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PääkirjoitusPääkirjoitus

Suomen traktorimarkkinat ovat asettuneet neljän tuhannen uuden traktorin vuositasolle, joista lähes 

puolet on suomalaisten ammattilaisten suunnittelemia ja valmistamia. Valtra tekee Suomessa vuosit-

tain noin 10 000 traktoria, joista noin 8 000 kappaletta menee vientiin. Suomeen tuodaan vuosittain 

parisen tuhatta traktoria, joten traktorikaupan voidaan sanoa olevan selvästi vientivoittoista. Lisäksi 

sen työllistävä vaikutus on merkittävä, sillä onhan suomalaisen traktorin kotimaisuusaste todella 

suuri, mallista riippuen keskimäärin 80 prosenttia. 

Tilakoko on kasvanut Suomessa ja samalla Suomeen ostettujen traktoreiden keskiteho on noussut. 

Vaikka kappalemääräisesti traktoreita on ostettu tänä vuonna hieman vähemmän kuin vastaavana 

aikana viime vuonna, on hevosvoimia ostettu suurin piirtein sama määrä. Keskiteho on kahdenkym-

menen eniten ostetun mallin kohdalla noussut yli kymmenen hevosvoimaa ollen nyt 123 hevosvoi-

massa. Vielä muutama vuosi sitten keskiteho oli reilusti alle sadan hevosvoiman. Traktoreiden tehot 

näyttäisivät jatkossakin yhä kasvavan ja traktoriteollisuuden suunnannäyttäjänä Valtralla on tarjota 

nelisylinterisissäkin traktoreissa jopa 160-hevosvoimaisia malleja. Tutut ja tunnustetut Valtran kuusisy-

linteriset traktorit käyvät edelleenkin hyvin kaupaksi.   

Kun traktorin hankintaa suunnitellaan, kannattaa ottaa huomioon monia asioita. Kauppahetkellä tar-

vittavan rahamäärän ei pitäisi pelkästään olla hankintapäätöksen takana. Traktorimyyjän tarjoaman ja 

koko traktorin käyttöiän ajan kestävän palvelun tulee olla hyvin merkittävässä roolissa hankintapää-

töstä tehtäessä. 

Mikä on traktorin jälleenmyyntiarvo, kun sitä seuraavan kerran vaihdetaan? Miten huolto- ja vara-

osapalvelu on järjestetty? Ennen traktorin hankintaa moniin kysymyksiin kannattaa etsiä rehellinen 

vastaus. Tilakokoon kasvamisen ja tuotannon tehostumisen myötä vaaditaan entistä nopeampaa ja 

täsmällisempää palvelua. Kun on sesonki päällä, koneiden on toimittava, eikä seisokkeihin ole varaa.

Tässä meille traktorimyyjille riittää haastetta. Valtralla suomalaisen traktorin valmistajana ja myyjä-

nä on kuitenkin parhaat mahdollisuudet palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Yhdessä 

ammattitaitoisten asiakkaidemme kanssa kykenemme kehittämään toimintaamme, sillä onhan meillä 

kaikki osaaminen, tuotanto ja palvelut täällä Suomessa, lähellä käyttäjiä. 

Hyvää loppusyksyä kaikille lehden lukijoille ja tervetuloa asioimaan kanssamme. 

Pertti Laaksonen
Myyntijohtaja

Kun kokonaisuus ratkaisee
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Valtran uusi N malli on kuin tarinan naisen 
kenkä: pieni päältä, mutta suuri sisältä. 
Kohtuullisiin ulkomittoihin on saatu sijoi-
tettua mahtavasti voimaa ja vääntöä sekä 
erinomaiset tilat kuljetta jalle. Ja tällaisesta 
traktorista Juhana Eskola pitää.

– Aina meidän tilalla on vähintään yksi Valmet 

tai Valtra ollut. Myytyäni Valtra 6400:n naapuriin, 

kyselin Valtralta mahdollisimman voimakasta, 

nopeaa ja ketterää nelisylinteristä mallia. Tutus-

tuttuani tarkemmin Valtran N 141 malliin, huo -

masin sen täyttävän toiveeni, kertoo yh distelmä-

sikatilaa Jokioisten Kiipussa pitävä Juhana 
Eskola.

Nyt, kun N141 on ollut kesän käytössä, mai -

niot käyttöominaisuudet ovat tulleet todistetuksi 

oikeassa työssä. Valtran 50 kilometrin tuntinope-

us ja jousitettu etuakseli pääsevät oikeuk siinsa, 

kun noin kymmenen kilometrin päässä oleville 

kaukaisimmille lohkoille ajetaan lietettä tai teh-

dään kasvinsuojeluruiskutuksia.

– Täytän ruiskun talouskeskuksessa, joten 

ajoa riittää. Keulassa käytin tuhannen litran lisä-

säiliötä nostolaitteessa olevan normaalin 1 200-

litraisen ruiskun lisäksi. Etujousitus toimi moit-

teettomasti myös raskaan vesilastin kanssa, 

kertoo Juhana.

Mainio näkyvyys

Valtra N141 ohjaamo on Juhanan mukaan mu ka-

van tilava ja sieltä näkee mainiosti joka suun-

taan. Sattumalta Eskolaan poikennut naapuritilan 

isäntä Raimo Virolainen yhtyy näkemykseen 

ja kertoo, että tilavassa ja ergonomisesti oikein 

suunnitellussa ohjaamossa pystyy väsymättä te-

kemään tarvittaessa pitempääkin päivää. Eskolan 

tilalla viljelyssä olevat 190 pelto hehtaaria yhdes-

 Pieni ulkoa,

SUURI sisältä
– se on Valtran N-sarja

Ohjaamon on oltava kyllin iso 
ja valoisa, jotta siellä viihtyy. 
Valtran N141:ssä on näin, tietää 
Juhana Eskola kokemuksestaan.
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N-sarjaan on saatavilla myös Valtran perintei-

nen metsävarustus. Ohjaamo on samanlainen 

lasikattoinen, putkilla suojattu ja lisävaloilla 

varustettu kuin esimerkiksi T-sarjassa. Kuljetta-

jan istuin mahtuu pyörähtämään vai vatta ympä-

ri ja traktori voidaan varustaa myös taakse ajo-

laitteilla tai takapolkimilla.

N-sarjan normaali polttoainetankki on met-

sävarustetussa versiossa korvattu teräslevystä 

tehdyllä tukevalla tankilla. Metsä tan kin tilavuus 

on vain hieman pienempi kuin normaa lin poltto-

ainesäiliön.

N-sarjan pohja on valtralaiseen tapaan 

hyvin suojattu ja tasainen. Hyvä painonjakau-

tuma, sitkeä moottori ja haluttaessa myös tur-

biinikytkin auttavat metsätöissä. Kapeam mat 

metsälokasuojat eivät kolhiinnu niin hel posti 

kuin tavalliset. Saatavana on myös keulapump-

pu lisähydrauliikkaa varten.

Alaterällä teiden kimppuun 
kylissä ja kaupungeissa

Valtra esitteli Metko-näyttelyssä Jämsänkos-

kella uutuutena alaterällä varustetun N-sarjan 

Metsävarustus ja alaterä saatavilla myös N-sarjaan
traktorin. Alaterä on jo vuosia ollut käytössä 

kuusisylinterisissä T-sarjan traktoreissa tienhoi-

dossa. Nelisylinterinen N-sarjalainen alaterällä ja 

Jake-etunostolaitteella sopii erityisesti katujen ja 

pihojen kunnossapitoon taajamissa.

– Alaterä on Roten ja Valtran yhteistyössä 

kehittämä. Se istuu hyvin traktoriin ja se esimer-

kiksi nousee automaattisesti ylös, kun vaihde-

taan suuntaa taaksepäin, esittelee Valtran mark-

kinointipäällikkö Kalle Mattsson.

N-sarjan alaterä on 275 senttiä leveä. Myös 

terän jatkot on saatavana kummallekin puolelle. 

Alaterä on saatavilla N121 ja N141 HiTech- ja 

Advance-malleihin. Erityisesti turbiinikytkimellä 

varustetun N121:n odotetaan nousevan kiinteis-

tönhoitajien suosikiksi.

sä traktoriurakoinnin kanssa takaavat sesonki-

aikoina takuulla pitkiä työrupeamia. 

Valtra N 141:n 4,9 litran moottorissa kier-

rosten laskiessa vääntökäyrä nousee melko 

jyrkästi. Tämä kertoo moottorin sitkeydestä ja 

käytännön työssä tämä tarkoittaa yksinkertai-

sesti mukavuutta, kun traktori jaksaa mennä 

niin ylä- kuin alamäetkin nikottelematta.

Kesäaikaan Eskolan Valtra on pääasiassa 

vetänyt 17 kuutiometrin lietetankkia letkulevitti-

mellä. Kiipun kylän mäkisistä pelloista ja peräs-

sä olevasta valtavasta lietetankista huolimatta 

N141:n meno on ollut tasaisen vakaata eikä 

vaihtamistarvetta ole liiemmin ollut. Oman 

lisänsä mukavaan menoon tien päällä raskaal-

la tankilla tarjoaa maantieajon lisäteho, joka 

nostaa moottoritehon 160 hevosvoimaan isoim-

milla vaihteilla.

Mukava huoltaa

N141 on helppo huoltaa, sillä konepeitto nou-

see ylös. Näin jäähdytyslaitteet sekä öljyn ja 

polttoaineensuodattimet tulevat hyvin esiin. 

Ilmansuodattimen vaihtoväli on aikaisempaa 

Naapuritilan isäntä Raimo Virolainen poikkesi katso maan kesäkuussa synty nyttä Eskolan tilan 
nuorta isäntää, Tuomasta. Elinan ja Juhanan esikoinen tuntuu viihtyvän ihmisten seurassa.

pidempi ja se on helpompi vaihtaa. Pääasialli-

sen huoltovastuun kantaa Forssassa oleva 

Valtran huolto Konekoski, johon Juhana on 

ollut tyytyväinen.

– Eihän sitä traktorissa koskaan liikaa 

voimaa ole, mutta tämä Valtran 141 on kiistatta 

nelisylinteristen traktoreiden huipulla. Tuntuu 

siltä, että Valtralla on nyt melkoisen monipuo-

linen traktori valikoimassaan. Voimaa paljon, 

pituutta ja korkeutta vähän sekä käteen käyvää 

ketteryyttä riittävästi, fi losofoi Juhana Eskola 

keväällä taloon tulleesta Valtra N141:stään.

■ Visa Vilkuna
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Valtran N-sarja on saanut loistavan vas-
taanoton käyttäjien piirissä. Classic- ja 
HiTech ovat nousseet suosikkimalleiksi. 
Nyt on alkanut myös Advance-tason 
valmistus, saatavilla on N121 Advance ja 
N141 Advance.

Uudet SisuDieselin yhteispaineruiskutuksella 

varustetut Citius-sarjan moottorit ovat olleet 

saatavilla N 121 ja 141 Hitecheissä. Nämä ovat 

epäilemättä tehokkaimmat nelisylinteriset trak-

torinmoottorit. Niistä löytyvät kaikki modernin 

moottorin ominaisuudet kuten ”tehokukkura” 

eli suurin teho saavutetaan nimelliskierroslu-

vun 2 200 sijasta 2 000 kierroksella minuutis sa. 

Yhteispaineruiskutuksella varustetuissa mal-

leissa on lisäksi kuljetusajossa käytettävissä 

oleva lisäteho, jolloin N121:n 137 hv:n teho 

nousee 144 hevosvoimaan ja N141:n 152 hv:n 

teho 160 hevosvoimaan. 

