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Maatilojen konekanta ja koneinvestoinnit

Erikoistutkija Janne Karttunen, TTS Työtehoseura

Suomalaisilla maatiloilla on tyypillisesti 
kaksi omaa traktoria. Leikkuupuimu-
reista enemmistö on omia, mutta ura-
koitsijan tai tilojen yhteiset puimurit 
ovat myös yleisiä. Tilojen uusin traktori 
on keskimäärin 13 vuotta vanha ja muut 
keskeiset peltoviljelyssä käytettävät ko-
neet ovat pääsääntöisesti vanhempia. 
Peltoalaltaan keskikokoista suuremmilla 
tiloilla konekanta on kuitenkin keski-
määräistä uudempi, monipuolisempi ja 
tehokkaampi. 

Tilojen uusimmasta konekannasta huo-
mattava osa on kotimaista. Alle puolella 
tiloista aiotaan lähivuosina investoida 
omiin tai yhteiskoneisiin esimerkiksi ny-
kyisten koneiden ikääntymisen tai tehot-
tomuuden vuoksi. Koneinvestoinneissa 
korostetaan muun muassa hintaa, käy-
tön työturvallisuutta ja käyttöohjeiden 
selkeyttä. Tilojen tiukka taloustilanne 
ohjaa kysyntää maltillisesti varusteltui-
hin peruskoneisiin sekä käytettyihin tai 
vuokrattaviin koneisiin.   

Uuden traktorin hankintaa perustellaan muun muassa sen käytöl-
lä urakoinnissa tai tilayhteistyössä sekä tilakoon ja muun konekan-
nan kasvulla. Kuvat: Janne Karttunen
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Uusin konekanta maatalousyri-
tyksissä

TTS Työtehoseurassa toteutetuissa 
kahdessa peräkkäisessä kyselyssä selvi-
tettiin peltoviljelyssä ja metsätaloudes-
sa sekä tuotantoeläinten hoitotöissä 
vuonna 2017 käytettyjen maatalousko-

neiden määrää ja ominaisuuksia. Ohei-
sessa tietolaatikossa on lisätietoa kyse-
lyistä ja tulosten tarkastelusta.

Uusimmista omista tai yhteiskoneista 
kysyttiin niiden merkki (valmistaja) ja 
koneista riippuen niiden teho, työleve-
ys, tyyppi tai tilavuus sekä vuosimalli. 

Tutkimuskohteena maatalousyritysten konekanta
TTS Työtehoseurassa toteutettiin vuosina 2017 ja 2018 toisiaan täydentävät Maakone- ja Karjakone-tutkimukset. 
Tutkimukset olivat Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittamia.

Tutkimuksissa selvitettiin pääpiirteet maamme maatiloilla vuonna 2017 maa- ja metsätaloustöissä käytetyistä 
keskeisistä ajoneuvoista ja työkoneista. Kyselyissä tarkastellun konekannan valintaa ohjasi kaksi kriteeriä: korkeat 
investointikustannukset ja kotimaisten valmistajien olemassaolo.

Kyselyissä kerättiin tietoja lisäksi muun muassa koneinvestointisuunnitelmista sekä eri koneita koskevista kokemuk-
sista, tarpeista ja kehitystoiveista. 

Tutkimusaineistot kerättiin maatalousyrittäjiltä kahdella sähköisellä Webropol-kyselyllä. Kyselyiden vastaanottajien 
sähköpostiosoitteet saatiin Maanmittauslaitokselta Maaseutuviraston tiedonluovutuspäätöksillä. 

Kyselyiden vastaanottajat olivat eri henkilöitä eri tiloilta: Maakone-tutkimuksessa he edustivat kaikkia tuotan-
tosuuntia pois lukien puutarhatilat ja Karjakone-tutkimuksessa tuotantoeläintiloja pois lukien hevostilat. Molem-
missa kyselyissä lähetettiin yksi muistutus.

Maakone-tutkimuksen kyselyyn saatiin 611 käyttökelpoista vastausta, ja Karjakone-tutkimuksen kyselyyn saatiin 
366 käyttökelpoista vastausta. Molempien kyselyiden vastausprosentit olivat hieman alle kymmenen.

Maakone-tutkimuksen kyselyyn vastanneilla maatalousyrittäjillä oli vuonna 2017 käytössä keskimäärin 61 heh-
taaria omaa ja vuokrapeltoa: kasvintuotantotiloilla keskimäärin 53 hehtaaria ja tuotantoeläintiloilla keskimäärin 
89 hehtaaria. Karjakone-tutkimuksen kyselyyn vastanneilla tuotantoeläintiloilla vastaava peltoala oli 72 hehtaaria.  

Luonnonvarakeskuksen rakennetilastojen mukaan vuonna 2017 maamme maatalousyrityksillä oli käytössä keski-
määrin 47 hehtaaria omaa ja vuokrapeltoa: kasvintuotantotiloilla keskimäärin 40 hehtaaria ja tuotantoeläintiloilla 
keskimäärin 72 hehtaaria. 

Näin ollen Maakone-kyselyyn vastanneet kasvintuotantotilat ja tuotantoeläintilat olivat peltoalaltaan keskimää-
räistä suurempia. Karjakone-kyselyyn vastanneet tilat olivat peltoalaltaan keskimääräisiä. 

Tuloksien tarkastelussa on verrattu oman ja vuokrapellon yhteisalan suhteen korkeintaan keskikokoisia tiloja keski-
kokoista suurempiin tiloihin konekannan määrän ja laadun suhteen. 

Aikomus jatkaa tuotantoa jossain muodossa yli 10 vuotta sen sijaan, että aikoisi lopettaa kuluvana vuotena, 1–4 
tai 5–10 vuoden sisällä, oli molemmissa kyselyissä selvästi yleisempää keskikokoista suuremmilla tiloilla (p<0.0001, 
Khiin neliötesti).

Tässä julkaisussa mainitaan kunkin tarkasteltavan seikan kohdalla se, kuinka moneen vastaukseen tulos perustuu. 
Kyselyiden vastaukset on pääsääntöisesti pidetty erillään. Joidenkin kysymysten kohdalla vastaukset on kuitenkin 
yhdistetty ja tuloksina esitetään vastauksista yleisimmin esille nousseita seikkoja.

Vanhemmista koneista, kuten tilan 
”kakkos- ja kolmostraktoreista”, ei ky-
sytty ominaisuuksia. 

Koneista ilmoitetaan vuosimallien mediaa-
ni eli keskiluku, joka on järjestetyn aineiston 
keskimmäinen luku, mikä voi kuvata ko-
neiden ikää keskiarvoa luotettavammin.  
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ajoneuvoliikennerekisterissä ollut trak-
tori vuonna 2017 (taulukko 1). Tiloilla 
oli yhteensä 1 901 traktoria, mikä vuo-
den 2017 tilamäärään – pois lukien 
puutarhatilat – yleistettynä vastaisi 
143 894 traktoria.1 

Tiloilla oli traktoreita tyypillisesti (ylei-
simmin) kaksi ja enimmillään 15. Pel-
toalaltaan keskikokoista suuremmilla 
tiloilla oli tyypillisesti kolme omaa 
traktoria. 

Uusimpien traktoreiden mediaani-ikä 
oli 13 vuotta. Traktorit jakautuivat 
eri ikäluokkiin seuraavasti: 2010-luku 
29 %, 2000-luku 45 %, 1990-luku 11 %, 
1980-luku 12 % ja sitä vanhemmat 3 %. 
Nuorimmat traktorit olivat vuosimal-
lia 2017 tai 2018 ja vanhimmat olivat 
1960-luvulta. Keskikokoista suurem-
milla tiloilla uusimmat traktorit olivat 
tyypillisesti mediaani-ikää nuorempia. 

