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valtra ja Kesla

 m aailman ja Suomen taloudesta ei 
ole paljon positiivisia uutisia kuu
lunut. Talouden rattaat kuitenkin 

pyörivät kaikesta huolimatta. Näin on 
myös maatalouden ja urakoinnin puo
lella – investointeja tehdään, mutta niitä 
harkitaan tarkasti. Tuotteiden ominai
suudet ja käyttökustannukset ovat in
vestoinneissa merkittävässä roolissa. 
Traktoreiden tehokas ja taloudellinen 
käyttö on korostunut ja korostuu var
masti tulevaisuudessa vielä enemmän. 

Tuotteiden osalta Valtra on panosta
nut juuri käytettävyyteen ja käyttökus
tannusten alentamiseen merkittävästi 
– T4 ja N4 ovat tästä hyviä esimerkke
jä. Yksi tehokkuutta lisäävä tekijä on 
traktoreiden oikea käyttö, eli tuotekou
lutuksen rooli korostuu. Valtran asiak
kaana saat parhaan mahdollisen opas
tuksen traktorisi käyttöön. Myyjämme 
ovat ammattilaisia ja heidän apunaan 
ovat vielä tuotekouluttajamme. Näin 
varmistamme, että sinä saat täyden 
hyödyn irti tekemästäsi investoinnista. 

Tuotekoulutuksesta on hyötyä myös 
meille, koska saamme suoraa palau
tetta alan ammattilaisilta – teiltä käyttä
jiltä. Saatua palautetta käytämme tuot
teiden kehittämiseen, jotta jatkossa 
pystymme tarjoamaan entistä parem
pia kotimaisia traktoreita asiakkaillem
me. Olemme lähellä asiakasta.
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teHoKas, polttoainepiHi ja pitKäiKäinen
Valtroissa ja Valmeteissa on perinteisesti käytetty 
oman yhtiön moottoreita. Näin moottorin, vaihteis
ton ja koko traktorin kehitystyö on pidetty yksissä 
käsissä.

AGCO Powerin moottorit ovat perinteisesti kuu
luisia sitkeydestään ja pitkäikäisyydestään. Ne on 
suunniteltu alusta alkaen offroad käyttöön, mikä 
näkyy rakenteiden järeytenä.

Nykyaikaiset AGCO Power moottorit ovat myös 
polttoainepihejä ja esimerkiksi moottorinohjauksen 
osalta alansa edelläkävijöitä. AGCO Power ja Valtra 
esittelivät ensimmäisenä traktorimaailmassa pako
kaasuja vähentävät SCRtekniikan, jonka muutkin 
valmistajat ovat myöhemmin ottaneet käyttöön. •

www.valtra.fi

AGCO Power moottori Innovation

Sähköinen tuloilman 
hallinta pitää päästöt 
kurissa

Sähköinen turbon 
ohjaus takaa nopean 
reagoinnin

AGCO Powerin oma  
moottorinohjaus tarjoaa  
traktorille optimaalisen  
suorituskyvyn

Korkeapaineinen  
commonrail-ruiskutus  
vähentää päästöjä ja  
kulutusta

SCR vähentää päästöjä  
ja polttoaineenkulutusta,  
mutta ei heikennä  
suorituskykyä

valtra team  3



Internet: valtra.fi

Päätoimittaja Hannele Kinnunen, Valtra Inc., hannele.kinnunen@agcocorp.com  
Toimitus Tommi Pitenius, Medita Communication Oy, tommi.pitenius@medita.fi 
Toimituskunta Marc de Haan, Mechan Groep, m.de.haan@mechangroep.nl // Adam Wiatroszak, AGCO Sp. z.o.o., adam.wiatroszak@agcocorp.com // 
Luca Zanetti, AGCO Italia SpA, luca.zanetti@agcocorp.com // Siegfried Aigner, AGCO Austria GmbH, siegfried.aigner@agcocorp.com // 
Pamela Engels, AGCO Distr. SAS, pamela.engels@agcocorp.com // Thomas Lesch, AGCO Deutschland GmbH, thomas.lesch@agcocorp.com // 
Richard Miller, AGCO Ltd, richard.miller@agcocorp.com // Tor Jon Garberg, Eikmaskin AS, torjon.garberg@agcocorp.com 
Julkaisija Valtra Oy Ab, Valmetinkatu 2, 44200 Suolahti 
Taitto Juha Puikkonen, INNOverkko Paino Grano Oy, 2016 Valokuvat Valtran arkisto, ellei toisin mainita

ISSNL 22433538
ISSN 22433538

T-sarJa VoiTTi  
a’ Design -Palkinnon

Neljännen sukupolven Tsarja  
voitti kesäkuussa A´ Design pal
kinnon. Jo aiemmin neljännen  
sukupolven traktorit on palkittu  
mm. Red Dot, Machine of the 
Year ja Golden Tractor for the  
Design palkinnoilla.

Kilpailuun osallistui 15 000  
erilaista tuotetta ja Valtra voitti  
ajoneuvoluokan 
Platinumpal kin
non. Kilpailun 
juryyn kuuluu 83 
yliopistojen, yri   
tys  maailman ja  
leh dis tön muotoi
luam mat ti laista.

VaraVoimaa ValTralTa

AGCO Powerin moottorilla varus
tetut 60–250 kVA:n kiinteästi 
asennettavat varavoimakoneet 
tulevat tarjolle Valtran myyntipis
teisiin Euroopassa ja Afrikassa. 

AGsarjan generaattorit on 
suunniteltu nimenomaan maatilo
jen varavoimalähteiksi. Generaat
tori voi sähkökatkon sattuessa 
pelastaa siipikarjan ilmanvaih
don, maitotilan lypsyn, sikatilan 
ruokin nan tai erikoiskasvitilan  
kylmävaraston. Generaattoreihin  
on lisävarusteena saatavana  
mm. automaattinen käynnistys, 
äänieristys ja esilämmitin kylmiin 
olosuhteisiin.

Valtra is a worldwide brand of AGCO

demo tour Kiersi ympäri euroopan

Valtran Demo Tour kiertää vuoden aikana 14 Euroopan maassa. Ensimmäisen puolen  
vuoden aikana tapahtumissa oli käynyt jo yli 5000 ihmistä.

 v altran Demo Tour kiertue on 
kiertänyt tänä vuonna jo 14  
Euroopan maassa esittelemäs

sä neljännen sukupolven N, T ja  
S traktoreita. 

– Demo Tour on ollut menestys. 
Kiertue on ollut liikkeellä tammi
kuusta lokakuulle käytännössä koko 
ajan, muutamaa lyhyttä taukoa lu
kuun ottamatta. Kesäkuun puoliväliin 
mennessä tapahtumiin oli osallistu
nut jo yli 5000 ihmistä, kertoo Demo 
Tourista vastaava Aapo Aijasaho.

Yleensä Demo Tour tapahtumas
sa on esillä koko Valtran mallisto ja 
mahdollisuus koeajaa traktoreita pel
lolla. Kiertuetta varten rakennetussa  
Demo Tour rekassa yleisöllä on  
ollut mahdollisuus esimerkiksi tutus
tua Valtrojen ohjaamovaihtoehtoihin 
sekä virtuaalisesti että reaalimaail
massa.

– Jotain kiertueen suosiosta ja 
esittelyjen tasosta kertoo kai sekin, 
että tapahtumissa tilattiin ensimmäi

sen puolen vuoden aikana 27 uutta 
traktoria. Lisäksi tulevat tietysti kaik
ki ne asiakkaat, jotka päätyivät Valt
raan myöhemmin harkittuaan asiaa 
kotona, kertoo Aijasaho. •

Demo Tour -kiertueaikataulu:
Kreikka 27.1.–1.2.
Suomi 25.2.–24.3.
IsoBritannia 1.4.–30.4.
Saksa 4.4.–24.4.
Tanska 25.4.–1.5.
Norja 2.5.–13.5.
Ruotsi 15.5.–21.5.
Liettua 25.5.–27.5.
Latvia ja Viro 27.5.–6.6.
Puola 8.6.–22.6.
Saksa 26.6.–27.6.
Suomi 6.7.–9.7.
Suomi 28.7.–31.7.
Puola 17.8.–3.9.
Ranska 6.9.–9.9.
Tshekki ja Slovakia 18.9.–30.9.
Ranska 4.10.–7.10.
Norja 2.11.–3.11.
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Lue lisää: valtra.fi News Suomi

 t uotepäällikkö Pekka Päivikkö 
sekä tuotekouluttajat Marko 
Niemi ja Pekka Isosävi kiertä

vät päivittäin Valtran asiakkaiden  
luona kouluttamassa ja opastamas
sa. Usein tukea annetaan myös 
myyjälle, kun hän pohtii esimerkiksi 
jonkin erikoisemman työkoneen ja 
traktorin yhteensopivuutta.