Yhteispaineruiskutuksen etuna on, että 

korkea ruiskutuspaine on käytettävissä aina ja 

moottori reagoi nopeasti lisääntyvään kuormi-

tukseen. Ruiskutus voidaan toteuttaa vaiheit-

tain, jolloin melu alenee. Samalla voidaan opti-

moida palamista ja polttoaineenkulutusta. Uutta 

on N141:n uusi 4,9 litran pitkäiskuinen moottori, 

joka kilpailee luokkansa kuusisylinte risten moot-

torien kanssa suorituskyvyltään tasavertaisesti, 

mutta tarjoaa neloskoneen halvemmat käyttö-

kustannukset ja mikä tärkeintä ylittämättömän 

ketteryyden. 

Täydellinen hydrauliikka

N Advancen edeltäjässä M-sarjassa oli jo säh-

köisesti ohjatut kuormantuntevat ulkopuolisen 

hydrauliikan venttiilit. Asiakkaat halusivat vaa-

tivaan käyttöön enemmän tuottoa ja N-sarjan 

yhteydessä toive toteutettiin. Rexrothin valmis-

tama säätötilavuuspumppu tuottaa maksimis-

saan 115 litraa minuutissa. Valtra on hionut 

pumppuratkaisua kylmiin käyttöoloihin sovelta-

malla mäntäpumpun syöttöön ejekto ria, joka 

vastaa nopeasti kasvavaan öljyntarpee seen 

suojellen pumppua erittäin kylmissä olosuh-

teissa. 

N-sarjan uusi ADVANCE
toteuttaa toiveesi

Advance-mallin ohjaamossa on ajomu ka vuu  del -
le, ergonomialle ja tarkoituksenmukaisuudelle 
laitettu erityistä painoa. Ohjaamo on tilava, 
näkyvyys hyvä ja ääni on miellyttävän matala. 

Ulkopuolisen hydrauliikan venttiileitä oh ja-

taan sähköisesti ja ne voidaan ohjelmoida vir -

tausmäärän ja ajan mukaan. Tällaisia vent tiileitä 

on vakiona 2–4 kappaletta markkina-alueesta 

riippuen. Lisäksi vakiona on yksi sähköi sesti 

ohjattu on/off-venttiili, joka on kätevä mm. 

työntövarren säätöön. Lisävarusteena saa 

toi sen on/off-venttiilin.

Hydrauliikkaa ohjataan uudesta hallinta-

käsinojasta, jossa on myös traktoritietokoneen 

suurikokoinen näyttöruutu. Koska Advance-

malleissa on CAN-Bus -väylä, näyttö ruudulta 

saadaan uskomaton määrä tietoa. Lisäksi siitä 

voidaan ohjelmoida ulkopuolisen hydrauliikan 

venttiilien toiminta. 

Valtra haluaa tehdä vaativankin tekniikan 

helppokäyttöiseksi. Vaikka venttiilit ovat täysin 

säädettävissä, voidaan valita kolme tehdas  -

asen teista käyttömallia: 

1. Virtaus on säädetty pienelle tuotolle, jolloin 

voidaan testata työkoneen toiminta turvallisesti

2. Keskituotto eli noin puolet maksimista

3. Maksimituotto
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Saksalaisen Grünlichtenbergin osuus-
kunnan Valtra-traktorit kulkevat biodie-
selin voimin. Kriebsteinissä sijaitsevan 
osuuskunnan vaativissa työtehtävissä 
käytettävät T-sarjan (T180 ja T190) ja 
HiTech 8550 -sarjan traktorit on tankattu 
viimeiset 1 300 työtuntia 100-prosentti-
sella biodieselillä. Pari vuotta sitten 
käyt töön otetulle kalustolle on kertynyt 
kaikkiaan jo lähes 5 000 työtuntia trak-
toria kohden.

Biodieselin käyttö aloitettiin osuuskunnassa 

neljä vuotta sitten. Osuuskunnan tavoitteena 

on saada esteröity biodiesel käyttöön koko 

kalustolle. Tärkein syy uuteen polttoainee-

seen siirtymiselle olivat biodieselin halvem-

mat kustannukset verrattuna normaaliin 

poltto aineeseen.

– Kalustomme kuluttaa vuodessa lähes 

miljoona litraa polttoainetta, ja biodieseliä 

tankkaamalla saavutamme säästöjä, kalusto-

päällikkö Dietmar Straube kertoo hyödyistä.

Siirtyminen biodieseliin on sujunut ongel-

mitta, käyttöönotto ei ole aiheuttanut moot-

toreihinkaan muutostöitä.

– Olemme kuulleet huhuja, että biodie-

sel saattaisi vahingoittaa traktorin mootto-

ria. Meidän kokemuksemme ovat pelkästään 

positiivisia, emmekä voi allekirjoittaa yhtä-

kään negatiivista huhua, Straube sanoo.

Dietmar Straube vahvistaa, että biodiese-

lillä tankatut traktorit toimivat yhtä luotetta-

vasti ja tehokkaasti kuin tavallisella dieselillä 

tankatut.

Valtran traktoreissa voidaan käyttää joko 

EN 14214 tai ASTM D6751 -normin täyttävää 

esteröityä biodieseliä. Tier 3 -päästövaatimus-

ten mukaisissa yhteispaineruiskutusmoot-

toreissa voidaan käyttää korkeintaan viiden 

prosentin seosta.

Kitkaton käyttö vaatii myös oikeanlaista 

huoltoa. Jos biodieseliä käytetään, moottori-

öljy ja polttoaineen suodattimet pitää vaihtaa 

kaksi kertaa useammin kuin tavallista diesel-

polttoainetta käytettäessä, koska biodiesel 

imee kondessivettä herkemmin kuin taval-

linen diesel. Grünlichtenbergin traktoreiden 

huoltoväli on puolitettu. 

Valtran traktoreita käytetään Grünlichten-

bergin osuuskunnassa viljely-, lannoitus- ja 

kuljetustöissä. Osuuskunta tuottaa perunoita, 

sokerijuurikkaita ja muita vihanneksia sekä 

lihaa ja maitoa. Osuuskunnalla on myös suo-

ramyyntiä. 

■ Pamela Engels

Biodiesel pitää Valtran 
traktorit vauhdissa

Grünlichtenbergin osuuskunnan traktorit 
tanka taan biodieselillä. Biodiesel sopii lähes 
kaikille SisuDiesel moottoreille. Uusimpien 
Common Rail -moottoreiden ja biodieselin 
yhteensopivuutta testataan.

– Biodieselillä tankatun traktorin suoritus-
kyky on yhtä korkea kuin tavallisella dieselillä 
tankatun koneen, kertoo kalustopäällikkö 
Dietmar Straube. Kuva: Gerd Menzel

Näiden avulla pääsee nopeasti koneen kans-

sa sinuiksi ja voi ryhtyä tallentamaan omia ase-

tuksia muistipaikkaan.

Advancessa on luonnollisesti nostolaitteen 

elektroninen ohjaus Autocontrol ACD, jossa on 

vakiona tutkaan perustuva luistonmittausjärjes-

telmä. Tämän avulla on toteutettu myös tasaus-

pyörästön lukon automaattiset toiminnat.

Uutta ajomukavuutta

N-sarjan kompakti etujousitus on saanut kiitos-

ta. Advanceen on sen lisäksi saatavana ohjaa-

mon jousitus, joka toimii erinomaisessa yhteis-

työssä etujousituksen kanssa.

Ohjaamo on saanut kiitosta, onhan se tilava 

ja hiljainen. Ajamisen helpottamiseksi Advances-

sa on sähköhydraulisesti toimiva aluevaihto 

tie- ja peltoryhmän välillä. Muuten voimansiirto 

noudattelee luotettavaa Valtra-linjaa. Päävaih-

detta voidaan vaihtaa HiShift-nappikytkimellä, 

powershiftin portaita voi hallita manuaalisesti, 

tehdasasenteisella automatiikalla tai itse ajoteh-

tävän mukaan ohjelmoiden. Lisäksi ajamista hel-

pottaa ainutlaatuinen Autotraction-toiminta, jol-

loin traktoria voidaan alle 10 km/h nopeuksis sa 

ajaa kaasulla ja jarrulla. Kaiken kukkuraksi N121 

Advanceen on saatavilla HiTrol-turbiini kytkin, 

jota ammattimiehet osaavat arvostaa.

Uudistetun ohjaamon myötä myös TwinTrac-

kaksoishallintalaitteet ovat uudistuneet; ohjaus-

pyörä on nyt asiakkaiden toivomuksesta keskellä.

Räätälöi oma Advance

N-sarja on kokonaisuutena mitä parhain osoi tus 

Valtran kyvystä tehdä yksilöllisiä traktoreita asiak-

kaiden tarpeiden pohjalta. Advance-mallit saa 

mm. 40 tai 50 km/h nopeudella, vahvalla etunos-

tolaitteella ja voimanotolla. Valtra-etukuormain 

asennetaan jo tehtaan kokoonpanolinjalla. 

N Advanceen saa myös metsäohjaamon.

N Advance täyttää nykyaikaisen viljelyn ja 

urakoinnin tarpeet. Valtaosassa nykyaikaisissa 

traktori-työkonesovituksissa hydrauliikka on 

edellytyksenä kaikkien työkoneeseen kehitetty-

jen ominaisuuksien hyväksikäytölle. Kuorman-

tunteva hydrauliikka lisäksi auttaa parantamaan 

yhdistelmän hyötysuhdetta. Traktori riittää isom-

malle työkoneelle, kun hydrauliikan kapasiteettia 

kuormitetaan vain tarpeen mukaan.

■ Hannu Niskanen

Kustannussäästöjä 
ilman tehohävikkiä
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Yhdysvaltalaisesta emoyhtiöstään huolimatta 

Valtran traktorit ovat suomalaista valmistet-

ta. Valtralla on noin 200 osatoimittajaa 15 eri 

maassa, näistä selvästi yli puolet on suoma-

laisia. Osien arvolla mitattuna 72 prosenttia 

ulkoa ostettavista osista on suomalaisia. Kun 

lisäksi lasketaan Suolahden tehtaalla itse 

tehdyt voimansiirrot, muut osat ja kokoonpa-

notyö, voidaan sanoa, että Valtrat ovat yli 80 

prosenttisesti suomalaista valmistetta, toki 

malleista ja varusteista riippuen.

Toisaalta kotimaisuusasteen laskemista 

vaikeuttaa se, että Suolahden tehtaalle toimi-

tettavat komponentit ovat usein melko isoja. 

Esimerkiksi moottorissa on useita ulkomailla 

valmistettuja osia, mutta Valtran kirjanpidossa 

moottori näkyy kotimaisena komponenttina, 

koska se tulee kotimaiselta tehtaalta. Vielä 

vaikeammaksi laskeminen menee, jos ryhdy-

tään laskemaan eri raaka-aineiden alkuperiä. 

Alihankkijoita kaikkialla Suomessa

Valtralla on alihankkijoita kaikkialla Suomessa 

Pohjanmaalta Hämeeseen ja Kymenlaaksosta 

Savoon. Kaikkiaan Valtran traktoreiden valmis-

taminen työllistää lähes 3 000 suomalaista. 

Suurin osa alihankkijoista toimii maaseudulla 

ja ne tuovat työtä haja-asutusalueille. Suurim-

pia toimittajia ovat Ylihärmässä ohjaamoita 

ja konepeittoja valmistava Maaseudun Kone 

sekä Nokialla moottoreita valmistava Sisu-

Diesel.

Valtra työllistää suoraan noin tuhat suo-

malaista. Osavalmistus työllistää yli tuhat 

henkilöä Suomessa. Tämän lisäksi tulevat 

esimerkiksi sadat huoltomiehet, kymmenet 

kuljetusyrittäjät, lähes sata tuotekehityshen-

kilöä eri tutkimuslaitoksissa ja fi rmoissa ja 

monia, monia muita, joille suomalainen trak-

torinvalmistus antaa välillisesti leivän.

Suomalaisuudestaan huolimatta Valtran on 

myös kansainvälinen yritys. Maailmalla Valtra 

työllistää 2 400 henkeä, joista noin 600 tekee 

työtä Valtran Brasilian tehtaalla. Valtra on Poh-

joismaiden suosituin, Etelä-Amerikan toiseksi 

suosituin ja maailman neljänneksi suosituin 

traktorimerkki. Noin 10 prosenttia Valtran val-

mistamista traktoreista myydään Suomeen. 