_________________________________________________________________________________________

1 Tämä traktoreiden määrä on linjassa maatalouden rakennetutkimuksessa selvitetyn maataloustraktoreiden valtakunnallisen mää-
rän kanssa. Rakennetutkimuksen mukaan maamme maatiloilla – pois lukien puutarhatilat – oli vuonna 2013 yhteensä 145 599 
traktoria. Tilojen määrä ja mahdollisesti myös niillä olevien traktoreiden määrä on laskenut vuodesta 2013 vuoteen 2017.

Osassa koneista on lisäksi tarkastel-
tu kuluvan vuosikymmenen (≥ 2010) 
vuosimallien ominaispiirteitä. Trak-
toreiden ja puimureiden kohdalla on 
tarkasteltu myös aivan viime vuosien 
(≥ 2015) vuosimallien ominaispiirteitä. 

Oman ja vuokrapellon yhteisalan 
suhteen korkeintaan keskikokoisten 
tilojen konekantaa verrattiin keskiko-
koista suurempien tilojen vastaavaan. 
Kaikkia peltoviljelyssä tai metsätalou-
dessa käytettäviä 10 eri konetta kos-
keva tulos oli, että omat tai yhteiset 
koneet olivat suhteellisesti yleisempiä 
keskikokoista suuremmilla tiloilla kuin 
korkeintaan keskikokoisilla tiloilla.   

Traktorit

Kaikki ensimmäiseen kyselyyn käyttö-
kelpoiset vastaukset antaneet 611 tilaa 
vastasivat kysymykseen traktorista. 
Lähes kaikilla oli yksi tai useampi oma 

Uusin traktori oli yleisimmin merkiltään 
kotimainen Valtra (32 %) tai sen edel-
täjä Valmet (6 %). Loput olivat merkil-
tään seuraavia alenevassa yleisyysjärjes-
tyksessä Massey Ferguson (15 %), New 
Holland (11 %) tai sen edeltäjä Ford 
(4 %), John Deere (14 %), Case (7 %), 
Deutz-Fahr (3 %), Fendt (2 %) ja ryhmä 
muita kuten Zetor, Belarus, Internatio-
nal, JCB, Leyland, Same, Claas ja Lam-
borghini (yhteensä 6 %).

Vastaajista 522 ilmoitti uusimman 
traktorinsa tehon joko hevosvoimina 
(hv) tai kilowatteina (kW). Kilowatit 
muutettiin luokittelua varten hevos-
voimiksi (1 kW = 1,36 hv). Uusimmat 
traktorit sijoittuivat eri teholuokkiin 
seuraavasti:

• 50–99 hv 26 %, 

• 100–149 hv 46 %, 

• 150–199 hv 19 % ja 

• ≥ 200 hv 9 % traktoreista. 

Taulukko 1. Katsaus suomalaisilla maatiloilla vuonna 2017 peltoviljelyssä ja metsätaloudessa käytettyihin koneisiin. 
Vastauksia saatiin yhteensä 611 tilalta.

1 Tyyppiarvo eli moodi on aineistossa useimmin esiintyä arvo.
2 Keskiluku eli mediaani on järjestetyn aineiston keskimmäinen luku.
3 Laskettu vuosimallin keskiluvusta.
4 Lisäksi 112 tilalla (18 %) käytettiin urakoijan puimuria vuonna 2017. 
5 Tela-, traktori- tai pyöräkaivinkone.
6 Traktori metsätyövarustein, harvesteri, kuormatraktori tai yhdistelmäkone.
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Uudemmat traktorit olivat keskimää-
rin tehokkaampia. Kuluvan vuosi-
kymmenen (≥ 2010) vuosimalleissa 
teholuokat 100–149 hv ja 150–199 hv 
olivat yleisimmät ja lähes yhtä yleiset. 
Aivan viime vuosien vuosimalleissa 
(≥ 2015) yleisimmät teholuokat oli-
vat 150–199 hv ja vähintään 200 hv. 
Keskikokoista suuremmilla tiloilla uu-
simmat traktorit olivat keskimääräistä 
tehokkaampia.  

Leikkuupuimurit

Valtaosalla (81 %) tiloista käytettiin – 
tai olisi kelien salliessa käytetty – yhtä 
tai useampaa puimuria vuonna 2017. 
Puimuria käyttäneistä vajaa kaksi kol-
masosaa (62 %) käytti vain omaa pui-
muria. Tiloilla oli yhteensä 340 omaa 
puimuria. Vain urakoitsijan puimuria 
käytettiin alle neljäsosalla (23 %) tilois-
ta ja vain yhteistä puimuria kymme-
nesosalla tiloista (10 %). Huomatta-
koon, että edellä mainittujen lisäksi oli 
tiloja (5 %), joilla käytettiin useamman 
eri omistajan puimureita – yleisimmin 
omaa ja urakoitsijan puimuria.

Tilojen uusimpien puimureiden me-
diaani-ikä oli 23 vuotta. Puimurit ja-
kautuivat eri ikäluokkiin seuraavasti: 
2010-luku 21 %, 2000-luku 21 %, 1990-
luku 19 %, 1980-luku 33 % ja sitä van-
hemmat 7 %. Nuorimmat puimurit 
olivat vuosimallia 2017 tai 2018 ja van-
himmat olivat 1960-luvulta. Keskiko-
koista suuremmilla tiloilla uusimmat 
puimurit olivat tyypillisesti mediaa-
ni-ikää nuorempia.

Uusin puimuri oli yleisimmin (46 % ti-
loista) kotimainen Sampo Rosenlew. 
Loput olivat merkiltään seuraavia alene-
vassa yleisyysjärjestyksessä Claas (16 %), 
Massey Ferguson (13 %), New Holland 
(10 %), John Deere (7 %), Deutz-Fahr  
(6 %) ja yksittäisiä muita kuten Clayson 
tai Bizon (2 %).

Metsäkoneet

Metsäkoneita koskenut kysymys kat-
toi traktorit metsätyövarustein, har-
vesterit, kuormatraktorit ja yhdistel-
mäkoneet. Omat metsäkoneet olivat 
selvästi yleisempiä kuin yhteiset (89 % 
vs. 11 %). Merkkejä ei kannata laittaa 
yleisyysjärjestykseen osin puutteellis-
ten tietojen ja koneiden pienehkön 
määrän vuoksi. 

Uusimpien metsäkoneiden mediaa-
ni-ikä oli 19 vuotta: harvesterit olivat 
metsäkoneista uusimpia. Valtaosa met-
säkoneista oli valmistettu Suomessa. 

Yli puolella (58 %) metsäkoneen omista-
jista oli traktori metsätyövarustein. Met-
sätyövarusteiden merkkejä olivat muun 
muassa Patu, Junkkari, Palmse ja Nokka. 

Runsaalla kymmenesosalla (15 %) 
metsäkoneen omistajista oli harves-
teri. Harvestereiden merkkejä olivat 
muun muassa Ponsse, Sampo Rosen-
lew ja Valmet. 

Runsaalla kymmenesosalla (15 %) 
metsäkoneen omistajista oli kuorma- 
traktori. Kuormatraktoreiden merkke-
jä olivat muun muassa Ponsse, Tim-
berjack ja Valmet. 

Lopuilla (12 %) metsäkoneen omista-
jista oli joko yhdistelmäkone (muun 
muassa Ponsse tai Valmet) tai vastauk-
sesta ei ilmennyt metsäkoneen tyyppi. 

Yleis-/kippiperävaunu

Yleis-/kippiperävaunuja oli tiloilla tyy-
pillisesti kaksi, ja enemmistöllä (91 %) ne 
olivat omia. Lopuilla oli omia ja yhteisiä 
tai vain yhteisiä perävaunuja. Keskiko-
koista suuremmilla tiloilla oli tyypillisesti 
neljä omaa tai yhteistä perävaunua.