– Marko ja Pekka ovat ainakin se
sonkiaikaan neljä päivää viidestä asi
akkaiden luona. Minäkin kierrän pal
jon asiakkaiden luona, mutta minulla 
menee hieman enemmän aikaa sii
hen, että kerään tietoa tuotekehityk
sestä ja tuotannosta, kertoo Päivikkö.

Viime aikoina tuotekouluttajia on 
työllistänyt etenkin automaattiohjaus. 
Myös erikoiset työkoneyhdistelmät  
ja vaativat Unlimitedräätälöinnit vaa
tivat selvittelyä, mutta myös Directin 
ja Versun perusominaisuuksia pitää 
kouluttaa.

– Ei ole asiakkaan eikä myyjän 

huonoutta, jos asia on vaikea selvit
tää pelkästä käyttöoppaasta. Kun 
esimerkiksi automaatiohjauksen ja 
lohkonhallinnalla varustetun Isobus
ruiskun käyttö käydään yhdessä 
läpi, niin sen oppii paljon nopeam
min, sanoo Niemi.

käyntejä, koulutuksia 
ja videoita
Päivikkö on työskennellyt aiemmin 
tuotekehityksessä, Niemi ja Isosävi 
myyjinä, mikä selittää heidän työn
jakoaan. Isosävi huolehtii erityisesti 
kunnista, seurakunnista, puolustus
voimista ja muista vastaavista asiak
kaista. Niemi puolestaan hoitaa 
Valtrojen lisäksi Suomen Fendtkou
lutukset.

– Kerran vuodessa uusille Direct,  
Versu, Fendt ja Ässäasiakkaille  
järjestettävät koulutukset ovat to del   
la suosittuja ja niihin kannattaa osal
lis tua. Puolentoista päivän koulu

tuksessa oppii varmasti jotain uutta, 
vaikka onkin jo käyttänyt uutta trak
toria jonkun aikaa, kertoo Päivikkö.

Isosävi on tullut kuuluisaksi käy
tönopastusvideoistaan, joita hän on 
tehnyt jo vuosia. Niitä löytyy pait
si YouTubesta, myös miehen omalta 
koneelta. Uuden traktorin ostaja saa 
käytönopastusDVD:n myyjältä heti 
tilauksen jälkeen, jolloin koneen omi
naisuuksiin voi tutustua etukäteen. 
Aluksi videoita tehtiin kullekin asiak
kaalle hänen työkoneidensa mukaan, 
mutta nyt videokirjastosta löytyvät 
ohjeet yleisimpiin töihin ja pulmiin.

– Myyjät ja asiakkaat kysele
vät puhelimessa vinkkejä jatkuvas
ti. Tämä homma ei lopu kello 16. 
Tietysti ihan aina en pääse vastaa
maan, mutta pyrin soittamaan ta
kaisin. Minä pidän tästä työstä ihan 
mahdottomasti, sanoo Isosävi ja jo 
äänestä kuulee, että mies on iloinen, 
mutta vakavissaan. •

asiaKasta ei jätetä

Valtra tukee ja kouluttaa asiakkaitaan Suomessa kolmen asiantuntijan voimin. Marko Niemi, Pekka Päivikkö ja Pekka Isosävi auttavat 
sekä myyjiä että asiakkaita päivittäin kädestä pitäen. Yhdelläkään kilpailijalla ei ole vastaavaa palvelua.

TeksTi TOMMI PITENIUS kuVaT VALTRAN ARKISTO
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Valtra ja Kesla ovat hyvä yhdistelmä metsätöissä

”KosKaan ei ole jäänyt puu HaKematta metsästä”

TeksTi TOMMI PITENIUS kuVaT VALTRAN ARKISTO

Valtra ja Kesla muodostavat hyvän parin metsätöissä. Asiakkailla Valtra
Kesla yhdistelmiä on ollut töissä aina, mutta nyt yhteistyötä tehdään  
myös tuotekehityksessä ja myyntiverkostossa. Esimerkiksi Suomessa  
ja muutamissa muissa maissa Valtran ja Keslan tuotteita saa samalta  
myyjältä. Valtran tehtaalla Unlimited Studio on erikoistunut Keslan metsä
varusteiden asentamiseen.
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”KosKaan ei ole jäänyt puu HaKematta metsästä”

”ainoa kilpailija on täysiverinen metsäkone,  
mutta traktori voittaa senkin hankinta- ja 
käyttö kuluillaan sekä monipuolisuudellaan.”

 p unkaharjulaiset metsä
urakoitsijat Kyösti Tiainen 
ja Heikki Pulkkinen ovat 
ajaneet metsästä puuta 
Valtran ja Keslan koneilla  

jo vuosikymmenten ajan. Kuulostaa  
siltä, ettei muita traktoreita, kuor
mai mia tai metsävaunuja ole tarvin
nut edes harkita. Ainoa kilpailija 
on täysiverinen metsäkone, mutta 
traktori voittaa senkin hankinta ja 
käyttökuluillaan sekä monipuolisuu
dellaan.

– Olen ajanut Valtran M120:llä ja 
Keslan MD12vaunulla ja Foresteri  
400 kuormaimella vuodesta 2004 
alkaen yhteensä yli 21 000 tuntia, 
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Heikki Pulkkisen Valtra N123 on ollut käy-
tössä kolme vuotta, Keslan 12T MDH -vaunu 
ja 316T -kuormain vajaan vuoden. Kesällä 
Pulkkinen ei ole savotalla, vaan ajaa poik-
keuksellisesti haketettavaa puuta omaan 
pihaan.

suunnilleen 2 000 tuntia vuodessa. 
Päivässä ajan ensiharvennukselta 
70–80 kiintokuutiometriä päivässä, 
toiselta harvennukselta 100 kiintoa 
ja päätehakkuulta 250 kiintoa. Tie
tysti määrät riippuvat paljon ajo
matkasta ja maastosta, mutta nuo 
ovat keskiarvoja. Eivät ne taida isol
la metsäkoneellakaan päästä paljon 
suurempiin määriin, sanoo Tiainen.

Tiainen ja Pulkkinen ajavat niin 
pientä sellupuuta kuin järeää sa
hatukkiakin sekä sorvitukkia, pik
kutukkia, parrua ja erikoispaksuja 
tyvitukkeja. Kokemusta on myös 
jopa 20metristen pylväspuiden 
ajamisesta, niitä varten Tiaisella on 
erillinen lisäosa vaunuun.

– Pylväiden ajo on kyllä aika 
raakaa puuhaa, ne ovat jo sen ver
ran isoja. Mutta koskaan ei ole puu 
jäänyt metsään siksi, ettei sitä olisi 
saatu sieltä pois, naurahtaa Tiainen.

Kummankin traktorissa on 
taakse ajolaite, metsälokasuojat ja 
metsärenkaat. Yleensä käytetään 
myös ketjuja, paitsi joskus kesällä 
helpoimmissa leimikoissa. Tiaisella 
on kuormain Jakesovitteissa trak
torin perässä, Pulkkisen kuormain 
on kärryn aisalla. Tiaisella hydraulii
kalle tuottaa lisätehoa keulapump
pu, Pulkkisella lisähydrauliikka on 
kärryssä.

– Nämä ovat vähän makuasioita.  
Jos ajaa esimerkiksi välillä maata  
maansiirtokärryllä tai käsittelee 
rehua kahmarilla, niin silloin kuor
main on hyvä olla kiinni traktorissa. 
IQANesiohjauksella hydrauliikan 
kaikki liikkeet voi säätää juuri mie
leisekseen, sanoo Pulkkinen.

maataloudesta metsätöihin
Sekä Pulkkinen että Tiainen ovat  

kotoisin maatilalta ja ovat nuorina  
viljelleet maata. Kun lypsykarjan 
pitäminen olisi vaatinut suuria in
vestointeja 1980luvulla, niin miehet 
siirtyivät metsätöihin.