Menestys ulkomailla tuo töitä Suomeen ja 

auttaa myös suomalaista asiakasta, sillä kus-

tannustehokas toiminta on mahdollista vain, 

kun valmistusmäärät ovat tarpeeksi suuria.

Varaosia kesällä yötäpäivää

Erityisen selvästi Valtran kotimaisuus näkyy 

huolto- ja varaosapalvelussa. Valtran Suolah-

dessa valmistettujen traktoreiden varaosien 

päävarasto sijaitsee Suolahdessa, keskellä Suo-

mea. Toukokuun alusta elokuun loppuun varas-

tosta saa varaosia 24 tuntia vuorokaudessa.

Valtra tai Valmet on ollut yhtäjaksoisesti 

markkinajohtaja Suomessa vuodesta 1973 

alkaen. Tämä näkyy vahvana Valtra- ja Valmet-

traktoreiden kantana koko maassa. Vahva 

traktorikanta puolestaan tuo työtä ja rutiinia 

huoltoyrittäjille. Valtran huoltoyrittäjien verkos-

to onkin markkinoiden kattavin.

Suomalaiset traktorintekijät ovat myös 

suomalaisen ruoan syöjiä. Harvoilla ammatti-

ryhmillä on niin yhtenevät edut kuin kotimai-

silla traktorintekijöillä ja viljelijöillä. Kumpikin 

käyttää toisen valmistamia tuotteita ja hyötyy 

tämän menestymisestä.

■ Tommi Pitenius

Valtrat ovat 80-prosenttisesti
suomalaista työtä

Valtra työllistää lähes
3 000 suomalaista
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Iberian Salads Vitacress on yksi Euroopan 
tärkeimmistä salaatinkasvattajista. Yrityk-
sen tarina alkoi vuonna 1950 Malcolm 
Isaacin eekkerinkokoisesta viljelyksestä 
Hampshiressa Iso-Britanniassa. Portugalin 
pelloille yritys löysi tiensä jo vuonna 1980. 

– Ilmasto, maaperä ja peltojen sijainti Santa 

Claran patoalueella ovat ihanteelliset viljelyä Claran patoalueella ovat ihanteelliset viljelyä 

ajatellen, Ian Robertson Iberian Salads 

Vitacressista kertoo.

Vitacress on erikoistunut kasvattamaan 

vesikrassia, pinaattia, rukolaa ja villirukolaa 

sekä uusia perunoita. Erikoistuminen on kes-

keinen kilpailuvaltti markkinoilla. Vitacress huo -

lehtii sekä tuotteiden viljelystä että pakkaami-

sesta, joten tuotteiden laatu sekä toimitusketju 

ovat tarkassa valvonnassa. 

Robertsonin mukaan yrityksen tulevai suu   -

den kriittiset menestystekijät ovat uusien inno-

vaatioiden luominen ja tuotannon pysyminen 

laadukkaana. Vitacressin tavoitteena on pysyä 

alan johtavana yrityksenä.

– Lähiaikoina keskitymme erityisesti 

Espanjan markkinoihin ja brandin vahvistami-

seen siellä, Robertson pohtii.

Valtrat Portugalin pelloilla

Yrityksen tuotanto keskittyy pääosin Portuga-Yrityksen tuotanto keskittyy pääosin Portuga-

liin, jossa sillä on 180 hehtaaria viljelysmaita. 

Sen lisäksi sillä on Espanjassa 50 hehtaarin 

viljelmät. Suurin osa Portugalin tuotannosta, 

lähes 80 prosenttia, viedään Iso-Britanniaan. 

Loput tuotannosta myydään paikallisille asiak-

kaille.

– Keskeisimmät tuotteemme ovat leh-

tevät salaatit, joita kasvatamme vuosittain 

2 000 tonnia. Pinaatti on kakkosena 1 350 ton-

nilla ja vesikrassia kasvatamme 1 000 tonnia, 

Robertson luettelee.

Vitacressillä on käytössään 37 traktorin 

kalusto, joista 25 on Valtran traktoreita, Robert-

son on tyytyväinen Valtran monipuoliseen tar-

jontaan ja mahdollisuuteen saada räätälöityä jontaan ja mahdollisuuteen saada räätälöityä 

kalustoa. Sen lisäksi traktorien luotettavuus ja 

varaosien saatavuus täyttävät Vitacressin vaa -

ti  mukset.

– Voimme räätälöidä Valtran tarjonnasta 

juuri mei  dän tarpeitamme vastaavan traktorin. 

Vielä ny kyistä perusteellisempi koulutus kun-

nossapidon työntekijöillemme on ainoa asia, 

jota toi voisimme yhteistyössämme parannetta-

van, Robertson pohtii. 

■ João Pimenta

Vitacress luottaa Valtraan

Innovaatiot takaavat kasvun

– Ilmasto, maaperä ja peltojen sijainti Santa 
Claran patoalueella ovat ihanteelliset viljelyä 
ajatellen, Ian Robertson Iberian Salads 
Vitacressista kertoo.

1950 
Vesikrassia viljellään 
alunperin vajaan puolen 
hehtaa rin palstalla 
Hampshiressa, Englannissa 

1964 
Kylmäketju käyttöön 
Lontooseen toimitet-
taville tuotteille

1967 
Valmiiksi pakattua 
vesi krassia aletaan 
myydä supermarke-
teissa

1972 
Kylmäketju 
käyt töön kaikkeen 
vesikrassin jakeluun

1976 
Tarjoiluvalmista 
vesikrassia aletaan 
myydä supermar-
keteissa

1986 
St. Mary Bourneen 
rakennetaan uusi 
pakkaustehdas

1988 
Minilehtisalaa-
tin viljely alkaa 
Portugalissa

1991 
Yhteisyritys 
Floridassa talvi-
vesikrassin toi-
mittamisesta 
Iso-Britanniaan

1994 
Suuri laajennus 
Iso-Britanniassa 
ja Keniassa

1999 
Uusi perunan-
pakkaustalo 
Portugalissa 
valmistuu

2001
St. Mary Bournen 
tuotanto ylittää 
miljoonan salaatti-
pussin viikkorajan

2002
Uusi salaatin- 
ja perunan-
pakkaustehdas 
Portugaliin

Yrityksen 
historia 
lyhyesti
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Valmistuttuaan Seane Haynen maatalous-
oppilaitoksesta Ruth Miller työskenteli 
isänsä ja veljensä maatilalla viidentoista 
vuoden ajan. Lopulta hän päätti muuttaa 
muille – omille – maille.

Tätä nykyä Ruth Miller hallitsee Kennetin Miller hallitsee Kennetin Miller
laak sossa Etelä-Englannissa 160 hehtaarin 

tilaa. Suurin osa maista on heinällä ja 60 heh-

taarilla viljellään vehnää ja papua.

Englantilaisen metsänhoito-ohjelman 

mu kaisesti istutettua metsää tilalla on kym-

menen hehtaaria.

Millerin viidenkymmenen korkealaatuisen 

pajun kasvustoa harvennetaan vuorovuosin, 

ja puusta tehdään krikettimailoja. Tilalla on 

lisäksi 260-päinen lihakarja, kymmenen puh-

das rotuista Aberdeen-Angus -lehmää sekä 

saman verran Lincoln Red -lehmiä. Kahden-

sadan Suffolkin uuhen lauma poikii touko-

kuussa. 

Ketjusopimus sitoo, 
mutta kannattaa

Elämä Padworthin tilalla on kiireistä, sillä 

myös kolme- ja seitsemänvuotiaat pojat tar-

vitsevat paljon äitiään. Ruthin kumppani 

Mick auttaa tilan töissä parhaansa mukaan, 

mutta hänen ajastaan vie suuren osan päivä-

työ vesialan-insi nöö rinä. Mickillä on myös 

kaksikymmentä emakkoa, joiden tuottamat 

porsaat teuraste taan läheisessä teurasta-

mossa. Maatilaa pyri tään hoitamaan mah dol-

lisimman tehokkaasti. Ruth Miller on esimer-

kiksi lupautunut ottamaan alueen maitotilalli-

silta sellaiset vasikat, joita he eivät tarvitse. 

Vastavuoroisesti hän antaa maitotilojen käyt-

 töön sonnin. Näin maitotilallinen saa tunnet-

tua alkuperää olevan sonnin ja Miller saa käyt-

töönsä liha son nin jälkeläisiä.

– Joskus meille sattuu outoja tapauksia, 

kuten Belgian Sininen tai Puhdas Holstein, 

mutta enimmäkseen systeemi toimii hyvin.

Vasikat tuodaan Padworthin muutaman 

päivän ikäisinä, ja noin 26 kuukauden jälkeen 

ne ovat valmiita teuraaksi. Miller on jo useam-

man vuoden ajan toimittanyt Herefordin ja 

Angusin nautaa suurelle brittiläiselle Waitrose-

super marketketjulle.

– Waitrosen vaatimukset ovat tiukat, mut-

ta niin kauan kuin saan pidettyä karjan kunnos-

sa, palkkio on hyvä.

Ruth onkin Waitrosen vankkumaton kan-

nat taja. 

– Edes hullun lehmän taudin ja suu- ja 

sork katautiromahduksen aikaan Waitrose ei 

tiputtanut hintojaan, se on tosi hienoa.

Ruth on pätevä tilallinen ja tietää, miten 
saa mahdollisimman hyvän tuoton.

Ruth Miller 
 hoitaa lehmät, lampaat ja lapset
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hätätapauksia. Vietyäni lapset kouluun palaan 

selvittämään edellisen yön tulokset.

Hiljattain poikineet uuhet karitsoineen 

viedään suojaan ennen kuin ne päästetään 

laitumelle. Eläimet saavuttavat teuraskypsyy-

den vuoden loppuun mennessä. Lampaanliha 

myydään joko suoraan tilalta tai maatilakau-

pan kautta. Osa eläimistä myydään suoraan 

kasvattajille. 

Mahdollisuus tarjota asiakkaille monen-

laista lihaa on tietenkin myyyntivaltti, samoin 

kuin se, että sianlihaa saadaan suoraan 

Mickin fi rmasta. 

– Asiakkaat saavat kaiken tarvitsemansa 

yhdestä paikasta, mikä säästää sekä aikaa  

että vaivaa.

Työssä apuna urakoitsija 
ja luotettava traktori

Lampaiden ja karjan yhdistelmä ei ole ainoas-

taan keino saada tuloja kahdesta eri lähtees-

tä, vaan myös tärkeä keino pitää laitumista 

huolta. Huolellisesti hoidetut laidunmaat ovat 

tärkeitä Millerille. Säilörehupaaleista saadaan 

lisäruokaa talvilaitumille, ja niiden tarkoituk-

sena on toimia talvella lisänä mahdollisimman 

pitkään.

– Minulla ei yksinkertaisesti ole mahdolli-

suutta tehdä rehua itse, joten urakoitsija 

tekee sen puolestani, kuten myös vehnän ja 

papujen istuttamisen ja korjuun.

Urakoitsijan huomattavasta panoksesta 

huolimatta Millerille jää paljon traktorilla tehtä-

vää työtä. Emännälle riittää ruiskuttamista, 

kylvä mistä, lannoittamista, talviruokintaa ja 

muuta työtä.

– Opiskeluaikana en ollut lainkaan kiin-

nos tunut koneista. Silloin harvoin kun satuin 

koneaiheiselle luennolle, meinasin nukahtaa, 

Miller kertoo. 

Asiantuntijoiden kanssa keskusteltuaan 

Ruth päätti sijoittaa Valtran 6550-traktoriin, 

joka on varustettu etukuormaimella.