Uudet perävaunut olivat merkeiltään 
valtaosin kotimaisia ja Tuhti-perävau-
nut olivat niistä selvästi yleisimpiä 32 
prosentin osuudellaan. Muita yleisiä 
merkkejä olivat alenevassa yleisyys-

Uusimpien puimureiden leikkuupöy-
dät sijoittuivat eri leveysluokkiin seu-
raavasti: 

• alle 3 metriä 17 %, 

• 3–3,9 metriä 56 %, 

• 4–4,9 metriä 19 % ja 

•  vähintään 5 metriä 8 %  
puimureista. 

Puimureiden nuorentuessa niiden leik-
kuupöydän leveydet kasvoivat: aivan 
viime vuosien vuosimalleissa enem-
mistö leikkuupöydistä oli vähintään 
nelimetrisiä. Keskikokoista suuremmil-
la tiloilla puimureiden leikkuupöydät 
olivat keskimääräistä leveämpiä.

Kaivinkoneet

Kaivinkoneita koskenut kysymys kattoi 
tela-, traktori- ja pyöräkaivinkoneet. Va-
jaalla kolmasosalla oli tilallaan yksi tai 
useampi oma tai yhteinen kaivinkone. 
Enemmistöllä (87 %) kaivinkone oli 
oma, ja lopuilla oli yhteinen kaivinkone. 

Tilojen uusimpien kaivinkoneiden me-
diaani-ikä oli 23 vuotta: telakaivinko-
neet olivat uudempia kuin traktori- ja 
pyöräkaivinkoneet. Valtaosa kaivinko-
neista oli valmistettu ulkomailla.

Yli puolet (56 %) kaivinkoneista oli 
telakaivinkoneita. Niiden yleisimmät 
merkit olivat alenevassa yleisyysjärjes-
tyksessä Hitachi, Volvo, JCB, Kobelco, 
Komatsu, New Holland, Åkerman, 
Daewoo ja CAT. 

Noin kolmasosa (32 %) kaivinkoneista 
oli traktorikaivinkoneita. Niiden ylei-
simmät merkit olivat alenevassa ylei-
syysjärjestyksessä Lännen tai James, 
Massey Ferguson, New Holland ja jouk-
ko myynnistä poistuneita merkkejä. 

Loput (11 %) kaivinkoneista olivat pyö-
räkaivinkoneita. Niiden merkkejä olivat 
muun muassa Lännen, Doosan, JCB ja 
joukko myynnistä poistuneita merkkejä. 
Yleisimpiä merkkejä ei kuitenkaan voi ni-
metä koneiden vähäisen määrän vuoksi. 
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järjestyksessä Junkkari/Velsa, Multiva, 
Kipa, Kire, Tempo ja Palmse. Monia 
muita merkkejä oli yksittäisiä kappalei-
ta. Uusin perävaunu oli itse tehty lähes 
joka kymmenennellä tilalla. 

Valtaosa (85 %) uusista perävaunuista 
oli vastaajien mukaan kaksiakselisia, 
joilla tarkoitettiin kyselyssä teliakse-
leita. Yksiakseliset olivat seuraavaksi 
yleisimpiä (13 %), ja kolme- tai neljä-
akseliset perävaunut olivat harvinaisia 
(yhteensä 2 %). 

Lietevaunu

Enemmistöllä (74 %) tiloista liete-
vanu oli oma, ja lopuilla oli yhteinen 
lietevaunu. Uudet lietevaunut olivat 
merkiltään valtaosin suomalaisia ja Li-
vakka-lietevaunut olivat niistä yleisim-
piä 25 prosentin osuudellaan. Muita 
yleisiä merkkejä olivat alenevassa ylei-
syysjärjestyksessä Lame, Palmu, Vepi ja 
Tempo. Monia muita merkkejä oli yk-
sittäisiä kappaleita. Myös itse tehtyjä 
lietevaunuja oli käytössä.

Uusien lietevaunujen tilavuus oli tyy-
pillisimmin 10 kuutiometriä (minimi 3 
ja maksimi 20). Valtaosa (76 %) uusista 
lietevaunuista oli pintalevitinvaunuja. 
Multaavat vaunut olivat toiseksi ylei-
simpiä (16 %) ja letkulevitinvaunut 
kolmanneksi yleisimpiä (8 %) uusia 
vaunuja. Kuluvan vuosikymmenen 
vuosimalleissa multaavat vaunut ja let-
kulevitinvaunut olivat kuitenkin edel-
listä yleisempiä.

Joustopiikkiäes

Enemmistöllä (93 %) tiloista jousto-
piikkiäes oli oma. Lopuilla oli joko yh-
teinen tai sekä oma että yhteinen äes. 
Uudet äkeet olivat merkiltään valtaosin 
suomalaisia ja Potila-äkeet olivat niistä 
yleisimpiä 39 prosentin osuudellaan. 
Muita merkkejä olivat alenevassa ylei-
syysjärjestyksessä Väderstad, Tume/
Patu/Esa-Patu, Multiva, Vieskan Metalli, 
Kongskilde ja Kverneland. Monia muita 
merkkejä oli yksittäisiä kappaleita.

Uusien joustopiikkiäkeiden työleveys 
oli tyypillisimmin kuusi metriä (mi-
nimi 2 m ja maksimi 9 m). Äkeistä yli 
puolet (57 %) oli hinattavia ja loput 
olivat nostolaitekiinnitteisiä. Kuluvan 
vuosikymmenen vuosimallien äkeet 
olivat lähes kaikki hinattavia. Hinatta-
vat ja vähintään kuusimetriset äkeet 
olivat edellä ilmoitettua yleisempiä 
keskikokoista suuremmilla tiloilla.

Kylvölannoitin

Enemmistöllä (88 %) tiloista kylvölan-
noitin oli oma. Lopuilla oli joko yhtei-
nen tai sekä oma että yhteinen kyl-
völannoitin. Uudet kylvölannoittimet 
olivat merkiltään valtaosin suomalaisia 
ja Tume-kylvölannoittimet olivat niis-
tä yleisimpiä 38 prosentin osuudellaan. 
Muita merkkejä olivat alenevassa ylei-
syysjärjestyksessä Junkkari, Juko/Kong- 
skilde, Väderstad ja Vieskan Metalli. 
Monia muita merkkejä oli yksittäisiä 
kappaleita.

Uusien kylvölannoittimien työleveys 
oli tyypillisimmin kolme metriä (mini-
mi 2 m ja maksimi 6 m). Kylvölannoit-
timista noin kolme neljäsosaa (76 %) 
oli tavallisia ja loput (24 %) olivat suo-
rakylvökoneita. Kuluvan vuosikymme-
nen vuosimalleissa suorakylvökoneet 
olivat kuitenkin yleisempiä kuin taval-
liset kylvölannoittimet. Suorakylvöko-
neet olivat edellä ilmoitettua yleisem-
piä keskikokoista suuremmilla tiloilla.

Kasvinsuojeluruisku

Enemmistöllä (80 %) tiloista ruisku 
oli oma, ja lopuilla oli yhteinen ruis-
ku. Uudet ruiskut olivat merkiltään 
alenevassa yleisyysjärjestyksessä Har-
di, Amazon, Junkkari, Kasi, Ylö/Eho ja 
Sami. Muutamia muita merkkejä oli 
yksittäisiä kappaleita. Noin 40 prosent-
tia uusista ruiskuista oli kotimaisia.

Uusien ruiskujen työleveys oli tyy-
pillisimmin 12 metriä (minimi 6 m ja 
maksimi 28 m). Ruiskuista valtaosa  
(86 %) oli nostolaitekiinnitteisiä ja loput 

(14 %) olivat hinattavia. Kuluvan vuo-
sikymmenen vuosimalleissa hinattavat 
ruiskut olivat kuitenkin edellistä ylei-
sempiä. Hinattavat ruiskut olivat edel-
lä ilmoitettua yleisempiä keskikokoista 
suuremmilla tiloilla.