– 1988 laitoin lehmät pois ja aloin 
hankkia pellon tilalle metsää. Aluk
si tein paljon metsurin töitä jalan, 
mutta nykyisin lähinnä ajan puuta 
traktorilla. Työskentelen suunnilleen 
puolet vuodesta omissa metsissä 
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ja puolet vuodesta aliurakoitsijana. 
Omissa metsissä työstä puolet on 
puun ajoa ja puolet jalkatyötä, ku
ten istuttamista ja vesomista, ker
too Pulkkinen.

Pulkkisella on nyt kalustona 
N123, kärrynä Keslan 12 tonnin 
MDH ja kuormaimena 316T, jolla yl
tää 8,8 metriin. Yhdistelmään tulee 
vuodessa noin tuhat tuntia. Koke
musta on myös Valtran 6850:stä ja 

Keslan lukuisista aiemmista mal
leista.

– Valtra vie metsässä vain 4,5 lit
raa tunnissa. Metsäkone veisi kaksi 
kertaa enemmän. Tieajossa dieseliä 
kuluisi enemmän, mutta pidemmät 
siirtymät ajetaan yleensä pääura
koitsijan lavetilla. Ureaa ei metsä
hommissa mene juuri lainkaan, 450 
tunnin ajon jälkeen on vielä 20 pro
senttia jäljellä ureatankissa, kertoo 
Pulkkinen.

Punkaharjun alue on keskellä 
JärviSuomea. Satojen neliökilo
metrien alueella on suunnilleen yhtä 
paljon vettä ja maata. Saarisavotat 
ovatkin yksi alueen erikoisuus.

– Saariin on siltoja ja moneen 
isompaan saareen menee lossi. Jos 
muuta yhteyttä ei ole, niin saariin 
mennään talvella jäätietä pitkin tai 
kesällä lautalla, kertoo Tiainen.

Kumpikin mies pitää taakseajo
laitteita välttämättöminä metsätöis
sä. Kuormaimia ohjataan erikois
rakennetuissa kyynärnojissa olevilla 
joystickeilla.

– Enhän minä osaa Valtralla edes 
ajaa eteenpäin. Metsässä ajan aina 
takaperin. Kärryssä on aisaohjaus 
ja hydraulinen veto, joten kone kyllä 
menee sinne minne motokin, sanoo 
Pulkkinen. •

Valtra ja Kesla aloittivat yhteistyön 
vuoden 2016 alussa. Käytännössä 
se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
Suomessa Valtran traktorit ja Keslan 
metsävarusteet saa samalta myyjäl
tä. Valtralla ja Keslalla on sama maa
hantuoja tai jälleenmyyjä myös mo
nissa muissa maissa. Lisäksi yhtiöt 
tekevät tuotekehitysyhteistyötä ja 
Keslan metsävarusteita asennetaan 
Valtran traktoreihin jo Suolahden teh
taalla Unlimitedstudiossa.

Kesla on kansainvälisesti vahva 
metsäalan toimija, jonka tuotannosta 
70 prosenttia menee vientiin. Vali
koimiin kuuluvat käytännössä kaikki 
traktorin metsävarusteet, kuten kuor
maimet, vaunut, kaatopäät, kahmarit 
ja hakkurit.

Kesla sai alkunsa 1950luvun lo
pulla, kun rantasalmelainen viljelijä 
Antti Kärkkäinen tuskastui kivisiin 
peltoihinsa ja alkoi kehitellä traktorin 
perään erilaisia kivenkeräyskoneita. 
Naapuritkin innostuivat kekseliäistä 
ja kestävistä koneista, joten Antti  
perusti koneita valmistavan yhtiön 
19. elokuuta 1960.

Sittemmin yhtiön omistus siirtyi 
Antin pojille ja tuotevalikoima laa
jentui. Yhtiö päätti keskittyä metsä
varusteiden valmistukseen vuonna 
1979. 2000luvulla arvostetut Patu 
ja Foresterituotemerkit yhdistettiin 
Kesla-brändin alle. •

kesla oyj

Perustettu 1960

Noteerattu Helsingin pörssissä

Liikevaihto 40 miljoonaa euroa

275 työntekijää

Kotipaikka Joensuussa
70 prosenttia tuotteista viedään  
35 eri maahan

Valmistaa mm. metsäkuormaimia,  
perävaunuja ja hakkureita

Kesla – metsäalan  
Kansainvälinen  
moniosaaja

Kyösti Tiaisen Valtra M120:llä, Keslan MD 
120 -vaunulla ja Foresteri 400 -kuormaimel-
la on ajettu vuodesta 2004 alkaen yli 21 000 
tuntia. Tasaisessa ensiharvennuskoivikossa  
moto on mennyt edeltä ja Tiainen ajaa puu-
ta tien varteen vajaan puolen kilometrin 
päähän noin 70 kiintokuutiometriä päivässä.

valtra team  9



ja kasvinsuojeluaineita. Minulla on 
tavoitteena täysin luonnonmukainen  
viljely satotasosta tinkimättä. Koe
tan lisätä peltomaan elävyyttä. Ihan 
lopullisena tavoitteena olisivat para
tiisimaiset olot, joissa täsmäviljelyä 
tai muita korjaavia toimenpiteitä ei 
enää tarvita, kun maaperä on löy
tänyt tasapainon.

Vuoroviljelyä ja  
täsmälannoitusta
Lilja käyttää seitsemän vuoden vuo
roviljelyä. Yleensä pelto lepää kaksi 
vuotta peräkkäin ja välikasvilla lisä
tään multavuutta maille, jotka ovat 
maalajiltaan lähinnä hienoa hietaa. 
Seitsemän vuoden kierto tulee Raa
matusta.

– Olen hankkinut suurimman 
osan pelloista viime vuosina ja niillä  

 K auhavalainen Rami Lilja tutkii 
peltojaan ehkä tarkemmin  
kuin kukaan toinen suoma lai
nen viljelijä. Tiheästi otettujen 

maaperänäytteiden lisäksi Lilja käyt
tää apunaan muun muassa kamera
kopte rin ottamia ilmakuvia, atelliitti
kuvia sekä Veris Tech mittalaitetta, 
joka mittaa muun muassa maaperän 
sähkönjohtavuutta eri syvyyksissä,  
or gaa  nisen aineksen määrää ja maa   
perän pH:ta. Kaiken tämän lisäksi 
sadon laatu tutkitaan tavallista tar
kem  min ja pellot muotoillaan 3D
GPSohjatulla lanalla.

– Vaikka olen koulutukseltani 
agro nomi, niin suuren osan osaami
sesta olen hankkinut yliopiston jäl
keen Is rae  lista. Uskovana miehenä 
olen myös omaksunut viljelyperiaat
teita Raamatusta. Monet pitävät mi

nua hulluna ja kieltämättä viljelyperi
aatteeni ovatkin erilaisia kuin muilla, 
mutta tulokset ovat lupaavia, sanoo 
Lilja.

Liljan viljelymenetelmiä on mah
dotonta kuvata yksityiskohtaisesti  
näin lyhyessä artikkelissa, mutta 
tiivistetty nä kyseessä on yhdistel
mä korkeaa teknologiaa ja erittäin 
luonnonmukaista viljelyä. Lopputu
loksena on kuitenkin ruokaperunaa, 
joka sisältää monia ravinteita kuten 
kalsiumia, kuparia, rautaa, kaliumia, 
magnesiumia, piitä ja booria huo
mattavasti taval lis ta perunaa enem
män. Kaupalle tärkeintä on perunan 
ulkonäkö, vaikka ravinteiden pitäisi 
olla ykkös asia.

– Perunaa ja muita kasveja on 
viljelty satoja tai tuhansia vuosia, 
siis paljon ennen keinolannoitteita 

Rami Lilja tuntee peltonsa pohjia myöten

parempaa 
perunaa
täsmäviljelyllä 

TeksTi TOMMI PITENIUS kuVaT TOMMI PITENIUS JA RAMI LILJAN ARKISTO

Rami Lilja on kehittänyt oman viljelysysteemin, 
joka muistuttaa luomuviljelyä ja jossa käyte-
tään hyväksi mm. Raamattua ja täsmäviljelyä. 
Satoa tulee noin 40 tonnia hehtaarilta, mutta 
tavoitteena on 60 tonnia.
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on hyvin erilainen viljelyhistoria. 
Tarkat analyysit ja täsmäviljely ovat 
tarpeen, että sato saadaan tasalaa
tuiseksi. Olen muotoillut pelto
jen pinnat tarvittaessa Maschi
on 5metrisellä 3DGPSohjatulla 
maansiir tolanalla, jolla myös ura
koin.