– Tarvitsen traktorin, joka on yksinker tai-

nen, luotettava ja tarpeeksi tehokas pärjätäk-

seen kaikissa töissä. Täytyy myöntää, että 

tekni set ominaisuudet eivät olleet ainoa syy 

ostaa Valtra-traktori. Traktorin täytyy toki olla 

luotettava ja tarpeeksi yksinkertainen käyttää 

ja sen täytyy olla järkevän hintainen. Jälleen-

myyjä kestää puhelinsoittoja, kun kysyn apua 

tietyn toiminnon tekemiseen. 

Ryhtyminen tilalliseksi on ollut suuri muu-

tos, mutta Ruth Miller selvästi tietää mitä tah-

too, ja miten hän sen aikoo päämääränsä saa-

vuttaa. Epäilemättä hän työssään onnistuukin.  

■ Roger Thomas

Ruth ei ole kiinnostunut tekniikasta, hän 
vain tarvitsi luotettavan ja helppo käyttöisen 
traktorin.

Yhdeltä toimittajalta 
monenlaista lihaa

Toinen kanava lihalle on Wick Croftin maatila-

kauppa Readingin lähistöllä. Lihaa myydään 

myös suoraan tuottajalta. Tavoitteena on saa-

da maksimaalinen tuotto jokaisesta eläimestä, 

eikä Miller usko avointen markkinoiden autta-

van tähän tavoitteeseen pääsemisessä. 

– Satunnaisesti huutokauppahinta saat-

taa päihittää hinnan, joka minulle maksetaan, 

mutta kaiken kaikkiaan uskon, että omalla 

tyylilläni saan parhaan voiton.

Ruth Miller kasvattaa myös erään maito-

tilan käyttöön uusia hiehoja. Hän ottaa vas-

taan maitotilalta lehmävasikoita. Poikimisen 

lähestyessä hiehot siirretään takaisin maito-

tilalle. Järjestelmä vapauttaa Millerin poikimis-

vaiheen töistä.

 – Teen kaikki työt yksin, ja Angusin ja 

Lincolnin lehmissä on riittävästi työtä niiden 

poikiessa. Tämä järjestely sopii minulle hyvin.

Suffolkin uuhet poikivat keväisin 
ulkona suopeassa ilmastossa

– Poikimisen aikaan nousen aamulla kävele-

mään uuhien luokse nähdäkseni mitä yön 

aikana on tapahtunut ja tarkistaakseni onko 

Joka paikan työjuhdan Valtra 6550:n täytyy sopia monen laisiin peltotöihin, karjan ruok ki mi seen 
sekä pystyä auttamaan uuden navetan pystyt tämisessä. 
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Entistä parempia traktoreita, entistä 
nopeammin. Valtran tuotekehitysosasto 
muutti uusiin 4 000 neliön tiloihin Suo-
lahden tehtaan yhteyteen tänä syksynä. 
Modernit tilat nopeuttavat tuotekehitys-
projekteja ja parantavat tehtaan ja tuote-
kehityksen välistä yhteistyötä.

– Kyllä uudet tilat ovat mahtavat. Eivät pröys-

täilevät, mutta todella toimivat, kuvailee projek-

tipäällikkö Pekka Ingalsuo.

Valtran tuotekehityksessä työskentelee 

noin sata ihmistä. Lisäksi lähes saman verran 

ihmisiä työskentelee Valtran tuotekehityspro-

jektien parissa tutkimuslaitoksissa, yliopistois-

sa, insinööritoimistoissa, alihankkijoilla ja testi-

paikoissa. Lisäksi Valtran Brasilian tehtaalla on 

oma tuotekehitysosastonsa.

Tuotekehitystalo muistuttaa James Bondia 

palvelevan Q-nimisen tiedemiehen pajaa.

Labo ratorioissa on meneillään toinen toistaan 

ihmeellisempiä kokeita ja suunnittelupöydillä 

näkyy mielenkiintoisia uusia traktoreita ja omi-

naisuuksia.

Esimerkiksi kylmälaboratoriossa saadaan 

aikaan –30 Celsius-asteen pakkanen kesälläkin, 

mikä auttaa Valtran kuuluisien kylmäominai-

suuksien kehittämisessä. Akustiikkalaboratorio 

puolestaan on täysin hiljainen ja kaiuton huo-

ne, jossa tutkitaan traktoreiden ohjaamo- ja 

ohi  ajomelua. Runkotestipenkissä puolestaan 

on voimaa vääntää mikä tahansa traktori run-

koineen vaikka solmuun. Käytännössä penkin 

ryskytyksessä testataan niin Valtra-traktoreiden 

kuin erinäisten kilpailijoidenkin runkorakentei-

den kestävyyttä. Lisäksi talosta löytyy mm. 

säh kötekniikan laboratorio, muotoilulaboratorio 

sekä useita jarrupenkkejä voimansiirron ja hyd-

rauliikan testaukseen.

Puolet talosta on toimistoa, sillä suuri osa 

suunnittelusta tehdään nykyisin kolmiulottei-

silla tietokoneiden CAD-suunnitteluohjelmis-

toilla. Valtra on tunnettu CAD-ohjelmien käyttö-

taidoistaan, josta on osoituksena mm. ensim-

mäinen palkinto CAD-suunnittelijoiden kansain-

välisessä kisassa.

Uusi traktoreita, ominaisuuksia 
tai vanhan uudistuksia

Tuotekehitysprojekteja aloitetaan harvoin tyh-

jältä pöydältä. Yleensä työn pohjana on jokin 

entinen malli tai ainakin osa komponenteista 

kuten moottori, ohjaamo tai voimansiirto ovat 

ennestään tuttuja. Toisaalta iso osa tuotekehi-

tyksen projekteista liittyy yhteen traktorin omi-

naisuuteen tai lisälaitteisiin.

– Työ lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeista. 

Toisaalta esimerkiksi kiristyvä pakokaasulain-

säädäntö pakottaa meidät tekemään traktoriin 

tiettyjä muutoksia, kertoo Ingalsuo.

Polttoainetta säästävät EcoPower-traktorit 

ovat hyvä esimerkki asiakkailta tulleesta palaut-

teesta. Polttoaineen nouseva hinta on maanvil-

jelijöiden ja urakoitsijoiden murheena kaikkialla 

maailmassa. Valtra on jo vuosia tarjonnut avuksi 

EcoPower-traktoreita, jotka kuluttavat noin 10 

prosenttia vähemmän polttoainetta.

Asiakkaiden ja lainsäätäjien toiveiden lisäksi 

otetaan tietysti huomioon myös traktorin tuo-

tantoon liittyvät seikat. Parhaassa tapauksessa 

uusi traktori on paitsi parempi kuin vanha, myös 

huomattavasti helpompi valmistaa. Tämä näkyy 

kilpailukykyisenä hintana. Lisäksi esimerkiksi 

samojen komponenttien käyttö eri malleissa 

parantaa varaosapalvelun toimivuutta.

Valtran muotoilu on saanut useita kansain-

välisiä palkintoja. Valtran traktoreiden tahdotaan 

muistuttavan toisiaan paitsi ulkomuodon, myös 

Kerro, millaisen traktorin haluat 
– he suunnittelevat sen

Vaikka suunnittelutyö on siirtynyt paljolti piirus-
tuspöydiltä ja malliverstaista tietokoneiden 
näyttöruuduille, voi monta asiaa yhä hahmottaa 
parhaiten mallin avulla. Pekka Ingalsuo tutkii 
erästä vaihtoehtoa tulevaisuuden traktoriksi.

Valtran 
tuotekehitys 
sai 4 000 neliön 
uudet tilat

12



Projektipäällikkö Pekka Ingalsuo rakentaa proto-
asentaja Reijo Kuukkasen kanssa prototyyppiä. 
Ennen tuotantoa traktorista rakennetaan useita 
protyyppejä testejä varten. Tuotannossa puoles-
taan harjoi tellaan uuden koneen valmistamista 
ns. nollasarjan avulla.

käytettävyyden osalta. Siten hallintalaitteet 

ovat tuttuja aiemmin Valtroilla ajaneille kuljet-

tajille sekä heille, joilla on useita eri mallisia 

Valtroja.

Tuotekehitys elää asiakaspalautteesta

Asiakaspalaute on aina tervetullutta Valtran 

tuotekehitykseen. Suurin osa siitä tulee viralli-

sia kanavia pitkin eli myyjien ja huoltomiesten 

koottuina raportteina. Lisäksi palautetta saa-

daan suoraan asiakkailta, testikuljettajilta 

ja esimerkiksi messuilla, joissa Valtran tuoteke-

hityksellä on usein oma palvelutiski.

– Traktoreiden räätälöinti on hieno asia 

myös tuotekehityksen kannalta. Se antaa 

tuo tekehitykseen uusia mahdollisuuksia, kun 

traktori voidaan räätälöidä kunkin asiakkaan 

tarpeiden mukaan. Toisaalta räätälöinnin ansi-

osta tehtaalla käy vuosittain yli 10 000 vierasta, 

mikä osaltaan auttaa palautteen saamisessa, 

kertoo Ingalsuo.

Tuotekehitysinsinöörin tähtihetki on kuiten-

kin uuden tuotteen lanseeraus suurelle yleisöl-

le. Sen hoitavat markkinoinnin ammattilaiset, 

mutta tuotekehityksen väki seuraa kiinnostu-

neena miten asiakkaat ottavat uuden tuotteen 

vastaan. Pelkät kehut eivät lämmitä, vaan 

to del linen mittari on se, miten suosittu uusi 

traktorimalli tai lisävaruste tulee olemaan.

■ Tommi Pitenius

Fa. van der Vegtin toiminta alkoi hevo-
senkengityksistä ja kärryrakentamises-
ta vuonna 1950. Lähes 60 vuotta myö-
hemmin kahdeksan henkeä työllistävän 
yrityksen toiminta keskittyy maatalous-
mekaniikkaan ja -suunnitteluun. Vuonna 
1982 yritykselle myönnettiin Valtran 
trak toreiden jälleenmyynti. Traktorei den 
ja maataloustarvikkeiden myynti ja huolto 
ovat edelleen kasvussa. 

Erik van der Vegt omistaa yrityksen yhdessä 

isänsä ja setänsä kanssa. Hän aloitti insinöörin 

työnsä Pohjois-Hollannissa Frisian kaupungis-

sa sijaitsevassa yrityksessä kolmisen vuotta sit-

ten. Yhdessä kollegoidensa kanssa van der Vegt 

seuraa aktiivisesti markkinoiden kehitystä ja 

pyrkii vastaamaan niiden tarpeisiin. Osoitukse-

na aktiivisuudesta on hiljattain perustettu trak-

toreiden katsastusasema. 

Katsastusaseman tavoitteena on saada 

traktorien omistajat kiinnittämään yhä enem-

män huomiota kaluston kunnossapitoon. Testit 

paljastavat ajoissa huoltotarpeet, jotka havai-

taan ennen kuin vahinko on tapahtunut. Sään-

nöllinen huolto estää yllättävien konerikkojen 

syntymisen ja säästää asiakkaan rahoja. 

Traktorien turvallisuutta ja huoltotarpei-

ta kartoittavaan katsastukseen kuuluu muun 

muassa yleisen teknisen kunnon, moottori-

tehon, jarrujen, valojen ja nesteiden tarkas-

tus. Asema palvelee kaikkien eri valmistajien 

traktorimalleja. Hyvin huollettu moottori käyt-

tää vähemmän polttoainetta, takaa optimaalisen 

tehon sekä pidentää traktorin käyttöikää. Vuosit-

taisen katsastuksen läpäisseiden traktoreiden jäl-

leenmyyntiarvo pysyy myös korkeana.

Toimiva yhteistyö

Yhteistyö Valtran kanssa on sujunut Erik van der 

Vegtin mukaan erinomaisesti, ja hän pitää myös 

tuotteiden toimitusta ja laatua täysin moitteetto-

mina. 

– Valtran maahantuojan Kuiken Agrin asia-

kaspalvelu tietää mitä tekee, van der Vegt sanoo. 