Niittomurskain

Enemmistöllä (81 %) tiloista niitto-
murskain oli oma, ja lopuilla oli yhtei-
nen murskain. Uusissa murskaimissa 
kotimainen Elho oli yleisin merkki 23 
prosentin osuudellaan. Muita merk-
kejä olivat alenevassa yleisyysjärjes-
tyksessä Kverneland/Taarup, JF, Kro-
ne, Kuhn, SaMASZ, Cabe ja Maschio. 
Useita muita merkkejä oli yksittäisiä 
kappaleita.

Uusien murskaimien työleveys oli tyy-
pillisimmin 3,2 metriä (minimi 1,8 ja 
maksimi 10). Murskaimista yli puolet 
(61 %) oli nostolaitekiinnitteisiä ja lo-
put (39 %) olivat hinattavia. 

Etunostolaitteeseen kiinnitettäviä 
niittomurskaimia (täydentää taka-
nostolaitteeseen kiinnitettävää tai 
hinattavaa niittomurskainta) tai niin 
sanottuja perhosniittokoneita, joissa 
niittomurskain on edessä ja takana 
molemmilla sivuilla, löytyi lähes ai-
noastaan kuluvan vuosikymmenen 
niittomurskaimista.
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Kuva 2. Runsaalla kymmenesosalla 
tuotantoeläintiloista aiotaan inves-
toida pienkuormaimeen lähivuosina. 
Tämä on yleisempää keskikokoista suu-
remmilla tiloilla.

Pienkuormain

Pienkuormaimien ja sen jälkeen mai-
nittujen koneiden määrää ja laatua 
tiedusteltiin jälkimmäisessä kyselyssä 
kotieläintiloilta, joilta saatiin yhteensä 
366 vastausta. Nämä erityisesti tuotan-
toeläinten hoidossa käytettävät ko-
neet ovat harvoin tilojen yhteisomis-
tuksessa, joten tätä ei kysytty erikseen. 

Oman ja vuokrapellon yhteisalan 
suhteen korkeintaan keskikokoisten 
tilojen konekantaa verrattiin jälleen 
keskikokoista suurempien tilojen vas-
taavaan. Kaikkia seitsemää eri konetta 

koskeva tulos oli, että omat tai yhteiset 
koneet olivat suhteellisesti yleisempiä 
keskikokoista suuremmilla tiloilla kuin 
korkeintaan keskikokoisilla tiloilla.   

Tiloista 363 vastasi kysymykseen pien-
kuormaimista. Pienkuormain oli vajaal-
la puolella tiloista (taulukko 2). Uusin 
pienkuormain oli yleisimmin (60 % 
tiloista) merkiltään kotimainen Avant. 
Loput olivat merkiltään alenevassa 
yleisyysjärjestyksessä Norcar/Agroma-
tic (13 %), Schäff er (8 %), Weidemann 
(5 %), Giant (4 %) ja Bobcat (3 %). Muu-
tamia muita merkkejä, kuten Taian, Kra-
mer, Sauerburger, Caterpillar ja Gehl, oli 
yksittäisiä kappaleita (yhteensä 7 %).

Lähes kaikki pienkuormaimet olivat 
dieselkäyttöisiä. Muutamat pieniko-
koiset pienkuormaimet olivat bensii-
nikäyttöisiä ja yksi uusi pienkuormain 
oli sähkökäyttöinen. Kenelläkään vas-
taajista ei ollut nestekaasukäyttöistä 
pienkuormainta, mutta niitäkin on 
saatavilla. 

Runko-ohjattavat pienkuormaimet 
olivat yleisempiä kuin liukuohjattavat. 
Kuluvan vuosikymmenen pienkuor-
maimista löytyi kirjava valikoima eri 
merkkejä ja malleja, mutta ne olivat 
keskimäärin tehokkaampia kuin van-
hemmat pienkuormaimet.

Taulukko 2. Katsaus suomalaisilla maatiloilla vuonna 2017 erityisesti tuotantoeläinten hoidossa käytetyistä koneista. 
Vastauksia saatiin yhteensä 366 tilalta.

1 Tyyppiarvo eli moodi on aineistossa useimmin esiintyä arvo.
2 Keskiluku eli mediaani on järjestetyn aineiston keskimmäinen luku.
3 Laskettu vuosimallin keskiluvusta
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Kurottajat ja pyöräkuormaimet

Kurottajat ja varsinkin pyöräkuormai-
met olivat melko harvinaisia tuotanto-
eläintiloilla. Kurottajissa selvästi yleisin 
merkki oli JCB. Muita merkkejä olivat 
muun muassa Bobcat, Claas, Manitou, 
Merlo, Terex, Dieci, Matbro, New Hol-
land ja Massey Ferguson. 

Pyöräkuormaimien merkkejä ei kanna-
ta laittaa yleisyysjärjestykseen konei-
den pienehkön määrän vuoksi, mutta 
niiden merkkejä olivat muun muassa 
Volvo, Wille, Valmet, JCB ja Case.

Seosrehuvaunut ja ajettavat säilö-
rehun jakovaunut

Uudet seosrehuvaunut olivat merkil-
tään alenevassa yleisyysjärjestyksessä 
Seko, JF (Kongskilde), Kuhn, Faresin, 
Peecon ja Trioliet. Useita muita merk-
kejä oli yksittäisiä kappaleita.

Seosrehuvaunut olivat pääsääntöisesti 
hinattavia. Vastaajien joukossa oli yksi, 
jolla oli ajettava seosrehuvaunu. Hieman 
yli puolessa seosrehuvaunuista oli yh-
destä kahteen pystyruuvia (tyypillisesti 
yksi) ja lopuissa oli vaakaruuvi lukuun 
ottamatta yhtä, jossa oli lapasekoitin.

Uusin säilörehun jakovaunu oli ylei-
simmin (73 % tiloista) merkiltään 
kotimainen Varmolift. Kotimaisia 
Rehumatteja oli muutamia ja muita 
merkkejä oli yksittäisiä kappaleita.

Hieman yli puolet jakovaunuista oli 
sähkökäyttöisiä. Loput olivat diesel-
käyttöisiä. Kuluvan vuosikymmenen 
jakovaunuissa dieselkäyttöiset olivat 
kuitenkin selvästi yleisimpiä.

Paalisilppurit sekä kuivitus- ja re-
hunjakovaunut

Uusin paalisilppuri oli yleisimmin ko-
timainen Agronic (23 % tiloista) tai 
Elho (13 % tiloista). Muut paalisilppu-
rit olivat merkiltään alenevassa ylei-
syysjärjestyksessä Jeantil, Kuhn, Jaguar, 
Kverneland ja Junkkari. Useita muita 
merkkejä oli yksittäisiä kappaleita.

Hieman yli puolet paalisilppureista oli 
traktorilla hinattavia ja loput olivat 
nostolaitekiinnitteisiä. Kuluvan vuosi-
kymmenen paalisilppureissa hinatta-
vat olivat kuitenkin selvästi yleisimpiä.

Yhdistettyjen kuivitus- ja rehunjako-
vaunujen merkkejä ei kannata laittaa 
yleisyysjärjestykseen koneiden pienen 
määrän vuoksi, mutta merkkejä olivat 
muun muassa Jeantil ja Kuhn. 

Koneinvestointisuunnitelmat

Seuraavassa käydään läpi eri seikkojen 
koettua tärkeyttä koneinvestoinneissa 
sekä suunnitelmia ja syitä koneinves-
toinneille maatalousyrityksissä.

Eri seikkojen tärkeys koneinves-
toinneissa

Ensimmäisen kyselyn vastaajat edusti-
vat kaikkia muita tuotantosuuntia paitsi 
puutarhatiloja. Vastaajia pyydettiin ar-
vioimaan 15 eri seikan koettua tärkeyt-
tä maa- ja metsätalouden ajoneuvo- ja 
työkoneinvestoinneissa. Lisäksi heillä oli 
mahdollisuus nimetä ja arvioida jokin lis-
tan ulkopuolinen seikka. 

Arviointi suoritettiin viisiportaisella as-
teikolla: erittäin tärkeä, tärkeä, melko 
tärkeä, hieman tärkeä, ei lainkaan tär-
keä. Lisäksi oli mahdollisuus valita vaih-
toehto ”jätän vastaamatta”.