Talvisin suuri osa Liljan ajasta 
kuluu opiskeluun, tutkimuksiin ja  
viljelyn suunnitteluun. GISohjelma 
on kovassa käytössä, kun satel
liitti ja kamerakopterikuvista sekä 
traktorissa olevilla NDVI/NDRE
sensoreilla luettua lehtivihreän 
määrää sekä viljavuusnäytteitä 
sekä pH:tä, sähkönjohtavuutta ja 
orgaanisen aineksen määrää ana
lysoidaan päällekkäisillä karttaleh
dillä. 

– Kalium annetaan rakeisena 

pintalevittimellä, mutta muut ravin
teet komplekseina nestelannoittei
na. Ravinteet kohdennetaan paikka
kohtaisesti automaatisen määrän
säädön avulla juuri sinne, missä 
mitäkin ravinnetta tarvitaan. Usein 
tilannetta voidaan korjata paljon jo 
yhdessä vuodessa.

automaattiohjaus maksoi  
itsensä heti takaisin
Lilja Farms Oy:n päätraktorina on 
Valtra S274. Muita koneita ovat 
muun muassa JD 6310 ruiskuhom
missa, JD 6820 istuttamassa ja  
mul taamassa ja JD 3040 etukuor
maimella. Satoa korjataan Grimmen  
kaksirivisellä korjuukoneella ja  
Sampo 680 puimurilla. Testattava
na on ollut myös Valtran T214 Direct 
ja N174 Direct.

– Valtra tuli koeajoon, kun aiem
pi traktori hajosi. Parissa päivässä 
totuin hallintalaitteisiin ja vaihteis
toon niin, että kone jäi taloon. Lana
ustyössä tarvitaan painoa ja tehoa. 
Samoin 3akselisella koukkukärryllä 
saa mitattua kaiken tehon ulos. 

Automaattiohjaus on ehdoton 
rivi viljelyssä.

– Automaattiohjauksella sain 
perunapenkit noin 3–5 prosenttia 
tiheämpään kuin käsin ajamalla. Eli 
sadalle hehtaarille sain 3–5 hehtaa
ria enemmän tuottavaa pintaalaa. 
Kun peltohehtaarin hinta on täällä 
yli 15 000 euroa, niin automaattioh
jaus maksoi itsensä takaisin heti. 
Lisäksi tulee noin euron polttoai
nesäästö tunnissa, parempi sadon 
laatu ja työskentelyn helppous, ker
too Lilja. •

S274 lähtee perunalaatikoiden vierestä pellontasaustöihin 
perässään Maschion viisimetrinen 3D-GPS-peltolana.  
Järjestelmällä saadaan vettä keräävät painanteet pois  
pellon pinnasta.

S274 vetää Imantsin lapiomuokkainta.  
Kone muokkaa 3,60 metrin leveydeltä ja  
jopa 40 sentin syvyydeltä. Muokkauksen  
yhteydessä voidaan myös levittää neste-
lannoitetta paikkakohtaisesti.
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 o hjelmistonkehitys, kuten 
kaikki muukin traktorin 
tuotekehitys, lähtee asiak
kaasta.

– Tarpeita on loputto
masti, joten tuotehallinta priorisoi 
niitä. Niistä tehdään projekteja mei
dän ohjelmistonkehityksen järjestel
mään, jossa vaatimukset pilkotaan 
pieniin teknisiin osiin ja jaetaan työt. 
Kehitysjakso on kaksi kertaa kolme 
viikkoa, jossa kolmen viikon päästä 
on toimintotestaus ja kuuden viikon 
päästä validointitiimi testaa vastaa
ko uusi ohjelmisto asiakkaan vaati
muksia. Projektilista lyhenee, mutta 
koko ajan listalle otetaan myös uu
sia projekteja, kertoo ohjelmistonke
hityksestä vastaavan jaoksen pääl
likkö Pekka Huuskonen.

Valmiit ohjelmistot toimitetaan 
tehtaalle ja huollolle, joka jakaa ne 
kaikkiin käytössä oleviin traktoreihin 
EDTtyökalun avulla. Valtran huolto
miehet ympäri maailman käyttävät 
EDTtyökalua, jolla uusimmat ohjel
mistot ladataan traktoriin aina huol
lon yhteydessä. Tämä onkin yksi 
tärkeä syy, miksi traktori kannattaa 
huollattaa merkkihuollossa.

C-koodia, QT-koodia  
tai uml:ää
Perinteisesti ohjelmistonkehittäjät 
naputtavat suoraan Ckoodia. Näyt
tölaitteisiin puolestaan tehdään  
QTkoodia, puhutaan myös UX 
(User Experience) tai GUItyöstä 
(Graphic User Interface). Nykyisin 
iso osa koodista tehdään mallin
nuksella, jolloin puhutaan UML tai 
Simulinkkoodista.

– Esimerkiksi vaihteiston moni
levykytkimien tai moottorin tuuletti
men ohjausta on vaikea kuvata 
suoraan matemaattisesti, puhumat
takaan koodilla. On helpompi näyt
tää simuloinnilla miten sen halutaan 
toimivan, jolloin mallinnusohjelma 
tekee tapahtumasta koodin. Lopulli
nen ohjelmisto on yleensä yhdistel
mä käsin kirjoitettua ja simuloimalla 
tuotettua koodia, kertoo Huuskonen.

Traktorin pulma esimerkiksi tieto
koneeseen tai autoon verrattuna on 
se, että sen käyttötavat ja olosuh
teet vaihtelevat valtavan paljon.

– Esimerkiksi automaattinen 
ASRluistonhallinta on koodiltaan 
hyvin helppo: jos rengas luistaa lii
kaa, niin ASR rajoittaa moottorin 

tehoa. Mutta tämän toiminnon keksi
miseen, rajaarvojen löytämiseen ja 
muuhun taustatyöhön tarvittiin väitös
kirjan verran tutkimusta, kertoo auto
maattivaihteiston algoritmeihin eri
koistunut Aleksi Vesala.

ASR on myös hyvä esimerkki siitä, 
että traktoriin voidaan softalla luoda 
jälkikäteen ominaisuuksia, joita siinä  
ei uutena vielä ollut. ASR voidaan 
asentaa pelkällä ohjelmistopäivityksel
lä, jos T4sarjan traktorissa on jo val
miiksi tutka. Tulevaisuudessa tällaisia 
pel kästään ohjelmistopäivityksellä teh
täviä uusia ominaisuuksia tulee lisää.

Turvallisuus asettaa omat haas
teensa ohjelmistojen kehittäjille. Jos 
television tai puhelimen ohjelmisto 
kaatuu silloin tällöin tai laite miettii 
muutaman sekunnin, niin vaara ei  
ole suuri. Traktorin sen sijaan täytyy  
totella kaikkia hallintalaitteita ja  
komentoja aina viivyttelemättä, olipa 
siinä millainen työkone tahansa, ajoi
pa se millaisissa olosuhteissa hyvän
sä ja tekipä kuljettaja millaisia liikkeitä 
hyvänsä. Traktorin kriittisten ohjelmis
tojen toimintavarmuus onkin aivan eri 
tasolla kuin esimerkiksi viihdeelekt
roniikan. •

softa on  
traKtorin sielu
Ohjelmistot ovat vuosi vuodelta suuremmassa roolissa myös traktoreissa. 
Enää ei voida laskea ohjelmistorivien määrää, sillä yhdessä alihankki jalta 
tulevassa hydrauliventtiilissä voi olla yhtä paljon koodia kuin varhaisessa 
HiTechtraktorissa. Kehittyneet ohjelmistot mahdollistavat traktorin toimin
tojen muokkaamisen myös valmistuksen jälkeen.
TeksTi TOMMI PITENIUS kuVaT VALTRAN ARKISTO

Ohjelmistot
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turvallisuus asettaa  
omat haasteensa  
ohjelmistojen kehittäjille.