– Valtran huoltopaketti vastaa hyvin asiakkai-

den tarpeita, muun muassa monet seudun kun-

nat käyttävät huoltopakettia, ja pitävät traktorit 

näin kunnossa omin voimin. 

Van der Vegt on myös tyytyväinen Valtran 

maahantuojan Kuiken Agrin järjestämiin kou-

lutuksiin, joille hän kahden kollegansa kanssa 

ak tiivisesti osallistuu. 

– Valtra kuuntelee koulutettaviaan, van der 

Vegt toteaa.

Van der Vegt toivoisi kuitenkin, että kursseja 

tulevaisuudessa järjestettäisiin osaamistason 

mukaan erikseen aloittelijoille ja edistyneille. 

Hän on huomannut, että tällä hetkellä kursseille 

osallis tuvien insinöörien tiedontaso vaihtelee 

melkoisesti. 

Van der Vegt kaipaa myös mahdollisimman 

tehokasta tiedonvälitystä. Insinöörien on mah-

dotonta tietää kaikkea, kun traktoreiden tekniikka 

muuttuu yhä erikoistuneemmaksi. Nopea tiedon-

saanti mieltä askarruttaviin kysymyksiin on ensisi-

jaisen tärkeää. 

– Internet on oleellinen tiedonlähde, ja 

onneksi Valtra kiinnittääkin yhä enemmän huomio-

ta myös internetsivujensa informatiivisuuteen, 

van der Vegt pohtii.

Lisätietoja Fa. van der Vegtistä osoitteesta 

www.favandervegt.nl

■ Brenda Roos

Kunnossapito pidentää 
traktorin käyttöikää

Katsastusasema palvelee kaikkien 
traktori valmistajien malleja.

Erik van der Vegt aloitti 
työnsä perheyrityksessä 
kolme vuotta sitten. 
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Valtran 6000-sarja on suosittu klassikko, 
vaikka alkuperäisistä ominaisuuksista 
siitä ei ole jäljellä muuta kuin nimi. Trak-
torin omistajat arvostavat 6000-sarjan 
monipuolisuutta ja joustavuutta, jotka 
tekevät siitä varsinaisen joka pai kan 
höylän. 

Entistäkin ehompi 

Turbiinikytkimen ansiosta 
kuin pyöräkuormaaja

Dan Englundilla Ruotsin Örebrosta on 

Valtran 6650 etukuormaimella. Maatila 

keskittyy viljanviljelyyn, metsänhoitoon ja 

lähinnä teiden kunnossapitoon sopimus-

urakointina.

– Olen todella vaikuttunut turbiinikyt-

kimen toiminnasta. Se tekee ajamisesta 

sulavaa ja helppoa, Englund sanoo.

– Käytämme Valtraa paljon takalanan 

kanssa. Ajaminen päisteessä on sulavaa, 

mutta silti nopeaa ja tehokasta.

– Kaikkein paras ominaisuus on kui-

tenkin turbiinikytkin. Kuormainta käyttäes-

sä traktori toimii kuin pyöräkuormaaja.

TwinTracilla 
ajo sujuu takaperinkin

– TwinTrac-taakseajolaite on lyömätön 

metsässä, ja Valtra-Moheda -yhdistelmä 

on yhtä helppo käyttää kuin eteenpäin 

ajaessa, sanoo Lars-Gunnar Jonsson, 

nurmen- ja met sänviljelijä ja 6850:n omis -

taja Ruotsin Smoolannista.

– Metsässä ajan enemmän taka- kuin 

etuperin. Turbiinikytkimen ansiosta ajo on 

vakaata.

Kesällä Janssonin Valtra pääsee töihin 

heinänkorjuuaikaan, mihin sisältyy 3 000 

pyöröpaalin teko joka vuosi.

– Käytännöllinen suunnanvaihto 

te kee työstä tehokasta ja automaattinen 

voimansiirto järjestelmä Auto 1 on omiaan, 

kun kuljetetaan raskasta kuormaa.

Monipuolinen ja 
kevyt viljelystraktori 

– Olen erittäin yllättynyt sen monipuoli suu-

desta. Valtrani on ihanteellinen niin isoihin 

kuin pienempiinkin töihin, sanoo maanvilje-

lijä Erland Nilsson, jolla on suuret sokeri-

juurikasviljelmät Svalövissä, Ruotsissa. 

Hänellä on Valtra 6850 etu nosto  laitteella 

varustettuna. 

– Käytämme sitä yhdessä kylvökoneen 

ja ruiskun kanssa sekä korjuuaikaan juurik-

kaan kuljetukseen. Talvella siinä on edessä 

aura ja takana hiekoitin.

– Arvostan hallittavuuden ja joustavuu-

den lisäksi sen hyvää teho-paino -suhdetta, 

mikä tekee siitä hellävaraisen maalle.

6000-sarjan omistajat kehuvat traktoria moni-

puoliseksi yksi toisensa jälkeen. Se sopii kai -

ken laisiin töihin niin vilja- kuin heinäpelloille-

kin, sen voi varustaa kuormaimella ja se toi-

mii sekä tiellä että metsässä. 

Jatkuvaa kehitystä 

Siitä mitä konepellin alla oli, kun sarja ensimmäi-

sen kerran julkaistiin, ei ole Valtra 6000:ssa pal-

jon jäljellä. Tuotekehitys on jatkunut keskeytyk-

settä, ja 6000-sarjan traktorit ovatkin monipuo-

lisia ja joustavia sekä edelleen mark kinoidensa 

kärkeä. 

■ Kjell-Åke Larsson

Valtran 6000-sarja
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Maanviljelys on vaarallinen ammatti, 
jossa sattuu usein onnettomuuksia. 
Maatilalla on paljon isoja ja painavia 
koneita, joissa on usein pyöriviä osia. 
Tämän vuoksi Valtra on panostanut 
huomattavasti traktorikuskien työym-
päristön ja turvallisuuden kehittämi-
seen.

Mikään ei ole tärkeämpää kuin oma ja läheis-

ten henki ja terveys. Niinpä turvallisuus ja työ-

ympäristö ovat aina olleet etusijalla Valtran 

tuotekehitysinsinöörien työssä. Tälle on sel-
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Automaattinen pysäköintijarru

Epävirallisen raportin mukaan huomattavan 

moni kuski on joutunut oman traktorinsa 

yliajamaksi. Miksi niin käy? Yleisin selitys on, 

ettei pysäköintijarru ollut päällä tai että se 

oli huonos sa kunnossa, koska ajaja oli unoh-

tanut sen päälle joskus aiemmin. Raportti 

suositteleekin, että pysäköintijarrujen tulisi 
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varoitussysteemillä. 
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500 kW:n jarrutusvoiman, mikä puolestaan 

on riittävästi lämmittämään 6 kg terästä 500 

asteiseksi. Yksikään traktori ei pysty tähän 

vahingoittamatta jarruja. Perävaunun jarrut 

ovat tärkeät ja niiden täytyy toimia, jotta trak-

torille aiheutuvat vahingot voitaisiin välttää. 
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man turvallinen. Traktorin ajajan turvallisuus ja 

työympäristö ovat Valtralla ykkösasioita.  

■ Thor Andersson 
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Hätäkatkaisin löytyy tiettyjen 
Valtran mallien takaosasta. Kat-
kaisimen voi johdon avulla ulot-
taa esimerkiksi perunankorjuu-
työalustalle. Tämä turvallisuus-
ominaisuus on Valtran erikoi-
suus.

Jotta lapset eivät voisi käynnis-
tää traktroria, traktorin lukitus 
on yhdistetty ajajan istuimeen. 
Traktorin voi käynnistää vain 
jos istuimella on aikuisen ihmi-
sen verran painoa.

Monet onnettomuudet johtuvat 
siitä, että traktori alkaa liikkua 
itsekseen ajajan unohdettua 
pysä köintijarrun. HiTech-malleis-
sa pysäköintijarru on yhdistetty 
suunnanvaihtoon, joka kytkee 
jarrun automaattisesti silloin, 
kun suuntaa ei ole valittu.

On tärkeää, että myös perävaunussa on 
toimivat ja tehokkaat jarrut. Hydraulis-
ten jarrujen liitin yhdistää traktorin ja 
perävaunun jarrut.
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Moni meistä tietääkin, että Valtra on suosituin 

traktori Pohjois-Euroopassa ja maailman nel-

jänneksi suurin läntinen traktorinvalmistaja. 

Moni ei kuitenkaan tiedä, että Valtra on toisek-

si suosituin traktori myös Etelä-Amerikassa. 

Valtralla on kaksi traktoritehdasta; toinen 

Suolahdessa Suomessa ja toinen Mogi das 

Cruzesissa Brasiliassa. Nämä tehtaat tuottavat 

yhteensä lähes 20 000 traktoria joka vuosi.

Valtran Brasilian tehdas perustettiin 

Mogi das Cruzesiin, Sao Paolon lähelle vuon-

na 1960. Siellä on valmistettu kaikkiaan noin 

350 000 Valmet- ja Valtra-traktoria. Viime 

vuonna tehtaalla valmistettiin 7 952 traktoria 

60–180 he vosvoiman välillä. Suosituimmat 

mallit olivat 785, BM110 ja BH180.

Brasilia on suuri maataloustuottaja

Brasilia on maailman suurin sokerin, kahvin ja 

appelsiinien tuottaja, ja toiseksi suurin tuotta-

ja soijassa, naudanlihassa ja kidney-pavuissa. 

Maailman kolmanneksi eniten Brasilia tuottaa 

maissia, kanaa ja kaakaota.

Valtiovalta ei juurikaan tue maataloutta. 

Maatalouden osuus esimerkiksi viennistä on 

kuitenkin noin 40 prosenttia. Brasilian 170-mil-

joonainen kansa kuluttaa tietysti itsekin valta-

vasti elintarvikkeita. Peltoa on noin 50 miljoo-

naa hehtaaria, laidunmaata yli 100 miljoonaa 

hehtaria ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Valuuttakurssien heilahtelujen, maailman-

markkinahintojen muutosten, säiden ja maan 

sisäisten suhdanteiden vuoksi maatalous on 

viime ja tänä vuonna kärsinyt matalasuhdan-

teesta. 

Kun maataloustuet eivät tasapainota 

tilannetta, ovat suhdannevaihtelut valtavia. 

Esimerkiksi traktoreiden myynti romahti vii-

me vuonna 38 prosenttia ja leikkuupuimurei-

den peräti 72 prosenttia. Tämän vuoden jäl-

kimmäisellä puoliskolla on kuitenkin alkanut 

näkyä elpymisen merkkejä.

Maatalous Brasiliassa on hyvin tehokas-

ta. Esimerkiksi Valtrat ovat keskimäärin 118-

hevosvoimaisia. Brasiliassa yhdellä traktoril-

la viljellään keskimäärin lähes 120 hehtaaria, 

kun Euroopassa lukema on yleensä noin 12 

hehtaaria ja Pohjois-Amerikassakin noin 50 

hehtaaria.

Suurilla maatiloilla voi olla peltoa kymme-

niä tuhansia hehtaareja ja traktoreita sadoit-

tain. Keskikokoiset maatilat muistuttavat eni-

ten eurooppalaisia perheviljelmiä. Pienet maa-

tilat taas voivat olla hyvinkin vaatimattomia.

Valtra kasvattaa markkinaosuuttaan

Valtra do Brasil on selvinnyt maatalousalan 

lamasta huomattavasti kilpailijoitaan parem-

min. Markkinaosuus on kasvanut selvästi 

suhteessa muihin, vaikkakin kappalemääräi-

nen myynti on laskenut kaikilla merkeillä. Itse 

asiassa Valtra on nyt hyvin lähellä ykkössijaa 

mantereen suosituimpana traktorina.

Mogi das Cruzesin tehtaan tuotannos-

ta menee vientiin noin 34 prosenttia. Suu-

rimpia vientimaita ovat muut Etelä-Amerikan 

maat, mutta Brasiliassa valmistettuja Valtroja 

viedään paljon myös Afrikkaan, Lähi-Itään ja 

Aasiaan.