Tärkeimpinä seikkoina (eniten erittäin 
tärkeä tai tärkeä -vastauksia) koneinves-
toinneissa erottuivat (alenevassa tärke-
ysjärjestyksessä) hankintahinta, käytön 
työturvallisuus, käyttö- ja huolto-ohjeiden 
selkeys, käytön ergonomisuus, itse tehdyn 
huollon ja korjauksen tekninen helppous 
sekä ostettavien huolto- ja korjauspalve-
luiden saatavuus ja hinta (kuva 3).

Kuva 3. Eri seikkojen koettu tärkeys maa- ja metsätalouden ajoneuvo- ja työkoneinvestoinneissa.
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2 Tämä luku on suurin piirtein linjassa traktorimyyntitilastojen kanssa, joiden mukaan maataloustraktoreita ensirekisteröitiin 1 744 
vuonna 2016 ja 1 569 vuonna 2017.

Vähiten tärkeinä seikkoina (vähiten 
erittäin tärkeä tai tärkeä -vastauksia) 
erottuivat selvästi merkkiuskollisuus, 
kotimaisuus ja koneen käytön suorat 
ympäristövaikutukset.

Yksittäiset vastaajat toivat listan ul-
kopuolelta tärkeinä seikkoina esille 
muun muassa koneiden kestävyyden 
tai lujuuden, sopivuuden nykyiseen 
konekantaan ja elinkaarikustannukset.

Peltoalaltaan keskikokoista suuremmat 
tilat ja korkeintaan keskikokoiset tilat 
nostivat samat seikat tärkeimmiksi, 
mutta eri järjestyksessä. Suuremmilla 
tiloilla pidettiin käytön ergonomisuutta 
ja työturvallisuutta tärkeimpinä seikkoi-
na. Pienemmillä tiloilla pidettiin koneen 
hankintahintaa tärkeimpänä seikkana. 
Tilaryhmät eivät eronneet toisistaan 
vähiten tärkeiksi koettujen seikkojen tai 
niiden järjestyksen suhteen.

Koneinvestointisuunnitelmat

Alle puolella (44 %) ensimmäisen kyse-
lyn tiloista aiottiin investoida lähivuo-
sina (1, 3 tai 5 vuoden sisällä) omaan 
tai yhteiseen traktoriin, puimuriin, 
muuhun maatalous- tai metsäajoneu-
voon, perävaunuun tai peltoviljelyssä 
käytettävään koneeseen. Epävarmoja 
vastaajia oli 12–17 prosenttia kone-
tyypistä riippuen. Peltoalaltaan keski-
kokoista suuremmilla tiloilla investoin-
tiaikomukset olivat kuitenkin selvästi 
yleisempiä kuin korkeintaan keskiko-
koisilla tiloilla (63 % vs. 33 %).

Yleisimmin aiottiin hankkia traktori 
(30 %), puimuri (11 %) tai perävaunu 
(11 %). Noin neljällä prosentilla tiloista 
aiottiin investoida traktoriin vuoden 
sisällä. Tämä merkitsee noin 1 900 trak-
torikauppaa vuodessa, mutta kaikki ei-
vät aikoneet hankkia uutta traktoria.2 

Muita investointikohteita olivat ale-
nevassa yleisyysjärjestyksessä kylvö-

lannoitin, niittomurskain, kasvinsuo-
jeluruisku, joustopiikkiäes ja muut 
maanmuokkauskoneet, kuten kyntö-
aura, kultivaattori tai lautasmuokkain. 
Lukuisat muut koneet saivat yksittäisiä 
mainintoja.

Hankittavista traktoreista pyydettiin 
ilmoittamaan vapaasti lisätietoa. Ylei-
simmin nimettiin kotimainen trakto-
rimerkki. Osa ilmoitti aikovansa hank-
kia uuden, osa käytetyn ja suurin osa 
ei maininnut, kumpaa tarkoitti. Noin 
puolet nimesi traktorin mallin ja/tai 
teholuokan. Nimetyistä teholuokista 
50–99 hevosvoiman traktoreita aiot-
tiin hankkia vain muutamia. Loppujen 
teholuokkien välillä ei ollut suurta eroa, 
mutta ne olivat laskevassa yleisyysjär-
jestyksessä 100–149 hv, 150–199 hv ja 
≥ 200 hv. Moni tarkensi, että hankittava 
traktori on nelivetoinen ja että siinä on 
etukuormain.  

Hankittavat koneet tulevat yleisimmin 
vain omaan käyttöön (58 %), mutta 
osa – erityisesti traktorit – hankitaan 
myös urakointia varten (29 %) tai ti-
lojen yhteiskäyttöön (13 %). Koneita 
hankitaan urakointia ja/tai tilojen yh-
teiskäyttöä varten yleisemmin keskiko-
koista suuremmilla tiloilla.   

Jälkimmäisen kyselyn vastaajat edusti-
vat kotieläintiloja pois lukien hevosti-
lat. Tiloista neljäsosalla (25 %) aiottiin 
investoida lähivuosina yhteen tai use-
ampaan erityisesti tuotantoeläinten 
hoidossa käytettävään koneeseen. 
Epävarmoja vastaajia oli 13–18 pro-
senttia konetyypistä riippuen. Pelto-
alaltaan keskikokoista suuremmilla 
tiloilla investointiaikomukset olivat 
kuitenkin yleisempiä kuin korkeintaan 
keskikokoisilla tiloilla (37 % vs. 18 %).

Yleisimmin aiottiin hankkia uusi pien-
kuormain (13 %), kurottaja (7 %) tai 
seosrehuvaunu (6 %). Muita investoin-
tikohteita (vaihtoehdot oli lueteltu) 

olivat alenevassa yleisyysjärjestyksessä 
paalisilppuri, pyöräkuormain, yhdis-
tetty kuivitus- ja rehunjakovaunu tai 
rehunjakovaunu.  

Hankittavista pienkuormaimista pyy-
dettiin ilmoittamaan vapaasti lisätie-
toa. Yleisimmin nimettiin kotimainen 
pienkuormainmerkki. Runko-ohjaus 
ja rehunkäsittelyvarustus tuotiin myös 
usein esille. Muutama vastaaja toi esille 
pienkuormaimen sähkökäyttöisyyden.

Syyt investointeihin

Vastaajia pyydettiin kertomaan tär-
keimmät syyt koneinvestoinneille. Ylei-
siä syitä investointeihin olivat nykyisen 
koneen ikääntyminen, kuluneisuus, 
tehottomuus, heikko käyttövarmuus, 
suuret korjauskustannukset sekä huol-
to- ja varaosien hankala saatavuus van-
haan koneeseen. Muutamilla vanha 
ajettava kone oli tuhoutunut. 

Traktoreiden ja puimureiden kohdal-
la tuotiin esille myös uuden koneen 
käyttö urakoinnissa tai tilayhteistyös-
sä, urakoinnin, peltoalan tai muun 
kaluston koon kasvattaminen sekä 
käyttömukavuuden ja ergonomian pa-
rantaminen. Muutamat aikoivat vaih-
taa kaksi vanhaa traktoria tai puimuria 
yhteen uuteen ja tehokkaaseen. 

Traktoreiden kohdalla tuotiin lisäksi esil-
le kasvaneet vaatimukset hydrauliikalle 
(pumpun teho ja hydrauliliittimien 
määrä), tehoa vaativat maanmuok-
kauskoneet (kultivaattori, lautasäes), 
etukuormaimen tarve sekä käyttökel-
poisuus märällä pellolla ja metsässä.