Hydrauliikkaväylä

Ohjausväylä

ISOBuS

Moottori- ja voimansiirtoväylä

Voimansiirto
Nostolaite

Telemetria

Elektroniikka-arkkitehtuuri

Pyöräohjauksen moduuli

ISOBuS-liitin

AutoGuide-
antenni

Ilmastointi
ISOBuS-ohjain

Pilari- 
näyttö

Kojetaulu

Hydrauliikka
Päisteautomatiikka

TyöhydrauliikkaAutoGuide-
ja ISOBuS-
näyttö

I/O-moduuli 1

I/O-moduuli 2

Ohjaamon jousitus
Etuakselin jousitus

Moottorinohjain

Ohjaus 

valtra team  13



parts Books to Go -sovelluksen  
voi ladata ilmaiseksi app store - ja  
Google play -verkkokaupoista.

Parts Books to Go -sovellus puhelimeesi

Katso varaosanumerot KännyKästä

Parts Books to Go -sovellus tuo Valtran varaosakirjat puhelimeen. Tarvittava varaosanumero löytyy helposti haulla, listasta tai räjäytyskuvaa 
klikkaamalla.

“Mulla on 90luvun lopun 8450 ja 
siitä on hajonnut moottorin vasem
malta puolelta joku neliskanttinen 
juttu. Se on kiinni neljällä pultilla,  
olisivatkohan 14 millin pultteja. Löy
tyykö teiltä tämmönen osa?”

Jokainen varaosamyyjä ja moni 
asiakaskin tietää tilanteen, jossa 
traktoriin tarvitaan varaosia, mut
ta varaosanumero ei ole tiedossa. 
Osia on vaikea kuvailla puhelimessa 
tai varaosatiskillä. Vaikka varaosa

myyjät ovatkin velhoja löytämään 
oikeat osat, niin homma sujuu pal
jon helpommin, kun varaosanumero 
on ennalta tiedossa.

– Parts Books to Go on sovel
lus Apple ja Android puhelimiin, 
jolla voi tutkia varaosakirjoja. Vara
osakirjojen räjäytyskuvia zoomaa
malla osat ja niiden numerot löyty
vät helposti, kertoo Valtran vara
osien markkinointipäällikkö Jari 
Luoma-aho.

Parts Books to Go:n voi ladata il
maiseksi Applen ja Androidin sovel
luskaupoista. Sovellus toimii 14 kie
lellä. Se toimii myös offlinetilassa, 
jos on ladannut varaosakirjan val
miiksi puhelimen tai tabletin muistiin 
eikä ole kirjautunut ulos sovellukses
ta. Sovelluksessa ovat mukana lähes 
kaikki Valtran traktorimallit.

– Osia voi hakea hakujen avulla, 
listoista tai räjäytyskuvista. Kuvia 
voi zoomata ja osanumerot löytyvät 
koskettamalla. Halutut osat voi tal
lettaa ostoskoriin, jonka puolestaan 
voi lähettää haluamaansa sähkö
postiosoitteeseen, vaikkapa paikal
liselle varaosamyyjälle. Osia ei 
kuitenkaan voi varsinaisesti tilata ja 
maksaa sovelluksen kautta, kertoo 
Luoma-aho. •

TeksTi TOMMI PITENIUS kuVaT VALTRAN ARKISTO
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N93:t hoitavat liikuntapaikkoja Jyväskylässä

”ei mitään onGelmia”
Jyväskylän kaupunki hankki viime talvena kaksi  
Valtra N93 HiTech 5:ttä hoitamaan liikuntapaikkoja.  
Jyväs kylän pohjoisen alueen liikuntapaikkavastaava 
Tuomo Mäkinen, millaisia töitä te teette?
– Jyväskylän liikuntapaikat on jaettu eteläiseen ja poh joi
seen alueeseen. Kummallekin alueelle hankittiin talvel la 
yksi N93 HiTech 5. Näillä hoidetaan talvella tekojäätä,  
kiekkokaukaloita ja jääkenttiä, kesällä jalkapallokenttiä ja 
hiekkakenttien lanauksia sekä muitakin liikuntapaikkoja 
mm. kuntoratojen ja uimarantojen kunnossapitotehtäviä.

 
Mitä lisävarusteita ja työlaitteita traktoreissa on?
– Kummassakin traktorissa on nastoitetut Nokian TRI2 
palarenkaat, 46kuormain, puskutuet, ilmastointi, jousi
tettu ohjaamo, majakka ja lisätyövaloja. Työlaitteina täällä 
Palokassa ovat etupäässä kauha, trukkipiikit, nivel aura ja 
tärkeimpänä jäänhoitokone, tarvittaessa myös lumilinko.

Millaisia kokemuksia traktoreista on?
– Ovathan ne paljon tehokkaampia, ketterämpiä, hil
jaisempia ja ergonomisempia kuin muut traktorit, joita  
käytämme. Traktoreissa ei ole ollut mitään pulmia,  
tehokkaassa käytössä ovat varsinkin talvisin.

 
Paljonko traktoreilla ajetaan vuodessa?
– Tähän traktoriin on tullut vajaassa puolessa vuodes
sa 218 tuntia. Noin 80 prosenttia ajosta tulee talvella. 
Silloin esimerkiksi kaukalot ajetaan jokaisen jäävuoron 
välissä, eli 10–15 kertaa päivässä ja lumisateella trak
torit ovat töissä koko ajan, kun niillä myös aurataan 
liikunta puiston pihoja ja väyliä. Kaupunki pitää trakto
reita melko pitkään. Esimerkiksi 1990luvun alussa 
hankittuja koneita on edelleen käytössä eikä niitä ole 
annettu vaihdossa johtuen yhä laajentuneista työteh
tävistä. Kalustoa tarvitaan ympäri kaupunkia. •

TeksTi Ja kuVaT TOMMI PITENIUS

Liikuntapaikanhoitaja Jaakko Heikkinen lapioi hiekkaa kasaan,  
kun odottaa hiekoituskoneen palaavan nurmikentältä. Jokaiselle  
nurmi kentälle levitetään 20 tonnia hienoa hiekkaa kerran kesässä.

 Liikuntapaikanhoitaja Mika Vesander, liikuntapaikkavastaava  
Tuomo Mäkinen ja liikuntapaikanhoitaja Jaakko Heikkinen ovat  
käyttäneet N93 HiTech 5:ttä puolen vuoden ajan.
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 K uten useimmissa brittiläisis
sä kaupungissa, Derbyssä 
on paljon hoidettavia ulko
alueita puistoista, pelikentis

tä ja golf kentistä ruohopientareisiin 
ja keskikaistoihin. Kaikki nämä vaa
tivat ylläpitoa kuten ruohonleikkuu
ta ja istutusta, puiden kaatamista 
ja kaadettujen puiden kuljettamista 
sekä infrastruktuurin kuten puisto
teiden, muurien, siltojen ja vastaavi
en korjaamista. Tästä selvitäkseen 
Derbyn kadunrakennusosasto luot
taa neljään Valta N113 traktoriin.

Derbyn Nsarjan traktoreissa on 
40 km/h:n HiTech 5 vaihteisto, jou
sitettu ohjaamo ja etuakseli sekä 
kuormain.

– Tilasimme traktorit vuoden 
alussa ja ne saapuivat keväällä. 
Todennä köisyys sille, että neljää 
kuormainta täytyisi käyttää samaan 

aikaan, on pieni, joten vaikka jokai
seen traktoriin on asennettu kuor
maimen aisat, organisaatiolla on eri
laisia kauhoja vain kolme kappaletta 
kutakin sekä trukkipiikit ja tukki
koura, selittää David Wharrier, yksi 
kunnossapitoosaston esimiehistä.

 David ja hänen tiiminsä käytti  
pal jon aikaa traktorien merkin, mal
lin ja teknisten ominaisuuksien valin  
 taan, sillä koneiden käyttöiäksi las
ke  taan kymmenen vuotta. 

– On vähän kuin katsoisi kristalli
palloa, kun valitsee teknisiä ominai
suuksia koneeseen, jota tullaan 
käyt tämään kymmenen vuoden ajan, 
David naurahtaa.

Painopisteenä polttoaine-
tehokkuus ja mukavuus 
Derby kaupungin traktorit ovat 
urakointikoneita eivätkä maatalo

ustraktoreita, mikä tarkoittaa Bri
tanniassa sitä, että traktorit ovat 
tarkastajien kotkankatseen alla. 
Trakstorin kuntoa, akselipainoja, 
renkaiden kuntoa yms. pidetään 
tarkasti silmällä. Kun trakto reilla 
ajetaan merkittäviä matkoja tiellä, 
niin traktoreissa pitää käyttää ve
rollista dieseliä kuten Suomessakin. 
Tästä syystä käyttö tunti kohtaiset 
kustannukset ovat korkeammat 
kuin maatalouskoneilla. 