Valtran tehtaalla kokoonpannaan myös 

SisuDiesel -moottoreita. Suurin osa brasilia-

laisista Valtroista varustetaan SisuDiesel- 

mootto reilla, mutta osassa on yhä MWM:n 

moottorit.

Valtralla on Brasiliassa noin 200 jälleen-

myyjän verkosto. Varaosat toimitetaan jättimäi-

sen maan eri kolkkiin 24 tunnissa. Kaik kiaan 

Brasiliassa myydään noin 30 000 uutta trakto-

ria vuosittain, mutta määrä vaihtelee suuresti.

■ Tommi Pitenius

Valtra on toiseksi suosituin 
traktori Etelä-Amerikassa

Valtra on Latinalaisen Amerikan toiseksi 
suosituin traktorimerkki. Kaiken kaikkiaan 
Valtran on maailman neljänneksi suurin 
traktorinvalmistaja.

Brasilia
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Jokainen Valtran traktori koeajetaan 
perusteelli sesti ennen kuin se toimite-
taan asiakkaalle. Koeajo kestää puolesta 
tunnista tuntiin, mallista ja varusteista 
riippuen. Kokoonpanossa ja koeajossa 
tarkistetaan 500–800 kohdetta.

– Jokainen testiohjelma on yksilöllinen, sillä 

kaikki traktorit ovat erilaisia. Tietokoneen tes-

tiohjelma kokoaa testausohjelman aina sen 

mukaan, millaisen traktorin asiakas on tilan-

nut, kertoo Valtran laatujohtaja Ritva Utukka.

Jokaisen traktorin lisäksi jokainen moot-

tori, voimansiirto ja ohjaamo testataan ennen 

niiden asentamista.

Moottorista mitataan esimerkiksi tietyt 

pisteet sekä teho- että vääntökäyrältä, poltto-

aineenkulutus ja pakokaasupäästöt. Koeajon 

jälkeen moottori menee maalaukseen, jonka 

jälkeen seuraa vielä lopputarkastus. Lopputar-

kastuksessa moottoria ei käynnistetä, mutta 

se kytketään tietokonetesteriin, joka tarkas-

taa mm. sähkölaitteiden toimivuuden. Tämän 

lisäksi alkukokoonpanosta huolehtivat robotit 

valvovat jatkuvasti omaa työtään kuten esi-

merkiksi kiristysmomentteja.

Voimansiirron koeajo alkaa 20 minuutin 

huuhtelulla, jossa voimansiirto huuhdellaan 

erittäin suurella öljyn virtauksella ja paineella. 

Tämä puhdistaa voimansiirron sisältä mahdol-

liset roskat ja paljastaa vuodot. Voimansiirtoa 

koekäytetään testipenkissä tietokoneohjelman 

mukaan 20 minuuttia, jonka aikana käydään 

läpi eri vaihteet, nopeudet, nostolaitteen ja 

hydrauliikan toiminta.

Ohjaamon koeajossa tarkastetaan useita 

satoja tarkastuskohteita traktorin mallista ja 

asiakkaan valitsemista varusteista riippuen. 

Ohjaamo kytketään tietokoneohjattuun tes-

teriin, joka matkii kaikkia traktorin toimintoja. 

Testerin avulla voidaan tarkastaa kaikkien 

katkaisimien, valojen, mittariston, can-väylän 

ja voimansiirron toiminta. Tämän jälkeen 

ohjaamo vielä tarkastetaan silmämääräisesti 

esimerkiksi ovien toimivuuden ja naarmujen 

varalta.

Vikoja, joista asiakkaat iloitsevat

Koeajoissa ei pelkästään etsitä ilmiselviä viko-

ja, vaan ohjataan koko tuotantoprosessia. Jos 

traktorissa huomataan pienikin laatupoikkea-

ma, palaute tuotantoon lähtee heti. Viat ja 

laatupoikkeamat koetetaan ehkäistä ennalta, 

jo paljon ennen kuin niistä on haittaa traktorin 

käyttäjälle.

– Laatupoikkeamiksi lasketaan myös sel-

laiset asiat, joista ei ole traktorin käyttäjälle 

mitään haittaa, vaan jopa päinvastoin. Jos esi-

merkiksi polttoainetankissa on liikaa polttoainet-

ta, se tilastoidaan laatupoikkeamaksi, kertoo 

Utukka.

Sen lisäksi, että jokainen traktori käy läpi 

monivaiheisen koeajon, kaksi traktoria sadasta 

päätyy perusteellisempaan auditointiin. Erityi-

sesti auditoinnissa saadaan esille laatupoikkea-

mia, joita normaalikäytössä ei koskaan huo-

mattaisi, mutta joiden avulla voidaan parantaa 

traktoreiden laatua entistä paremmaksi.

Laatu on luonnollisestikin paljon traktoreita 

laajempi käsite. Myös palvelun, kuten toimitus-

aikojen, huollon, varaosien kuin inhimillisen 

pal velunkin tulee olla laadukasta. Valtrassa 

laatuajattelu on perinteisesti ulotettu tehdassa-

leista koko toimintaan. Tästä osoituksena 

on esimerkiksi ISO 9001 laatusertifi kaatti, jon-

ka Valtran Suolahden tehdas sai ensimmäisenä 

traktoritehtaana maailmassa. Sen lisäksi 

Valtralle on myönnetty ympäristösertifi kaatti 

ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuussertifi -

kaatti OHSAS18001. Suomen laatupalkinnon 

Valtra sai vuonna 1999.

■ Tommi Pitenius

Jokainen Valtra koeajetaan tehtaalla

Koeajettavat traktorit kiinnitetään Valtran 
itse suunnittelemiin testipenkkeihin. Koe-
ajajalla on kämmentietokone, jossa on ky-
seisen traktorin testiohjelma ja joka lan-
gattomasti ohjaa testipenkin toimintaa. 
Tarvittaessa traktorilla ajetaan myös ulko-
na testiradalla.

Voimansiirto, ohjaamo ja moottori testataan aina ennen asennusta
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Huoltomiehille 
tarjottava tuki tuplattiin

Valtran 
huoltoverkosto 
kehittyy 
nopeasti

Valtran huoltoverkosto on kiistatta 
alan paras Suomessa. Valtra on ollut 
Suomes  sa markkinajohtaja jo vuodesta 
1973, joten Valmet- ja Valtra-kanta on 
vah vem pi kuin minkään muun merkin 
traktorikanta. Vahva traktorikanta tar-
koit taa, että huolto pisteiden verkosto 
on tiivis ja huolto miehillä on hyvä rutiini 
tuttujen traktorimallien huoltamiseen. 
Palvelun kruunaa Suolahdessa sijaitseva 
varaosavarasto, josta harvinaisemmat-
kin osat tulevat asiakkaalle yleensä 
seuraavaksi aamuksi.

Kuluneena kesänä Valtran huoltoverkostoa on 

kehitetty voimakkaasti. Valtra on käytännössä 

kaksinkertaistanut huoltoyrityksille tarjoaman-

sa tuen. Huoltopäällikkö Sami Tikka vastaa 

koko maan huoltojärjestelyistä. Hänellä on 

apunaan kolme alueellista huoltotarkastajaa. 

Huoltotarkastaja Jani Jokipii palvelee Tampe-

reelta käsin Lounais- ja Etelä-Suomea, Jarmo 
Torppa palvelee Ylivieskasta Pohjois-Suomea 

ja Pohjanmaata ja kokeneen Seppo Lupsa-
kon toimisto sijaitsee Suolahdessa, josta hän 

hoitaa Keski- ja Itä-Suomea.

– Meidän huoltotarkastajien tärkein teh-

tävä on auttaa huoltomiehiä teknisissä ongel-

missa. Asiakkaat ottavat yleensä oikeaoppi-
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Traktorihuolto I. Kemppi
Savonlinnaan ja Mikkeliin
Traktorihuolto I. Kemppi on ottanut vastuulleen Valtra-trakto reiden huoltamisen Mikkelissä 

ja Savonlinnas sa. Aiemmin Kempillä on ollut huolto pisteet Lappeenrannassa ja Ravijoella.

– Alku näyttää ihan hyvältä. Mikkelin seu dulla Valtra-kanta on yli tuhat traktoria ja 

Savonlinnassa vähemmän, kertoo Ismo Kemppi.
Entiset työntekijät jatkavat myös uuden yrittäjän palveluksessa. Mikkelissä työntekijöitä 

on kuusi ja Savonlinnassa kolme.

Mikkelissä traktorihuolto löytyy tuttuun tapaan osoit tees ta Kaapelikatu 4 ja 

Savonlin nasta osoitteesta Kiesitie 3. 

Savonlinnassa varaosamyynti siirtyi muu toksen myötä Valtra Oy Ab:n toiminnaksi.

 •••

sesti yhteyttä lähimpään huoltoon, jos ongel-

mia ilmaantuu. Me huoltotarkastajat puoles-

taan autamme huoltomiehiä, jos ongelma on 

todella vaikea. Toki olemme usein myös suo-

raan yhteydessä asiakkaisiin, kertoo Torppa.

Teknisten ongelmien ratkaisun lisäksi 

huoltotarkastajat mm. osallistuvat asiakas-

koulutukseen, raportoivat ongelmista teh-

taalle, tekevät takuutarkastuksia, kouluttavat 

huoltomiehiä ja asiakkaita ja kehittävät asia-

kaspalvelua.

– Tärkeintä on se, että nyt huoltomiehil-

lä ja -yrittäjillä on yksi numero, mistä aina saa 

apua, kuvailee Jokipii.

88 huoltopistettä ja 230 huoltomiestä

Valtroja ja Valmetteja on Suomessa aktiivikäy-

tössä noin 70 000 kappaletta. Näistä trakto-

reista huolehtii noin 88 huoltopistettä ja 230 

huoltomiestä.

– Traktorit muuttuvat monimutkaisem-

miksi ja asiakkaat vaativat entistä nopeampaa 

vasteaikaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lähi-

vuosina huoltomiesten ammattitaitoa täytyy 

kohentaa tiiviillä koulutuksella. Näyttää myös 

siltä, että huoltomiesten joukko tulee nuoren-

tumaan lähivuosina, kertoo huoltopäällikkö 

Sami Tikka.

Maanviljelijät ja urakoitsijat työskentele-

vät selvästi ammattimaisemmin kuin muu-

tama vuosikymmen sitten. Enää traktori ei 

ehdi seisomaan pajalla päiväkausia. Toisaalta 

kustannuspaineet ovat kovat tukien ja tuotta-

jahintojen laskiessa. Valtran huoltoverkoston 

vastaus tähän on entistä nopeampi ja ammat-

timaisempi palvelu, jolloin tehokkuuden avulla 

myös huollon kustannukset saadaan pidettyä 

kurissa.

■ Tommi Pitenius

Ralli loppui vääriin kalsareihin
Punkaharjulaisen Juho Hännisen ja kartturi Marko Sallisen taival Jyväskylän MM-rallissa 

päättyi ikävästi vääriin alushousuihin. Kilpailun järjestäjät tarkastivat varustuksen perjan-

taina iltapäivällä erittäin tarkasti ja jakoivat puutteellisesta varustuksesta ennenkuulumat-

toman kovia rangaistuksia. Hänninen oli vaihtanut päivällä tulenkestävän alusasun tavalli-

seen alusasuun.

– Se oli ihan oma moka. Ei todellakaan tullut mieleen, että matka voisi katketa siihen, 

ihmettelee Hänninen.

Rallissa kuljettajilla pitää olla pitkät, tulenkestävät alusasut turvallisuussyistä. Käytän-

nössä nämä asut ovat kesällä haalareiden kanssa erittäin kuumat. Hännisen kanssa 

sa maan aikaan hylättiin kolme muuta kuljettajaa samasta syystä. Esimerkiksi hylätyllä viro-

laisella kuljettajalla oli oikea puku, mutta lahkeet oli kääritty kuumuuden vuoksi polviin.