Tuotantoeläinten hoidossa käytettävi-
en koneiden investointeja perusteltiin 
myös raskaan fyysisen työn keventä-
misellä, työergonomian ja  turvallisuu-
den kasvulla sekä työajan säästöllä.  
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Maatalouskoneisiin liittyvät 
kokemukset ja kehitystoiveet

Molemmissa kyselyissä tiedusteltiin 
maatalouskoneita koskevia kokemuk-
sia ja kehitystoiveita. Tähän aihealuee-
seen saatiin kyselyissä yhteensä 1 309 
kommenttia yhteensä 547 maatalo-
usyrittäjältä. Seuraavassa on yhteenve-
to useimmin toistuneista tai muuten 
erityisen mielenkiintoisista kommen-
teista. Yhteenvedossa ei tuoda esille 
yksittäisiä merkkejä tai malleja. 

Hyvät kokemukset

Hyvissä kokemuksissa tuotiin esille eri-
tyisesti traktoreita ja pienkuormaimia. 
Traktoreissa arvostettiin erityisesti oh-
jaamon hiljaisuutta, tilavuutta, ilmas-
tointia, työtä säästävää ja työjälkeä pa-
rantavaa automatiikkaa, ergonomiaa 
sekä hyvää istuinta, muuta jousitusta 
ja näkyvyyttä ulos. Traktorin etukuor-
maimen olemassaolo ja sen moni-
käyttöisyys maatilan eri töissä tuotiin 
toistuvasti esiin. Useamman eri trak-
torimerkin soveltuvuutta metsätöihin 
kiiteltiin – reilusta maavarasta ja taak-
seajolaitteesta oli metsätöissä hyötyä.

Erityisesti traktoreissa arvostettiin nii-
den riittävää yksinkertaisuutta, toi-
mintavarmuutta yleensä ja erityisesti 
talvella, häiriöttömyyttä sekä mahdol-
lisuutta tehdä huollot ja korjaukset 
itse. Varaosien hyvää saatavuutta ja 
toisaalta myös sujuvia huoltopalve-
luita arvostettiin. Joko itse tehdyn tai 
tilattavan huollon sujuvuutta arvos-
tettiin myös puimureiden ja muiden 
työkoneiden kohdalla. 

Traktoreissa arvostettiin myös pie-
nempien perusmallien olemassaoloa 
– usea vastaaja korosti sitä, että kaikilla 
ei ole tarvetta suurikokoisille ja laajasti 
varustelluille malleille. Leikkuupuimu-
reissa arvostettiin esimerkiksi hyvää 
näkyvyyttä ohjaamosta sekä helppoa 
puintikoneiston puhdistettavuutta. 
Erilaisia hinattavia työkoneita arvos-
tettiin muun muassa työn sujuvuuden 

edistämisestä ja pienemmästä maan 
tiivistymisestä (kokonaispaino jakau-
tuu suuremmalle rengasalalle) verrat-
tuna nostolaitekoneiden käyttöön. 

Suuri joukko vastaajia ilmaisi tyyty-
väisyytensä pienkuormaimiinsa. Ne 
todettiin muun muassa ketteriksi ja 
ahtaisiinkin paikkoihin sopiviksi, eri 
tuotantosuuntien tiloilla tuotanto-
rakennusten sisällä ja ulkopuolella 
monikäyttöisiksi (varsinkin laajalla 
lisälaitevalikoimalla) sekä ylipäätään 
traktorin korvaajiksi monissa eri töis-
sä. Pienkuormainten todettiin keven-
tävän työn fyysistä kuormitusta ja 
säästävän työaikaa. Lisäksi sähkökäyt-
töinen pienkuormain todettiin hiljai-
seksi ja pakokaasuttomaksi. 

Pienemmät vastaajamäärät ilmaisivat 
tyytyväisyytensä useisiin eri koneisiin. 
Kurottajat todettiin maatilalla kette-
riksi ja monikäyttöisiksi esimerkiksi re-
hujen, kuivikkeiden ja lannan siirroissa. 
Seosrehuvaunuja pidettiin toiminta-
varmoina ja aikaa säästävinä koneina. 
Paalisilppureita pidettiin hyvinä kuivi-
tuksessa ja erityisesti jäisen paalirehun 
jaossa. Traktorimönkijä koettiin käte-
väksi muun muassa lehmien ohjaa-
misessa laitumelle sekä laidunaitojen 
tarkastuksessa ja korjauksessa. Trukkia 
pidettiin maatilalla kätevänä erilaisten 
taakkojen siirtelyssä.  

Kuva 4. Koneiden huollon sujuvuutta arvostetaan. Osa haluaa tehdä huollot itse 
jatkossakin ja osa haluaa käyttää huoltopalveluita.
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Huonot kokemukset

Huonoissa kokemuksissa nousi esille 
suuri joukko erilaisia koneita, merkkejä 
ja malleja, mutta suurin osa vain yksit-
täisissä vastauksissa. Yhteisiä nimittä-
jiä olivat muun muassa viat koneiden 
säätö- ja automaatiotekniikassa. Tässä 
yhteydessä todettiin, että monia ko-
neita pidetään tilalla jopa vuosikym-
meniä kuormittavissa olosuhteissa.

Peltoviljelykoneissa ongelmia olivat ai-
heuttaneet heikosti kestävät laakerit ja 
hydrauliikka sekä huono säädettävyys 
(työsyvyys/syötön tarkkuus) ja huollet-
tavuus (esimerkiksi rasvanipat hankalis-
sa paikoissa). Myös koneiden mekaani-
sessa kestävyydessä oli ollut ongelmia.  

Erityisesti tuotantoeläinten hoidos-
sa käytettävät koneet nousivat esille 
myös lähinnä vain yksittäisissä vasta-
uksissa. Yleisesti käytettyinä koneina 
pienkuormaimista löytyi eniten myös 
huonoja kokemuksia. Yhdistävänä 
seikkana kannattaa panna merkille eri-
tyisesti pienkuormaimiin liittyvä palo-
riski, joka oli realisoitunut muutamilla 
vastaajilla. Mainittakoon, että paloris-
kiä voidaan pienentää muun muassa 
erillisellä päävirtakytkimellä, pitämällä 
kone ja sen säilytysympäristö puhtaa-
na palavasta materiaalista, tankkaa-
malla vain kylmää konetta sekä huol-
tamalla konetta asianmukaisesti.

Muutamien vastaajien mukaan ko-
nevalmistajien kannattaisi kuunnella 
tyytymättömiä asiakkaita erityisen 
kärsivällisesti, koska heillä voi olla ra-
kentavia ehdotuksia tuotekehittelyyn 
ja jotta he eivät karkota uusia asiak-
kaita. Maatalouskoneita voisi olla hyvä 
saada koekäyttää henkilöautojen lailla 
tai ainakin päästä näkemään niiden 
käyttöä mahdollisimman realistisissa 
oloissa ennen ostopäätöstä. Erityises-
ti ulkomaisten koneiden toiminnasta 
pakkasella oli myös joitakin huonoja 
kokemuksia.   

Kehitystoiveet

Ylivoimaisesti yleisin kehitystoive oli 
saada markkinoille nykyistä yksin-
kertaisempia, vähemmän huoltoa ja 
korjausta vaativia, pienempiä ja edul-
lisempia perusmalleja. Toive koski eri-
tyisesti traktoreita, mutta sitä esitettiin 
myös kaikkien muiden koneiden koh-
dalla. Perusmalleissa olisi vähemmän 
viimeistään lukuisien käyttövuosien 
myötä vikaantuvaa säätö- ja automaa-
tiotekniikkaa. Toiseksi yleisin kehitys-
toive oli koneiden edullisempi hinta 
sellaisenaan. 

Joukko vastaajia toivoi traktoreilta 
monikäyttöisyyttä. Niiden olisi hyvä 
soveltua töihin pellolla, tuotantora-
kennuksissa ja metsässä mukaan lu-
kien kuormaukset ja kuljetukset sekä 
erilaiset urakointityöt. Myös laajem-
paa valikoimaa hinattavia ja vähem-
män maaperää tiivistäviä työkoneita 
toivottiin. Viimeksi mainitusta syystä 
hinattavuutta toivottiin myös pie-
nempiin työkoneisiin. Traktoreiden ja 
työkoneiden suurempaa rengaskokoa 
ja ilmanpaineen helppoa säädettä-
vyyttä toivottiin maaperän tiivistymi-
sen vähentämiseksi.  