– Pienetkin polttoaineenkulutuk
sen erot merkkien ja mallien välillä 
merkitsevät kokonaisuudessa pal
jon, kun neljällä traktorilla ajetaan 
kymmenen vuoden ajan verollisella 
dieselillä. Siksi polttoaineenkulutus
ta tutkittiin hyvin tarkasti, kommen
toi David.

Tärkeysjärjestyksessä heti trakto
rin teknisten ominaisuuksien jälkeen 

Neljä N113 HiTech 5 -traktoria

Kunnan töissä derByssä
TeksTi Ja kuVaT ROGER THOMAS

Kaikkiin Derbyn traktoreihin on asennettu pyörivät varoitus-
valot ja keltaiset LED-vilkkuvalot. Jousitus tekee kuljettajien 
olosta mukavan tiellä ja maastossa. HiTech 5 -vaihteisto  
tarjoaa laajan valikoiman voimanotto- ja ajonopeusvaihto-
ehtoja kaikkiin olosuhteisiin. Tämä Valtra N113 viettää suu-
rimman osan työajasta kaupungin golfkentällä. Leveät ren-
kaat varmistavat minimaaliset vauriot myös vaikeissa ja 
märissä olosuhteissa.
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tulivat kuljettajien hyväksyntä ja 
koulutus. 

– Kuljettajat istuvat koneissaan 
pitkiä aikoja etenkin kesällä – he 
saattavat aloittaa työn kello 4 tai 5 
aamulla, jotta he ovat valmiit, ennen 
kuin esimerkiksi liikuntapaikkojen 
käyttäjät saapuvat. Ilmastointi on 
välttämätön, mutta yhtä tärkeää on 
se, että kuljettaja tuntee olonsa mu
kavaksi eli että hän pitää koneesta. 
Loppujen lopuksi hän tulee ajamaan 
sitä kymmenen seuraavaa vuotta!

Tarkasti harkittu valinta
Kuljettajille annettiin paljon aikaa 
testata eri traktorimerkkejä, ennen 
kuin lopullinen päätös tehtiin.

– Kuljettajilla oli eri merkkejä vii
kon ajan käytössään ja kaikki kysy
mykset ohjattiin jälleenmyyjälle, Valt
ran tapauksessa David Eaton Trac

tors Ltd:n henkilökunnalle, joka oli 
hyvin avulias. Kaikkiin kysymyksiin 
saatiin vastaus, mikä teki vaikutuk
sen meihin kaikkiin, David myöntää.

– Traktorit saattavat vaikuttaa 
hieman liian suurilta ja liian tehok
kailta (124–130 hevosvoimaa), mutta  
on kuitenkin parempi, että voimaa  
on saatavilla, kuin että voima lop pui 
si kesken esimerkiksi talvikunnos sa
pitotöissä, selittää David.

Myös renkaita tutkittiin tarkoin. 
Derby on yksitoista kilometriä leveä 
kaupunki. Siirtyminen työstä toi
seen tapahtuu yleensä ruuhkaisilla 
teillä, jotka vaativat kulutusta kestä
viä renkaita. Toisaalta pelikenttiä ja 
golfkenttiä ei kannata kuluttaa vää
ränlaisilla renkailla. Tämän takia  
kolmessa Valtratraktorissa on  
Nokian 440/80R28 renkaat edes
sä ja 540/80R38renkaat takana. 

Neljännessä traktorissa, jota käyte
tään pääasiassa golfkentällä, on 
Michelin CargoXBib 560/60R22.5 
ja 650/65R30.5 renkaat, joissa 
on pienempi pintapaine ja jotka 
aiheut tavat mahdollisimman vähän 
vau rioita peliväylillä myös epäsuo
tuisassa säässä. 

5,2 metrin niittokoneiden lisäk
si, joita käytetään golfpeliväylillä 
ja urheilukentillä, tiimin käytössä  
on myös pari 4,9 metrin murs
kainta kar keampaa ruohoa, esi
merkiksi karheikkoja varten, sekä 
äkeitä ja kylvökoneita. Käytössä 
on myös paljon perävaunuja, joita 
tarvitaan puuosaston töissä avus
tamiseen. 

– Olemme myös kehittäneet  
kuormaimen työlaitteen jalkapallo
maalien käsittelemistä varten, lisää 
David. •

Kunnan töissä Derbyssä

David Wharrier ja kuljettaja Steve Askey, jolla on liikuntaongelmia. Steven mielestä 
Valtran ohjaamo on mukava ja helppopääsyinen.

Steve Coats on hyvin tyytyväinen uuteen Valtra-traktoriinsa. Stevellä on pitkä kokemus 
eri koneista, pienistä ja suurista, ja tämä on toistaiseksi paras.
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vapauta aiKaasi 
työHön josta  
maKsetaan

SKF MonoFlex -järjestelmä on kehitetty maatalous- ja 
urakointikoneiden automaattiseen voiteluun. 

Laitteen toimintaa voidaan säätää ja valvoa suoraan 
ohjaamosta. Kompakti sähkötoiminen pumppu täytetään 
pikaliittimen ja suodattimen kautta käsitäyttölaiteella.  
Säi liön kertatäyttö on kaksi kiloa.

SKF MonoFlex -järjestelmä mahdollistaa myös irrotet-
tavien työlaitteiden liittämisen keskusvoitelun piiriin.

Keskusvoitelulla on monia etuja verrattuna 
perinteiseen käsinvoiteluun:
1. Koneen tehollinen työaika lisääntyy, koska voitelu 

tapahtuu käytön aikana.
2. Laakerien käyttöikä kasvaa, kun järjestelmä huolehtii 

aina optimaalisesta voitelusta.
3. Työturvallisuus paranee, kun hankalasti käsin- 

voi del tavat kohteet ovat osana voitelujärjestelmää.
4. Ympäristöystävällinen tapa hoitaa voiteluhuolto,  

järjestelmä pienentää voiteluaineen kulutusta.

Tarvittaessa voitelu
putket ja letkut 
suojataan.

Keskusvoitelu nyt Valtra Unlimited -varusteena

Myös hankalasti käsin
voideltavat kohteet 
liitetään järjestelmään.

Jokaisella voitelu 
koh teella on oma  
annostelija.

Annostelijat  
ryhmitellään lähelle 
voitelukohteita.

Irrotettavat lisälaitteet  
voi daan liittää jär jes  
tel mään pikaliittimellä.

Kysy lisää omalta Valtra-jälleenmyyjältäsi.



OLDTIMER
TeksTi TIMO TEINILÄ kuVaT PENTTI KOSTAMO

veto- vai työntöapua?
 n elivetotraktori on tehokkaam

pi kuin takaveto, etenkin epä
tasaisissa olosuhteissa, jois

sa pyörille tuleva paino vaihtelee. 
Tällaisia ovat esimerkiksi metsäajot 
sekä Puolustusvoimien liikkuminen 
maastossa. Molemmissa ajetaan 
tuntemattomassa maastossa ja pe
rille on päästävä. Nelivetotraktori  
on tähän ongelmaan huomattavas ti 
parempi ratkaisu kuin jäykät ja koli
sevat telat. Lisäksi telat ovat hanka
lat tieajossa. Nelivetotraktorit alkoi
vat yleistyä vasta 1970luvun lopus
sa. Tämä tapahtui varsin no peasti, 
sillä jo vuonna 1985 Suomes sa uu
sista myydyistä traktoreista nelive
toisia oli 66 prosenttia. 

Pienten nelivetotraktoreiden 
puute 1970luvun alussa sai monet 
pajat tekemään paremmin kulkevia 
traktoreita jälkiasennuksena. Näis
tä tunne tuimpia ovat englantilaiset 
Countyt ja Doet. Countyn ja Doen 

valmistajat ostivat traktorit traktori
tehtaasta ja tekivät niistä nelivetoi
sia. Doet olivat traktoreita, joissa 
kaksi traktoria oli kytketty toisiinsa 
keskinivelellä ja otettu etuakselit 
pois. 