– Edellisenä viikonloppuna Saksan osakilpailussa tarkastettiin myös varusteita ja puut-

teita löydettiin todella paljon. Silloin asiasta kuiten kin selvisi varoituksella. Jyväskylässä 

FIA päätti noudattaa tiukkaa linjaa. Harmi vaan, ettei siitä ollut mitään tietoa. Mutta eiköhän 

oppi mennyt perille, tuumii Hänninen.

Jos perjantai-iltana mieli olikin maassa, niin maanantaina tapaus jo nauratti Hännistä. 

Rallista jäi kalsarijupakkaa lukuun ottamatta hyvä maku, sillä ajo kulki hyvin. Matkan katke-

tessa Hänninen oli sijalla 11.

– Olin yllättynyt sijoituksestani. En omasta mie lestäni ajanut mitenkään loistavasti, 

mutta silti sijoitus oli ihan hyvä. Olin kuitenkin ensimmäistä kertaa WRC-autolla kisassa 

opettelemassa.

N-ryhmän SM-sarjaa ajava 25-vuotiasta Hännistä pidetään yhtenä lupaavimmista 

rallikuljettajista. Ennusmerkkien pitäisi olla kohdallaan, kun nuoren rallikuskin alla on 

Mitsubishi, kotipaikka on maatila, sukunimi päättyy -nen-päätteeseen ja tukijana on Valtra.

300 euron
lahjashekki bonuksena MTK:n jäsenille

Kaikille uuden traktorin ostajille, jotka ovat MTK:n tai SLC:n jäseniä,Kaikille uuden traktorin ostajille, jotka ovat MTK:n tai SLC:n jäseniä,
myönnetään 300 euron lahjakortti Valtra Collection tuotteisiin. 
Bonus myönnetään heti kaupanteon yhteydessä.

MTK:n ja Valtran bonus-yhteistyö on alkanut jo vuonna 1992. MTK:n ja Valtran bonus-yhteistyö on alkanut jo vuonna 1992. 
Vuonna 2006 ansaittuja bonus-shekkejä voi käyttää Valtra-myymälöissä Vuonna 2006 ansaittuja bonus-shekkejä voi käyttää Valtra-myymälöissä Vuonna 2006 ansaittuja bonus-shekkejä voi käyttää Valtra-myymälöissä Vuonna 2006 ansaittuja bonus-shekkejä voi käyttää Valtra-myymälöissä Vuonna 2006 ansaittuja bonus-shekkejä voi käyttää Valtra-myymälöissä Vuonna 2006 ansaittuja bonus-shekkejä voi käyttää Valtra-myymälöissä Vuonna 2006 ansaittuja bonus-shekkejä voi käyttää Valtra-myymälöissä 
helmikuun 2007 loppuun asti. 19



Gunvaldis Sprogis luopui insinöörinhommis-

ta vuonna 1989 ja hankki 14 hehtaaria pel toa 

länsilatvialaisesta Jaunpilsin kylästä. Hyvin on 

bisnekset menneet, sillä tänä päivänä Sprogik-

sella on viljelyssä jo 3 500 hehtaaria. Valtaosa 

pelloista on omaa ja noin kolmannes on vuok-

rattu pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Tilan päätuotantosuunta on vilja ja öljykas-

vit. Reilut tuhat hehtaaria työntää syysrapsia. 

Reilu parituhatta hehtaaria vuorottelevat syys- 

ja kevätohran sekä vehnän välillä. Parisataa 

hehtaaria kasvaa sokerijuurikasta. Ohran osuut-

ta on tarkoitus lisätä ja näillä näkymin sokeri-

juurikas hiipuu pois EU-päätösten myötä, vaik-

ka hehtaarisato sokeriksi muutettuna on ollut 

7 000 kilon paikkeilla. Eikä muissakaan sadois-

sa ole valittamista, sillä kuivattuna ja kauppa-

kuntoon lajiteltuna vehnä ja ohra ovat antaneet 

keskimäärin reilun viiden tonnin sadon.

Kuskit tietävät

Gunvaldis Sprogiksen mukaan kaikessa kone-

työssä kuljettaja on avainasemassa niin konei-

den kestämisessä kuin työsaavutuksessakin. 

Ammattitaitoisella kuskilla koneet kestävät 

eikä turhia seisokkipäiviä tule. Tilan traktori-

kuskien vaihtuvuus on koko historian ajan ollut 

lähes olematonta. Tähän vaikuttaa varmasti 

myös Gunvaldiksen ammattilaiselle maksama 

hyvä palkka. 

Toistaiseksi tila on pysynyt Valtroissa ja 

syytkin ovat yksinkertaisia: ylivoimaisen hyvä 

suunnanvaihto, oikein sijoitellut hallintalaitteet, 

tilava ohjaamo, jossa on hyvä työnteon fi ilinki 

sekä toimiva huolto ja varaosapalvelu.

Isäntä kertoo, että eri traktorimerkkien 

edustajat ovat koko ajan työntämässä konei-

taan kokeiltavaksi. Oikeastaan tarjontaa on 

enemmän kuin ehtii testaamaan. Varteen-

otettavat isot merkit käydään ja vertaillaan 

luonnollisesti läpi ja yhteisen neuvonpidon 

jälkeen valitaan merkki.

Työsaavutuksen ja polttoainetalouden 

kohdalla vertailutesti on yksinkertainen, mut-

ta luotettava. Valtran kanssa saman hevos-

voimaluokan kilpailija pannaan saman työko-

neen eteen samalle lohkolle. Työsaavutuksen 

ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen sekä 

kuskin tuntemusten jälkeen valinta onkin jo 

melko vankalla pohjalla.

130 000 tunnin kokemus

– Minulla on ollut kaikkiaan 16 Valmetia ja 

Valtraa. Tällä hetkellä käytössä on kahdeksan, 

pääasiassa T-sarjan Valtraa. Latvian verovähen-

nysjärjestelmän mukaan vanhan myynti on 

edullisinta viiden käyttövuoden jälkeen. Olen 

itse myynyt käytetyt koneet lähialueen viljeli-

jöille ja tunteja niissä on ollut noin 8 000. Kai-

ken kaikkiaan tilallani on tehty Valtroilla työtä 

reilusti yli 130 000 tuntia, kertoo Gunvaldis 

Sprogis traktorikaupoistaan.

Sprogisin tilalla on tarkka kirjanpito kai-

kesta tilanpitoon liittyvästä. Jokaisen traktorin 

käyttöä seurataan kuukauden tarkkuudella; 

työtunnit, polttoaineet, huollot ja muut ovat 

tarkasti ylhäällä. Kovimmillaan yhteen trak-

toriin on tullut kuukaudessa 450 käyttötun-

tia. Keskiarvo on noin 1 500 tunnissa eikä alle 

tuhannen vuotuisen käyttötunnin jää yksikään 

Sprogiksen tilan traktori. 

Tilan viljat kuivataan maakaasulla lämpiä-

vässä kuivurissa. Normaali puintikosteus on 

Paras kone löytyy vertailemalla

Valmiina lähtöön. Vaikka 
pellot ovat lähellä, neljä 
suur tehopuimuria takaavat 
sen, että viljakuormien on 
kuljettava vikkelästi.

Gunvaldis Sprogis (oik.) 
esittelee erittäin siistiä 
ja toimivaa talouskeskus-
ta Valtran Latvian maahan-
tuoja Juris Narubinsille ja 
Valtran huoltopäällikkö 
Sami Tikalle.
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Paineen poisto etukuor maimen 
hydrauliikan lisäliittimistä

Asiakkailla, joilla on sähköisesti ohjattu hyd -
rau liikka ja etukuormaimessa Selecto 3-lisä-
hydrau liikan liitäntä, on usein vaikeuksia 
saada pikaliittimiä kytkettyä, koska venttii-
leissä on painetta.

Poistaaksesi paineen liittimistä käyn-
nistä kone ja käännä keltainen/ruskea 
hydrauliikka lohko sivupaneelista kellunnal-
le. Paina Selecton nappi pohjaan. Paina 
sivupaneelista hydrauliikan miinusnappia. 
Näin paine vapautuu edessä olevasta pika-
liittimistä.

Säätöjen muuttaminen 
HiTechin pilarinäytössä

HiTech-voimansiirrolla varustettujen trakto-
rei den pilarinäyttöjen avulla voidaan säätää 
muitakin tekijöitä kuin pikavaihdetta ja au-
tomaattivaihteen kierroslukua.

Paina kytkin ja suunnanvaihtovivun alla 
oleva esiohjelmointinappi pohjaan ja lai-
ta trak toriin virta päälle. Valitse pikavaih-
teen näppäimillä tila, jossa F III-numero vilk-
kuu, vahvista valinta painamalla esiohjel-
mointinappia. Valitse sen jälkeen esimerkik-
si 10-näkymä. Tässä tilassa käyttäjä voi sää-
tää, kuinka kauan neli vetoautomatiikka on 
päällä liikkeellelähdön jälkeen. Tehtaan ase-
tus on neljä sekuntia. Käyttäjä voi muuttaa 
aikaa 0–20 sekunnin välillä 0,5 sekunnin por-
rastuksella. Vahvista valinta esiohjelmoin-
tinapilla. Asetustilasta pääsee 
pois kytkemällä traktorissa virran pois.

F III-valikosta voi muuttaa myös esimer-
kiksi sitä, kuinka nopeasti ulosotto kytkey-
tyy päälle sekä muuttaa rengasasetuksia, 
jotka vaikuttavat mm. nopeusmittarin toi-
mintaan.

Voimansiirron ohjelmointi 
etukuormaintöissä

Voimansiirron tehokas ohjelmointi ei ole 
vielä tuttua kaikille HiTech-asiakkaille. Yksi 
etukuormaintöitä tekevien asiakkaiden 
paljon käyttä mä niksi on ohjelmoida Auto1-
ohjelmalla suunnanvaihtoa varten sopivat 
vaihteet.

Etukuormaintöissä yleensä täytyy ajaa 
varovasti eteenpäin. Tällöin eteenpäin 
menoa varten ohjelmoidaan pikavaihde 1. 
Kun paali, hiekka, lumi, rehu tai muu lasti 
on saatu etukuormaimeen, voidaan yleensä 
peruuttaa vauhdikkaammin pois paikalta. 
Tällöin suunnanvaihtoon kannattaa ohjel-
moida vaikkapa pikavaihde 3.

U-Pilot pikanäppäimenä

U-Pilot-päisteautomatiikka on tarkoitettu 
ennen kaikkea helpottamaan työskentelyä 
päisteissä. U-Pilotin muistiin voi tallentaa 
pitkiä toimintasarjoja, jotka komentavat niin 
voimansiirtoa, nostolaitetta kuin hydrauliik-
kaakin.

Päisteautomatiikkaa ei kuitenkaan ole 
pak ko käyttää vain päisteessä ja pitkien 
toi min to sarjojen tekemiseen. Ohjelmoimalla 
U-Pilotiin vain yhden toiminnon, voi kyynär-
nojassa sijaitsevaa näppäintä käyttää pika-
näppäi menä mille tahansa toiminnolle, esi-
merkiksi voiman ulosotolle.

Vinkkejä, joilla saat trakto ristasi 
enemmän hyötyä

Tuntemalla oman traktorin 
toimin nan tarkkaan, voi käyt -
täjä tehostaa huomattavasti 
työtään. Esimerkiksi ohjel-
moimalla sujuvasti voiman-
siirtoa, voi traktorin säätää 
nopeasti juuri kyseiseen 
työhön sopivaksi.

Nykyiset traktorit ovat niin monimutkaisia koneita, että edes perusteellisen 
käyttäjäkoulutuksen jälkeen vain pieni osa traktorin ominaisuuksista ja mahdol-
lisuuksista on tullut tutuksi. Olemme koonneet seuraavaan Valtra-traktoreiden 
käyttäjiltä saatuja pieniä vinkkejä. Pienillä käyttöä ja ylläpitoa koskevilla nikseillä 
omasta traktorista voi saada selvästi enemmän hyötyä.noin 18 prosenttia, mutta huonoina syksyinä 

on jouduttu puimaan paljon kosteampaakin. 