Ohjaamoiden ja hallintalaitteiden 
parempaa ergonomista suunnittelua 
toivottiin: suunnittelijoiden toivottiin 
tutustuvan syvällisemmin töihin, joissa 
koneita käytetään. Traktoreissa ja pui-
mureissa tiukentuneiden päästövaati-
muksien takia yleistyneistä urea-lait-
teistoista toivottiin päästävän eroon, 
koska niitä pidettiin epävarmoina, kal-
liina ja työläinä erityisesti talvella.    

Yksittäiset vastaajat eri kokoisilta ti-
loilta toivoivat markkinoille enemmän 
runko-ohjattavia traktoreita tai auto-
nomisesti kulkevia miehittämättömiä 
traktoreita. Myös samasta käyttöliit-
tymästä operoitavan Isobus-järjestel-
män laajempaa hyödyntämistä trakto-
rin ja eri työkoneiden välillä toivottiin. 
Muutamat vastaajat toivoivat taaksea-
jolaitteilla varustettujen traktoreiden 

parempaa saatavuutta. Traktoreihin 
toivottiin voimansiirron ulosottoja 
sekä eteen että taakse vakiovarusteek-
si. Traktoreiden automaattiohjausta 
päisteautomatiikalla, sadonseurantaa 
työkoneisiin ja ”älykkäitä” kasvinsuoje-
luruiskuja toivottiin myös.

Konekauppaan liittyvät ko-
kemukset ja kehitystoiveet

Molempien kyselyiden vastaajilta ky-
syttiin, miten suomalainen maatalous-
koneteollisuus ja konekauppiaat voisi-
vat palvella heitä nykyistä paremmin: 
vastaajia pyydettiin antamaan ”ruusu-
ja/risuja/kehitysehdotuksia”. 

Tähän kysymykseen saatiin yhteensä 
371 vastausta, mikä on yhteensä run-
sas kolmannes molempien kyselyiden 
kaikista vastaajista. Alle kootuissa vas-
tausten yhteenvedoissa ei tuoda esille 
yksittäisiä merkkejä tai malleja. Ne-
gatiiviisiin kommentteihin kannattaa 
suhtautua kehitysehdotuksina. 

Yleisimmin toistuneet kommen-
tit:

Traktoreiden, muiden koneiden sekä 
huolto- ja varaosien hinnat ovat vuosi 
vuodelta jatkaneet nousuaan samaan 
aikaan, kun yrittäjien tulotaso on jat-
kanut laskuaan. Ei ole enää varaa inves-
toida ainakaan omiin uusiin koneisiin.   

Maltillisemmin varustelluille ja edullisem-
mille ”perustraktoreille” ja muille ”perus-
koneille” olisi kysyntää. Näistä koneista 
voisi jättää pois usein vähälle käytölle 
jääviä ja vikaherkkiä sähköisiä toimintoja. 
Peruskoneita voisi kyetä itse korjaamaan 
ja huoltamaan. Ei tarvitsisi hankkia tällai-
sia peruskoneita ulkomailta, jos kotimaisia 
olisi enemmän saatavana.

Myös ”pienemmän kokoluokan” trak-
toreille ja muille koneille olisi kysyntää 
erityisesti pienemmillä tiloilla. Myös näi-
tä olisi hyvä olla konenäyttelyissä esillä. 
Tämä seikka tuotiin esille joko erikseen 
tai edellisten kommenttien yhteydessä. 
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Hyvälaatuisille käytetyille koneille 
(vaihtokoneet) ja vuokrakoneille olisi 
kysyntää, mutta niiden saatavuutta ja 
markkinointia pitäisi parantaa. Vuokra-
koneita tarvittaisiin myös äkillisten ko-
nerikkojen varalta. Vaihtokoneiden ko-
timaista hintatasoa pidettiin korkeana.

Joiltakin koneilta, erityisesti kotimaisilta, 
toivottiin parempaa kestävyyttä ja laa-
tua. Teollisuudella tuntuu olevan joiden-
kin koneiden kanssa liian kiire saada ne 
markkinoille ilman kunnollista testausta 
ja tuotekehitystä. 

Varaosien ja huoltopalveluiden nopea 
saatavuus on varmistettava erityisesti 
sesonkiaikoina. Yleisimpiä varaosia pi-
täisi olla riittävästi huollon varastossa, 
jotta niitä ei tarvitse tilata ja odottaa 
kesken sesonkitöiden.

Ulkomaisia koneita sekä huolto- ja va-
raosia hankitaan, koska osa ulkomaisis-
ta alan nettisivuista koetaan helppo-
käyttöisemmiksi ja laadukkaammiksi 
kuin osa kotimaisista vastaavista net-
tisivuista. Lisäksi ulkomaisia koneita ja 
varaosia pidetään rahtikuluineenkin 
kotimaisia edullisempina.

Joukko vastaajia ilmaisi tyytyväisyy-
tensä nykytilanteeseen: ”Nyt on ihan 
ok, ruusuja – koneiden laatu on pa-
rantunut paljon, hyvin ovat palvelleet, 
olen tyytyväinen, täysi kymppi mark-
kinoinnille ja myynnille”.

Harvemmin toistuneita, mutta 
erityisen mielenkiintoisia kom-
mentteja:

Maatalouskoneteollisuutta (myös ko-
timaista), konemyyjiä ja eri merkkejä 
arvioitiin olevan liikaa nykyiselle ky-
synnälle ja alati laskevalle tilamäärälle. 
Tämä kasvattaa myyntikustannuksia. 

Harvinaisemmille koti- ja ulkomaisille 
merkeille ei välttämättä löydy riittä-
västi huolto- ja varaosia sekä huolta-
jia. Lisäksi harvinaisempien koneiden 
jälleenmyyntiarvoa on vaikea arvioida.

Kaikkia asiakkaita varallisuudesta tai 
sukupuolesta riippumatta tulisi koh-
della tasa-arvoisesti ja hyvin. 

Osa konekauppiaista saisi olla asiantunte-
vampia, palveluhenkisempiä ja aktiivisempia. 

Osa konekauppiaista ei ole edelleenkään 
tottunut sähköpostin käyttöön. Esimerkik-
si tarjouspyyntöihin tulisi vastata ripeästi.

Koneiden monimutkaistuessa myyjien 
kannattaisi erikoistua nykyistä rajalli-
sempaan määrään koneita ja operoida 
laajemmalla alueella. Myyjän ammatti 
muuttunee enemmän kouluttajaksi.

Joidenkin ulkomaisten koneiden käyt-
täjäkoulutuksia kehuttiin. Koneiden 
käyttäjäkoulutukseen tulee yleisesti 
kiinnittää huomiota. Selkeitä ja omalla 
äidinkielellä saatavia käyttöohjeita pi-
dettiin välttämättöminä.

Koneiden käytettävyyteen ja suju-
vaan huollettavuuteen tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota. Esimerkiksi ko-
netesteissä tulisi arvioida molempia.

Maatalousyrittäjiltä kannattaisi kerätä 
nykyistä kattavammin ideoita, koke-
muksia ja tarpeita kotimaisten konei-
den tuotekehitykseen. Näin tarjonta 
saataisiin paremmin vastaamaan ky-
syntää. Suositeltiin käyttämään alan 
opiskelijoita tähän tiedonkeruuseen.

Työnäytöksiä kannattaisi järjestää ja 
koneita antaa koekäyttöön. Erityisen 
tärkeää tämä on korkean hankintahin-
nan koneissa, joissa varsinkaan ei ole 
varaa virheinvestointeihin.

Arvonlisäveron tulisi olla aina selvästi 
esillä konehinnoissa. Nyt saa arvailla, 
sisältyykö se hintaan, mikä vaikeuttaa 
vertailua ja päätöksentekoa.

