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ProAgrian Farmariin ja viro-
laiseen Tartu Maamess –
näyttelyyn verrattuna Ag-
ritechnicassa suuret trak-

torit ja puimurit olivat sisähalleis-
sa. Osa ruokailupisteistä sekä bio-
energiakenttä sijaitsivat ulkona. 
Muun muassa laitilalaiset Japa-
klapikoneet olivat näyttävästi esil-
lä ulkopihalla, mutta keskieuroop-
palaisittain työnäytöksissä tehtiin 
klapeja pyökeistä.

Agritechnicassa näki myös vie-
raampia traktori- ja konemerkke-
jä. Mitsubishi Mahindra –merkki 
edustaa myös pienemmän koko-
luokan traktorikalustoa.  

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, 
automaatioteknologia ja virtuaa-
litodellisuus olivat Agritechnican 
yksiä vetonauloja. Työkoneiden 
keräämä tieto alkaa olla vähitel-
len arkipäivää maataloudessa. Di-
gitalisaatiosta odotetaan apua Suo-
messakin. Kun maatilojen keski-
koko kasvaa, toivotaan uusien tek-
nologisten ratkaisujen parantavan 
työn tuottavuutta ja lisäävän luon-
nonolojen armoilla olevan alan 
kannattavuutta.

Muun muassa John Deere esit-
teli uusia virtuaalilaseja, joilla sai 
havainnoida puimurin näkymää 
360-asteen kulmassa eli täydel-
lä ympyrän kehällä. Lasien avulla 
on mahdollista opastaa mm. pui-
murin normaaleissa arjen tarkis-
tuksissa. 

Digitalisaatio näkyi toisaalla 
osin paperittomana näyttelynä. 
Esitteet olivat osin niin sanotusti 
kiven alla ja enimmäkseen saksan-
kielisiä, samoin esittelijät. Kieltä-

mättä saksankielestä oli apua Ag-
ritechnicassa. Mutta englannilla-
kin pärjäsi, kunhan englanninkie-
lisen kone-esittelijän ensin löysi.

Näyttelylle oli tyypillistä myös 
maatason osastot, joita oli mm. Ar-
gentiinalla, Kanadalla ja Serbialla. 
Agrotechnology from Finland toi-
mi omalla osastollaan Suomi 100 
–juhlavuoden hengessä. Venäjäl-
lä puolestaan oli kokonainen oma 
esittelyhallinsa. 

Mittava metsäosasto

Vuoden 2017 messuilla metsätek-
nologian osasto oli monelle po-
sitiivinen yllätys. Muun muassa 
englantilaisittain Uniforest ja sak-
salaisittain Uniforst esitteli kuor-
maimia ja metsäperävaunuja. Itä-
valtalainen Westtech puolestaan 
esitteli Woodcracker-merkkisiä 
järeitä giljotiinikouraratkaisuja 
suurten puiden kaatoon. 

Anssi Salo esitteli Salo-Machi-
neryä ja itävaltalaisia Eschlböck-
hakkureita. Salon mukaan itäval-
talaisille perinteet ovat tärkeitä. Se 
näkyi mm. kansallispukujen käy-
tössä messuosastolla. Salo ker-
toi jo varanneensa osaston vuo-
den 2018 FinnMETKO-näyttelys-
tä. Lisäksi Jenzin ja MUS-MAXin 
autohakkurit olivat metsähallis-
sa esillä.

Tärkeä näköalapaikka 
suomalaisille
Agritechnicassa ovat kaikki. 
Muun muassa lämmityskattiloita, 
lämpökeskuksia, stokereita sekä 

lumilinkoja valmistava lapualai-
nen Veljekset Ala-Talkkarin osas-
to oli bioenergiakentällä. Toimi-
tusjohtaja Antti Ala-Talkkari pi-
tää maailman suurimpia maatalo-
usmessuja tärkeänä tapahtumana, 
koska Hannoverissa tapaa omia 
jälleenmyyjiä ja potentiaalisia uu-
sia asiakkaita. 

Messuvinkkejä 

Agritechnica vaatii hyvät jalat ja 
kestävyyskuntoa. Kirjoittajalta ku-
lui kuudessa tunnissa messuken-
tällä ja -halleissa yli 1 000 kiloka-
loria. Tuon kalorimäärän kulutus 
vaatii Suomessa yli tunnin reipas-
vauhtisen juoksulenkin. Näytte-
lyalueen sisäisiä bussikuljetuksia 
kannattaa käyttää, jos jalat eivät 
syystä tai toisesta kantaisi. Messu-
päivän aikana bussikyydeillä voit-
taa myös aikaa. Lisäksi osastohal-
leihin ja -karttoihin kannattaa pe-
rehtyä ennalta huolella. 