Tällaisissa tapauksissa viljat kuivatan kah-

desti, jolloin välivarastossa kosteus pääsee 

tasaantumaan. Lähes 20 miljoonaa kuivatta-

vaa viljakiloa vuosittain panevat tarkasti las-

kemaan pienetkin säästömahdollisuudet.

Peltomaan hinta on Gunvaldiksen isän-

nyyden aikana kymmenkertaistunut. Tätä 

nykyä hyvästä pellosta joutuu maksamaan 

jopa 4 000 euroa hehtaarilta. Mutta nykyinen 

3 500 hehtaarin pinta-ala on sopiva ja toisaal-

ta lähistöllä ei hyviä peltoja ole tarjollakaan. 

Tarkat laskelmat ja rehelliset vertailut ovat 

Gunvaldis Sprogiksen mukaan menestyvän 

maatalouden selkäranka.

■ Visa Vilkuna
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Yleensä turvemiehet eivät pane päivänpaistetta 

pahakseen, mutta viime kesä oli niin kuuma ja 

kuiva, että kuivuus alkoi jo haitata heitä. Pitkä 

sateeton kausi kuivatti turvekentät niin, että tuli-

palot ja pölyäminen nousivat pahoiksi ongelmik-

si varsinkin parhaiten ojitetuilla soilla. 

Silti turveala on kuluneeseen kesään äärim-

mäisen tyytyväinen. Tuotantotavoitteet ylitettiin, 

edellisinä vuosina pieniksi vajuneita varastoja 

saatiin täytettyä ja monilla nevoilla nostettiin 

suurimpia hehtaarisatoja koskaan.

– Nostaminen lopetettiin jo ennen elokuun 

puoliväliä, vaikka tavaraa olisi vielä saanut ylös. 

Tavoitteet oli jo ylitetty, kesätyöntekijät palasi-

vat kouluihin ja tulipalon riski niin korkea, ettei 

nostamista enää jatkettu. Täytyyhän sitä jättää 

jotain tulevillekin vuosille, naureskelee hauki-

vuorelainen turveurakoitsija Erkki Vahvaselkä.

Vahvaselkä nostaa turvetta omilta noin 80 

hehtaarin soilta. Vuosittain noin 10 000 kuutio-hehtaarin soilta. Vuosittain noin 10 000 kuutio-

ta kuiviketta ja 50 000 kuutioita polttoturvetta 

menee myyntiin Vapon kautta. 

Vahvaselkä on monipuolinen energiantuot-

taja. Turpeen lisäksi hänellä on 24 hehtaaria pel-

toa ruokohelvellä jo yhdeksättä vuotta. Lisäksi 

hän korjaa ja hakettaa pienpuuta. Asiakkaan 

tarpeen mukaan turpeesta, hakkeesta ja ruoko-

helvestä lastataan rekkaan sopiva cocktail. 

Yleensä sekoitetaan ruokohelpeä ja haketta, 

sillä kummatkin ovat päästöjen kannalta hiili-

vapaita polttoaineita.

– Tämä on 27. kesä turpeennostoa. Kun 

homma aloitettiin, kaikki piti opetella kanta-

pään kautta. Esimerkiksi nykyiset kolme 40 

kuution korjuuvaunua ovat itse rakennettuja. 

Vähän sama oli ruokohelven kanssa yhdeksän 

vuotta sitten, mutta silloin neuvoja oli vähän 

paremmin saatavilla, kertoo Vahvaselkä.

Ruokohelven viljelykokemukset ovat Vahva-

selällä hyviä. Lannoitteeksi on riittänyt läheis-

ten maatilojen karjanlanta ja helpi on vain 

parantanut kasvuaan 6–7 kesään asti. Vahva-

selkä epäilee, ettei uutta kylvöä tarvittaisi vielä 

kymmenen kään vuoden viljelyn jälkeen.

Viisi kuusipyttyistä Valtraa

Vahvaselän kalustona on viisi kuusisylinteristä 

Valtraa eli 8400, 8750 ja kolme T170:ä. Uu-

simmassa T170 Classicissa on Common Rail 

-moottori.

– Kyllä siinä tehoa on hyvin. Polttoainetta-– Kyllä siinä tehoa on hyvin. Polttoainetta-

kin se kuluttaa paljon vähemmän kuin 8750, 

mutta alakierroksilla ehkä vähän enemmän 

kuin vanhemmat T170:t. Tosin huollossa moot-

toria säätämällä voisi alakierrosten kulutusta 

saada pienennettyä, arvelee Vahvaselkä.

Alakierrosten kulutuksella on ollut kuivana 

kesänä merkitystä, sillä loppukesästä ei trakto-

reilla ole voinut ajaa kovilla kierroksilla. Punai-

sena hehkuva pakosarja olisi sytyttänyt turve-

suolla tulipalon.

Vahvaselkä on ajanut Valtran tai Valmetin 

traktoreilla 1990-luvun puolivälistä alkaen. Hän 

on ollut myös mukana koeajamassa ja kehittä-

 mässä prototyyppejä.

– 8400:n kanssa oli aluksi vaikeaa, kun 

ulosotto ja voimansiirto hajosivat yhtenään. 

Tuotekehityksen miehet kävivät täällä parhaim-

millaan muutaman tunnin välein. Sen jälkeen 

kun ne saatiin kuntoon, nämä ovat kestäneet 

melko hyvin, muistelee Vahvaselkä.

Vahvaselkä työllistää ympäri vuoden yhden 

kokopäiväisen työntekijän. Lisäksi perheen 

lapset ja vanha isäntä ovat apuna. Sesongin 

aikaan töissä on 5–10 ulkopuolista, joskaan 

kaikki eivät samaan aikaan. Viiden traktorin 

lisäksi kalustoon kuuluu kaksi telaketjukaivinko-

netta, joilla kunnostetaan soita ja urakoidaan. 

Talvisin myös aurataan ja lingotaan teitä.

– Traktoritunteja kertyy yhteensä noin 

5 000 vuodessa. Aiemmin niitä tuli vähemmän, 

mutta haketuksen myötä määrä on lisääntynyt.

Koko Suomessa nostettiin kesän aikana 

noin 30 miljoonaa tonnia turvetta. Esimerkik-

si turveyhtiö Vapo nosti tavoitettaan kesken 

kesän.

■ Tommi Pitenius

T170c Common Rail jyrää Erkki Vahvaselän turvesuolla Haukivuorella

Kuiva kesä auttoi turveurakoitsijoita

Vahvaselän suolla jyrsinturvetta 
kerätään kolmella vaunulla, jotka 
kippaavat lastinsa auman juurelle. 
Varsinainen auma kasataan yhdel-
lä traktorilla, jossa on iso kauha 
ja takalana.

Haukivuorelainen Erkki Vahvaselkä on tyyty-
väinen kuivaan turvekesään. Tuotantotavoit-
teet saatiin hyvin täytettyä.
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Old-timer 

Valmet oli ahtamisen edelläkävijä etenkin kol-

mi- ja nelisylinterisissä moottoreissa. Sveitsi-

läinen Brown Boveri & Cie (BBC) oli kehittänyt 

1970-luvun lopulla tavallisista turboahtimista 

poikkeavan paineaaltoahtimen.

Neljännesvuosisata sitten tavalliset turbo-

ahtimet olivat suurikokoisia ja ”turboviive” oli 

tuntuva. Myöskin turbokoneiden alakierros-

ten vääntömomentti oli varsin vaatimaton, 

koska ahdin mitoitettiin antamaan korkeaa 

tehoa nimelliskierrosten tuntumassa.

BBC:n ahdintyyppi Comprex oli erikois laa-

tuinen innovaatio. Siinä pakokaasut pääsivät 

vaikuttamaan suoraan imukaasuihin, jolloin 

ahtopaine nousi välittömästi, jos pakokaasu-

jen paine kasvoi. Comprex pystyi antamaan 

ahtopainetta myös alakierroksilla, jolloin 

vään  tömomenttia saatiin olennaisesti kor-

keammaksi.

Comprexia testattiin Valmet 411C -moot-

to    rissa hyvin tuloksin. Linnavuoren moottori-

tehtaalla päätettiin ottaa moottorityyppi 

411CX tuotantoon ja Valmetin traktoritehtaal-

la moottori päätettiin sijoittaa uu teen neli-

sylinteriseen malliin 1203/1203–4, jolla kor-

vattiin 1102/1103 -mallit vuonna 1980.

Moottori oli todella suorituskykyinen, sitä 

voitaisiin verrata nykyisen N-sarjan 141-mallin 

väkivahvaan Common Rail -moottoriin. Isku-

ti la  vuus oli 4,4 litraa ja moottoriteho 110 hv 

DIN; vääntömomentti oli 424 Nm kierros-

luvul   la 1 350 r/min. Vääntömomentin nousu-

prosen tiksi saatiin 27 %. Tämän sitkeämpää 

konetta ei Euroopasta tuohon aikaan löy-

tynyt. Voisi myös todeta, että Valmet paalutti 

jo tuolloin markkinasegmentin suuritehoisille 

nelosmoottoreille.

Paineaaltoahtimen käyttö ylitti helposti 

kansainväliset uutiskynnykset, olihan Valmet 

tehnyt historiaa ottamalla ensimmäisenä 

maailmassa sarjavalmistukseen Comprexilla 

varustetun moottorin. Moottorin ominaisuu-

det laukaisivat myös keskustelun ”vakioteho-

moottoreista”.

Mallin 1203 erottaa muista tuon ajan Valme-

teista jatketusta konepeitosta, jonka etuosaan 

sijoitettiin lisäpolttoainesäiliö. Traktorissa oli 

synkronoidulla puolittajalla (HiTrac) varustettu 

16+4R -nopeuksinen vaihteisto. Traktori pai-

noi nelivetoisena 4 500 kiloa ja siitä tuli erittäin 

suosittu urakoitsijoiden keskuudessa.

Kokemukset paineaaltoahtimesta olivat 

hyviä, tosin ahdin vinkui melko äänekkäästi. 

Comprexia harkittiin Volvo BM Valmet 805:een, 

jota suunniteltiin noihin aikoihin. Paineaalto-

ahdin oli kuitenkin kallis, joten sen käyttö lope-

tettiin. Comprex-ahtimen tarina jatkui siten, 

että BBC, myöhemmin Asea-Brown Boveri 

eli ABB myi ahdinkeksintönsä Mazdalle, joka 

valmisti rajoitetun määrän dieselautoja paine-

aaltoahtimella varustettuna. Nykyään turboah-

timet ovat niin kehittyneitä, ettei Comprexilla 

ole elintilaa paitsi siinä mielessä, että pakokaa-

sujen kierrätys olisi helppo järjestää ahtimen 

siivikossa.

■ Hannu Niskanen

Superahdettu Valmet 1203

Valmet 1203 -traktoreita valmistettiin vuosina 
1980–1982 muutama sata kappaletta.

Comprex paineaaltoahtimen toimintaperiaate: 
Energiansiirto tapahtuu roottorin siivikossa (B), 
joka pyörii moottorin nopeuteen verrattuna 
noin nelinkertaisella nopeudella välityksen (C) 
kautta. Suotimesta tuleva ilma joutuu ahtimelle 
putkea (F) myöten. Sopivassa vaiheessa imuil-
ma joutuu pakosarjasta tulevan aukon (D) koh-
dalle, mistä tuleva paineisku puristaa imuilmaa 
kokoon. Roottorin pyörintäliikkeen ansiosta 
avautuu sylinteriin johtava aukko (E), johon 
tiivistynyt ilma purkautuu. Aukko sulkeutuu ja 
pakokaasut heijastuvat poistoputkeen (G).

Old-timer 
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