Yleisimpien huolto- ja varaosien tiedot 
ja hinnat sekä huolto-ohjeet tulisi olla 
sähköisesti saatavilla ja tilattavissa konei-
den arvonlisäverollisten hintojen lailla. 

Liikkeiden aukiolo, edes lyhyen aikaa, 
lauantaisin olisi tarpeen.

Koneiden vaihtotarjouksista pitäisi saa-
da niin sanotun pakkomyynnin tunnel-
ma pois. Tämä voisi madaltaa kynnystä 
harkittuun koneiden vaihtoon. 

Vapaat kommentit

Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus an-
taa vapaita kommentteja. Tätä mah-
dollisuutta hyödynsi noin joka kym-
menes vastaaja molemmissa kyselyissä. 
Seuraavassa on yhteenveto useimmin 
toistuneista tai muuten erityisen mie-
lenkiintoisista kommenteista.

Kyselyt saivat sekä risuja että ruusuja. 
Kyselyitä pidettiin yksityiskohtaisina ja 
pitkinä, mutta hyvin rakennettuina ja 
helppoina vastata – pakotettuja vas-
tauksia ei ollut. Muutamat kritisoivat 
vuoden mittaan saamiensa kyselyiden 
liiallista määrää ja muutamat kertoivat 
poikkeuksellisesti vastanneensa mie-
lenkiintoisena pitämäänsä kyselyyn.

Lukuisissa kommenteissa todettiin, 
että maatalouden kannattavuus on 
saatava paremmaksi tai muuten ei ole 
varaa tehdä investointeja. Moni ilmoit-
ti, että heillä ei ole ollut varaa hankkia 
uusia koneita enää vuosiin.

Tilan konekannan yhteensopivuutta 
(esim. kylvökoneen ja ruiskun työleve-
ys) ja tasapainoa (esim. puimuri – kul-
jetuskalusto – kuivuri) korostettiin ja 
toivottiin tuotavan esille.

Internetin koettiin tarjoavan nykyi-
sin hyvät mahdollisuudet vertailla ja 
hankkia koneet edullisemmin erityi-
sesti ulkomailta.

Keskusliikkeiden/kaupan koettiin kas-
vattavan koneiden hintaa liikaa. Pitäisi 
olla mahdollisuus ostaa uudet koneet 
suoraan valmistajalta ilman välikäsiä.

Pienimuotoista ja sivutoimista kasvin-
viljelyä luonnehdittiin harrastukseksi 
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ja elämäntavaksi, josta jotkut ovat val-
miita jopa maksamaan. Näille harras-
tajille toivottiin yksinkertaisia, pieniä, 
käytettyjä ja edullisia koneita.

Trukkien sekä liukuohjattavien ja en-
nen kaikkea raskaaseen maansiirtoon 
tarkoitettujen pienkuormaimien käyt-
töä maataloudessa tulisi selvittää.

Koko Suomen kattavaa tilusten uudel-
leenjärjestelyä toivottiin. Tällä saatai-
siin kasvatettua lohkojen keskikokoa 
ja keskitettyä lohkoja yhteen, mikä 
vähentäisi logistiikkakustannuksia ja 
mahdollistaisi nykyaikaisen tekniikan 
tehokkaan käytön.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Suomalaisten maatilojen uusimmas-
ta konekannasta huomattava osa on 
kotimaista. Tiloilla on tyypillisesti kaksi 
omaa traktoria. Peltoalaltaan keskiko-
koista suuremmilla tiloilla on kuiten-
kin tyypillisesti kolme omaa traktoria. 
Leikkuupuimureista enemmistö on 
omia, mutta urakoitsijan tai tilojen yh-
teiset puimurit ovat myös yleisiä. 

Tilojen uusimmat traktorit ovat kes-
kimäärin 13 vuotta vanhoja ja muut 
keskeiset peltoviljelyssä käytettävät 
koneet ovat pääsääntöisesti selvästi 
vanhempia, jopa yli 20 vuotta vanhoja. 
Erityisesti tuotantoeläinten hoidossa 
käytettävät koneet ovat keskimäärin 
selvästi edellisiä nuorempia. Tilojen 
mahdolliset ”kakkos- ja kolmosko-
neet” ovat luonnollisesti edellisiä van-
hempia, mutta niiden ominaisuuksia 
ei selvitetty. 

Peltoalaltaan keskikokoista suurem-
milla tiloilla konekanta on keskimää-
räistä uudempi, monipuolisempi ja 
tehokkaampi. Keskikokoista suurem-
mista tiloista lähes kaksi kolmasosaa 
ja korkeintaan keskikokoisista tiloista 
kolmannes aikoo investoida maatalo-

uskoneisiin lähivuosina – yleisimmin 
traktoriin, puimuriin tai perävaunuun. 
Koneita hankintaan urakointia ja/tai 
tilojen yhteiskäyttöä varten yleisem-
min keskikokoista suuremmilla tiloilla.

Yleisiä syitä koneinvestointeihin ovat 
nykyisten koneiden ikääntyminen, 
kuluneisuus, heikko käyttövarmuus, 
suuret korjauskustannukset tai tehot-
tomuus. Traktoreiden ja puimureiden 
kohdalla tuodaan esille myös uuden 
koneen käyttö urakoinnissa tai tila-
yhteistyössä, tilakoon kasvattaminen, 
parempi käyttömukavuus ja muun 
kaluston koon kasvattaminen. Myös 
työergonomian ja -turvallisuuden pa-
raneminen sekä työajan säästö paina-
vat päätöksenteossa. 

Korkeintaan keskikokoiset tilat koros-
tavat koneinvestoinneissa hankinta-
hintaa ja keskikokoista suuremmat ti-
lat korostavat käytön työturvallisuutta 
ja ergonomisuutta. Käyttö- ja huol-
to-ohjeiden selkeys oli kaikille tärkeää. 
Merkkiuskollisuutta ja kotimaisuutta 
ei sen sijaan pidetty tärkeinä seikkoina 
koneinvestoinneissa. 

Ylivoimaisesti yleisin kehitystoive on 
saada markkinoille nykyistä yksinker-
taisempia, pienempiä ja edullisempia 
perusmalleja erityisesti traktoreista, 
mutta myös muista koneista. Perus-
malleihin toivottiin vähemmän lu-
kuisten käyttövuosien myötä vikaan-
tuvaa säätö- ja automaatiotekniikkaa. 
Toiseksi yleisin kehitystoive on konei-
den edullisempi hinta sellaisenaan. 
Edellisiin nähden hyvin pieni joukko 
vastaajia eri kokoisilta tiloilta toivoi 
markkinoille nykyistä kehittyneempiä 
koneita, esimerkiksi autonomisesti kul-
kevia miehittämättömiä traktoreita.  

Kotimaisen maatalouskoneteollisuuden 
kannattaa hyödyntää tässä julkaisussa 
esitettyjä tuloksia tuotekehityksessään. 
Maatalouskonekauppa voi hyödyntää 

tuloksia palveluidensa ja myyntiargu-
menttiensa kehittämisessä. Maata-
lousyrittäjien ja alan asiantuntijoiden 
kannattaa hyödyntää tuloksia konein-
vestointiensa suunnittelussa ja työnsä 
kehittämisessä. Alkutuotannon valmius-
suunnittelusta vastaavat tahot voivat 
hyödyntää tuloksia omassa työssään. 

Edustavan läpileikkauksen suomalais-
ten maatilojen keskeisestä konekan-
nasta ja investointiaikomuksista tuot-
taneet kyselytutkimukset toteutettiin 
katovuosien 2017 ja 2018 välissä. Ka-
don vakavuus vaihteli myös vuonna 
2018 suuresti maan eri osien välillä. 
Voidaan arvioida, että tulokset voivat 
antaa liian positiivisen kuvan maata-
lousyrittäjien investointiaikomuksista 
ja ennen kaikkea investointimahdolli-
suuksista lähivuosina. 