Samoja ominaisuuksia tavoitel tiin 
Suomen Puolustusvoimissa 1970 
luvun alussa tehdyssä kokei lussa, 
jossa yhdistettiin kaksi Valmet 500 
traktoria toisiinsa. Tar koitus oli pa
rantaa maastoominai suuksia neli
vedon ansiosta ja saada enemmän 
tehoa kahdella kolme sylinterisellä 
moottorilla. Näitä Kuljetusvälinevari
kolla rakennettuja traktoreita tehtiin  
yhteensä kolme kappaletta.

Etutraktori oli tavanomainen 
kone, jossa oli molemmat akselit 
paikallaan. Taaimmainen traktori oli 
keskinivelellä kiinni etu traktorissa 
eikä siinä ollut etuakse lia. Takim
mainen traktori työnsi etutrakto
ria tai jarrutti sen menoa, riippuen 

kuskien taidoista toimia yhdessä. 
Taaimmaisella traktorilla ohjattiin 
keskiniveltä ja etummaisella sen 
omaa etuakselia. Molemmat kuskit 
hallitsivat oman koneensa vaihteita 
ja moottorin kierroksia.

Tästä voi kuvitella millaista kak
soistraktorilla oli ajaa tai olla kyy
dissä ja miten nämä kaksi kuljetta
jaa ovat kommunikoineet toisilleen. 
Tiukassa paikassa virheliikkeet vei
vät traktorit helposti ojaan tai pyö
rähtämään ympäri tiellä. Ehkä juuri 
siksi varusmiehet antoivatkin yh
distelmälle lempinimen: Homotin. 

Periaatteessahan yhdistelmä 
oli kuten traktori, joka hinaa toista 
traktoria. Jos nelivetotraktorit eivät 
olisi alkaneet yleistyä, niin tämän
kin traktorin kehittämistä olisi jat
kettu. Meidän onneksemme silloi
nen Valmet sai 1970luvun lopulla 
oikean nelivedon tarjolle myös kes
kikokoisiin traktoreihin. •

mitä enemmän
traktorin painosta

on sen vetävillä
pyörillä, sitä  

paremmin  
se vetää.

Puolustusvoimien Kuljetusvarikko  
teki 1970-luvun alussa neliveto-
traktorin prototyypin yhdistämällä 
kaksi Valmet 500 -traktoria.
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 m oni viljelijä kerää elanton
sa useista pienistä pu
roista, mutta kiteeläisellä 
Pekka Partasella taitaa 
olla tuotantosuuntia vielä 

tup lasti enemmän kuin tavallisella 
maatalousyrittäjällä. Partanen pyö
rittää Koivikon Kartano Oy:tä, joka 
tuottaa maitoa ja puitteet Kiteen 
ammatti opiston käytännön opetuk
selle. Kone  urakointia tehdään kuu
della Tsarjan Valtralla. BioKymppi 
puolestaan tuottaa biojätteestä bio
kaasua, sähköä, lämpöä ja luomu
lannoitetta.

– Käytännössä olen päivät täällä  
Koivikon tilalla, joka on Kiteen 
ammat tiopiston entinen opetustila. 
BioKympissä olen vain hallituksen 
puheenjohtaja ja jätän operatiivisen 

pyörittämisen toimitusjohtaja Mika 
Juvosen tehtäväksi, kertoo Parta
nen.

Teoriaopetus on siirtynyt Kiteen 
Puhoksella sijaitsevasta oppilaitok
sesta Kiteen keskustaan. Sen sijaan 
pihapiirissä on nykyisin monenlaista 
muuta toimintaa, mm. pakolaisten 
vastaanottokeskus entisessä oppi
lasasuntolassa, ravintola pääraken
nuksessa, teurastamo, talli (jossa 
Partanen on myös osakkaana), Koi
vi kon Tukikodit Oy:ssä tuettua asu
mista sekä Koivikon Kartanon pyö
rittämä navetta ja maatila.

– Kun ostimme maatilan koulu
tuskuntayhtymältä, niin sovittiin, että 
meillä on 20 vuoden velvoite kehit
tää maidontuotantoa ja antaa puit
teet käytännön opetukselle. Täällä 

koululla on lehmiä ja kotitilan nave
tassa on emolehmiä. Maatalousyh
tymä perus tettiin siskon mies Pauli 
Tolosen kanssa vuonna 1997. Myös 
Koivikon Kartano on Paulin ja minun 
puoliksi omistama yritys, kertoo Par
tanen.

Maatalousyhtymällä ja Koivikon 
Kartanolla on nyt yhteensä 400 heh
taaria luomupeltoa. Suurin osa on 
nurmella, lisäksi on rehuviljaa sekä 
myyntiin ruista ja syysrypsiä. Nave
tassa on yksi robotti ja asemalypsy,  
jolloin kumpikin menetelmä tulee 
tutuksi oppilaille. Maitokin on tavoit
teena saada luomuun lähiaikoina, 
jolloin ItäMaito tekisi siitä toden
näköisesti luomuGoudaa Joensuun 
meijerissä. Lihakarja menee oman 
loppukasvattamoon, joka sijaitsee 

Pekka Partasella on monta rautaa tulessa Kiteellä

enerGiaa, luomulannoitetta, 
uraKointia ja maitoa
TeksTi Ja kuVaT TOMMI PITENIUS

Valtralta koeajettavana oleva N144 ja 
maatalousyhtymän oma T202 niittävät 
koiranputken valtaamaa kesantopeltoa. 
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toisaalla Kiteellä. Vasikoita ei tule 
eikä mene omien tilojen ulkopuolelle.

monipuolista urakointia
Maatalousyhtymällä on muun muas
sa kuusi Tsarjan Valtraa, kurottajia, 
pyöräkuormaaja, puimuri sekä ajo
silppuri, joilla urakoidaan. Kesäisin 
tehdään monipuolista maatalousura
kointia sekä hieman maansiirtoa. Tal
visin aurataan, lingotaan, hiekoitetaan 
ja poistetaan polanteita. Trakto reihin 
tulee noin 1200 tuntia vuodessa.

– Kaikki traktorit ovat nyt Tsarja
laisia ja viidenkympin laatikolla. Jo
tenkin on aina käynyt niin, että vaih
dossa on lähtenyt neloskone ja tilalle 
on tullut kuutoskone. Koneita pitäisi  
kyllä uusia, sillä vanhimmat ovat 
kymmenen vuotta vanhoja, mutta  

viime aikoina kaikki rahat ovat men
neet navetan laajennukseen, kertoo 
Partanen.

Yksi erikoisuus on T214 Direct, 
jonka AGCO Suomi on vuokrannut 
koululle. Siinä on automaattiohjaus 
ja runsaasti lisävarusteita. Opetuk
sesta huolehtivat koulun opettajat.

– Opettajat opettavat ja koulun 
traktorit ovat koulun traktoreita. Me 
kuitenkin pyöritämme maatilaa, jon
ka töissä opetus tapahtuu. Minusta  
Valtran, koulun ja meidän välinen 
yhteistyö on toiminut hyvin. Koulu
kin saa käyttöönsä aivan viimeisen 
tekniikan ja osaamisen, mutta ko
neen ei tarvitse seisoa tyhjänpantti
na silloin, kun sitä ei tarvita.

Biokymppi tuottaa  
energiaa ja lannoitetta
BioKymppi toimii Kiteen jätteen
käsittelykeskuksessa ja tuottaa bio
jätteestä sähköä, kaukolämpöä ja 
luomulannoitetta. Laitos voisi käyt
tää hyödykseen myös maatilan lie
tettä tai vihermassaa, mutta näin ei 
ainakaan toistaiseksi tehdä. Biojät
teen tuottajat maksavat jätteen vas
taanotosta, mikä on välttämätöntä 
laitoksen kannattavalle toiminnalle.

– Raakaaineena käytetään elintar
viketeollisuuden ja kaupan ylijäämä
ruokaa, puhdistamolietettä ja koti
talouksien biojätettä. Näistä muo
dostuu biokaasua, josta puolestaan 
tuotetaan sähköä ja kaukolämpöä. 
Lisäksi syntyy luomukelpoisia lannoi
tetta.

Koivikon Kartanossa ja maata
lousyhtymässä on töissä yhteensä 
kymmenen henkeä navetassa, kone
urakoinnissa ja maatilalla yrittäjät 
mukaan lukien. BioKymppi työllistää 
seitsemän henkeä.