Suomalaiseen maatalousnäytte-
lyyn verrattuna hajautettu ruoan-
jakelu monipuolisine vaihtoehtoi-
neen toimi ilman pitkiä jonoja. Li-
säksi osastoilla oli omia tarjoiluita.

Seinäjoen ammattikorkeakou-
lun ja koulutuskeskus Sedun ”Ag-
roteknologia tehokäyttöön” -han-
ke järjesti etupäässä eteläpohjalai-
sille viljelijöille opintomatkan Han-
noveriin. Manner-Suomen maa-

seutuohjelman koulutusmatkan 
ennakkovaraukset ja kilpailutuk-
set tehtiin jo viime toukokuussa. 
Noin 20 hengen ryhmälle kannat-
ti varata Saksassa oma bussikul-
jetus sekä majoitus kahden tun-
nin ajomatkan päästä Hannove-
rin messukeskuksesta, sillä kallii-
den junataksojen Saksassa yhden 
hengen matkaan olisi voinut ku-
lua siirtymisineen aikaa, satanen 
messupäivässä ja taksit päälle.

Saksa on kallis maa ja varsin-
kin messukaupungeissa kaikki 
tahtoo maksaa. Kahden ensim-
mäisen messupäivän eli niin sa-
nottujen ammattilaispäivien mes-
suliput olivat muita päiviä eli ns. 
kansan päiviä kalliimmat. Tällä 
hintapolitiikalla ammattilaiset ja 
toimittajat pääsevät messuille en-
nakkoon ilman suuria ruuhkia ja 
jonoja. Ihmetytti lisäksi, kun ete-
läpohjalaisten tietotoimisto kertoi 
viikoksi varattujen kolmen hotel-
lihuoneen Hannoverissa maksa-
neen 6 000 euroa. 

Kirjoittaja osallistui Manner-
Suomen maaseutuohjelman ”Vi-
ro-Suomi eli Lämmöstä liiketoi-
mintaa” –hankkeen tiedonke-
ruumatkalle. Metsä- ja bioener-
giaosastot antoivat kattavan ku-
van siitä, missä Keski-Euroopas-
sa alalla mennään. Mutta tästä ja 
saksalaisesta metsästä jatkossa 
enemmän.

Anssi Salo osastoineen Agritechnicassa ja ensi syksynä METKOssa. 

TEKSTI JA KUVAT: RISTO LAUHAnEn, SEAMK

Tunnelmia Saksan 
Agritechnicasta

Maailman suurin maatalouskonenäyttely Agritechnica järjestetään 
Saksan Hannoverissa marraskuun puolivälin tienoilla joka toinen 
vuosi.  Jonkinlaisen käsityksen massiivisesta messualueesta saa, kun 
kuvittelee näkevänsä yhdellä kertaa noin 20 Seinäjoki Areenaa täynnä 
koneita ja laitteita. Agritechnicassa vierailee noin 400 000 kävijää. 
näytteilleasettajia on hieman alle 3 000.  Koneuutuuksien esittelyn 
lisäksi tapahtuma jakaa kulta- ja hopeamitaleita tai muita palkintoja 
uusille innovaatioille. Tällä kertaa Valtra oli suomalaisten ”high-light”, 
kun Valtran T245V- traktori valittiin Smart Touch –ominaisuutensa ja 
muotoilunsa ansiosta vuoden 2018 traktoriksi.

Automaatioteknologiaa ja 
virtuaalitodellisuutta

Lisätietoa yllä olevista ilmoituksista saat syöttämällä ID:n Mascuksen
etusivulla olevaan ID hakuun.

Haluatko koneilmoituksesi KoneYrittäjä-lehteen ja Mascus sivustolle?
Käy lisäämässä ilmoituksesi osoitteessa www.mascus.fi!
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Agritechnican länsiportti numero 
1 toimi yhtenä opasteena. Kuva 
otettu messualueen ulkopuolella 
julkisella paikalla, jossa ei ole 
kuvauskieltoa. Kuva Risto 
Lauhanen.

Valtra T245V vuoden 2018 traktori. 

Ylöjärveläinen Avant toiminnallisella sisäosastolla Agritechnicassa. 