– Tulevaisuudessa on tavoitteena,  
että maatilalla olisi myös yksinker tai  
nen biokaasulaitos, navetassa oli
si 200 lehmää tuottamassa luomu
maitoa ja tilalla tuotettaisiin sähköä 
auringosta tai lannasta. BioKympillä
kin on kasvuvaraa, lisäksi on tarkoi
tuksena tuottaa ajoneuvokelpoista 
biokaasua ja tiivistää lannoitetta niin, 
että sen saisi joko rakeiseksi tai että 
sen sisältämästä vedestä saisi pois 
ainakin puolet. Tulevaisuuden suunni
telmia siis on, mutta niiden toteutta
mista haittaa vain ainainen rahapula 
ja kaikenlaiset direktiivit, jotka todel
lakin jarruttavat kaikkea uudenlaista 
yritystoimintaa, sanoo Partanen. •

enerGiaa, luomulannoitetta, 
uraKointia ja maitoa

Pauli Tolonen ja Pekka Partanen pyörittävät Koivikon Kartanoa, joka tuottaa maitoa  
Kiteen maatalouskoulun entisissä tiloissa sekä uudisrakennuksissa. Koivikon Kartano Oy 
järjestää opetusympäristön koulun oppilaille.
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Valtra oli mukana Neste Rallissa monin  
tavoin. Monet rallin maailmanmestarit  
kuten Marcus Grönholm, Tommi Mäkinen, 
Juha Kankkunen, Ari Vatanen ja Carlos 
Sainz ovat Valtralla ajavia maanviljelijöitä.

Sponsorointi

vesKu ampui riossa yHdenneKsitoista

ralli Keräsi väKeä traKtoriteHtaalle

 v altralla varaosamyyjänä ja tuote
päällikkönä työskennellyt Vesa 
Törnroos ampuu nykyisin trapia 

ammatikseen. Ampumaharjoittelun  
lisäksi hän työskentelee kotitilallaan.

– Minä en ampunut hyvin, mutta  
eivät ampuneet muutkaan. Kaksi  
osumaa olisi pitänyt tulla enemmän, 
että olisin päässyt finaaliin, muistelee 
Törnroos Rion olympialaisia.

Törnroos pudotti 125 kiekosta 116. 
Tuloksella 118 olisi irronnut paikka  
finaalissa. Yhdestoista sija trapissa  
ei Törnroosia miellytä, mutta totta  
puhuen se oli kelpo suoritus olympia
laisten ensikertalaiselta.

– Aion jatkaa ammattilaisena Tokion 
olympialaisiin asti. Ampumauran jäl
keen kiinnostavat maatalous, koneet 
ja kaupankäynti. Ampujat ovat yleensä 
parhaimmillaan 30–40 vuotiaina,  
sanoo 33-vuotias Törnroos. •

Rion olympialaisten trap-ammunnassa yhdenneksitoista sijoittunut Vesa Törnroos  
on työskennellyt Valtralla, mutta nyt hän työskentelee kotitilallaan ja harjoittelee  
ampumista päätoimisesti.

 n este Rallin yksi erikoiskoe oli 
nimetty Valtran mukaan ja 7,4 
kilometrin pituinen nopea pät

kä kiemurteli traktoritehtaan lähis
töllä. Erikoiskokeen varrelle oli myös 
järjestetty alue uusien Valtrojen koe
ajoa varten.

Päivää ennen rallin alkua Valtran 
tehtaalla järjestettiin koko perheen 
tapahtuma, jossa WRCkuskit ajoi
vat kilpaa traktoreilla ja tapasivat  
fanejaan. Tapahtumaan osallistui 
noin 3500 kävijää.

Lisäksi Valtra näkyi monin tavoin 
esimerkiksi Harjun erikoiskokeella 
nollatraktorina ja huoltoparkissa. •
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Valtra CollectionTutustu mallistoon: shop.valtra.com

uusi valtra ColleCtion Tutustu Valtra Collection  
syksyn uutuuksiin verkko
kaupas samme osoitteessa 
shop.valtra.com tai  
kysy lisää lähimmältä  
Valtrajälleenmyyjältäsi.

Lataa uusi  
tuote kuvas-
tomme  
verkko- 
sivuiltamme.

naisTen ulkoiluTakki

Hieman tavallista pidempi helma ja 
naisellinen leikkaus takaavat hyvän  
istuvuuden myös liikkuessa. Pääl - 
lis  materiaali suojaa säänvaihteluis- 
sa ja vuorimateriaali on lämmittä- 
vää, harjattua verkkoneulosta. 

Takin vedenpitävyys on 5000 mm  
ja hengittävyys 5000 g/m²/24h. 

Teipatut saumat varmistavat tuot-
teen erinomaisen säänkestävyyden.

Tilavat vetoketjutaskut vettä-
hylkivillä vetoketjuilla, rintatasku,  
ja vuoripuolella povitasku. Säädet-
tävä huppu, hihansuut sekä helma. 
Koot: S–XXL (42700812–16)

miesTen ulkoiluTakki

Takin päällismateriaali suojaa  
säänvaihteluissa ja vuorimateriaali  
on lämmittävää, harjattua verkko -
neu losta. 

Takin vedenpitävyys on 5000 mm  
ja hengittävyys 5000 g/m²/24h. 

Teipatut saumat varmistavat tuot-
teen erinomaisen säänkestävyyden.
Takissa on tilavat vetoketjutaskut 
vettähylkivillä vetoketjuilla ja vuori-
puolella povitasku. Säädettävä  
huppu, hihansuut sekä helma. 
Koot: S–XXXL (42700802–07)

109 €109 €

lasTen T-PaiTa

Sublimaatiopainettu lasten  
T-paita, jonka materiaali on  
65 % polyesteriä ja 35 %  
puuvillaa. 
Koot: 116 (42702605)
 128 (42702605)
 140 (42702607)
 152 (42702608)

19 €

lasTen rePPu

Tilava reppu pehmustetuilla 
olkai milla ja heijastavilla yksi-
tyiskohdilla. Materiaali poly-
esteri 600d/pvc. Etutaskussa 
siirtokuvapainatus. Repun  
leveys 27 cm, korkeus 31 cm, 
syvyys 11 cm. (42701950)

27 €

PalaPeli

Palapeli N4-sarjan traktori kuvalla. 
500 palaa. Valmiin pala pelin koko 
493x362 mm. Ikäsuositus 9+.
(42702100)

13 €

saTeenVarJo

Värikäs sateenvarjo traktori-  
ja logopainatuksilla. Sateen - 
 varjossa on automaattiavaus.  
Halkaisija 126 cm. Materiaali  
polyesteriä. (42702150)

25 €
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www.myvaltra.com www.youtube.com/valtra

Valtra Mallisto

IS
O

 14396

Tykkää meistä Facebookissa.
www.facebook.com/ValtraGlobal

SSARJA
malli maksimi hV/nm

S274 300/1300

S294 325/1390

S324 350/1500

S354 380/1590

S374 400/1600

TSARJA
malli maksimi hV/nm

T144 HiTech 170/680

T154 HiTech 180/740

T174 HiTech Eco 190/900

T194 HiTech 210/870

T214 HiTech 230/910

T234 HiTech 250/1000

T144 Active 170/680

T154 Active 180/740

T174 Active Eco 190/900

T194 Active 210/870

T214 Active 230/910

T234 Active 250/1000

T144 Versu 170/680

T154 Versu 180/740

T174 Versu Eco 190/900

T194 Versu 210/870 

T214 Versu 230/910

T234 Versu 250/1000

T144 Direct 170/680

T154 Direct 180/740

T174 Direct Eco 190/900

T194 Direct 210/870
T214 Direct 230/910

NSARJA
malli maksimi hV/nm

N93 HiTech 99/430

N103 HiTech 111/465

N104 HiTech 105/470

N114 HiTech Eco 115/500

N124 HiTech 125/550

N134 HiTech 135/570

N154 HiTech Eco 155/610

N174 HiTech 165/680

N134 Active 145/600

N154 Active Eco 165/720

N174 Active 185/730

N134 Versu 145/600

N154 Versu Eco 165/720

N174 Versu 185/730

N134 Direct 145/600

N154 Direct Eco 165/720

N174 Direct 185/730

ASARJA
malli maksimi hV/nm

A53 50/196

A63 68/285

A73 78/310

A83 HiTech 88/325

A93 HiTech 101/370

Tutustu mallistoon: valtra.fi


