Vuokrakone olisi monessa
tapauksessa edullisempi kuin oma
kone tai urakoinnin ostaminen.

Vuokra- ja yhteiskoneille
olisi tilausta
■ Konekustannus on pitkä penni maataloudessa. Kasvinviljelyssä se
on pellon kustannuksen jälkeen seuraavaksi suurin menoerä.
”Tuotantokustannuslaskelmissa konekustannusten vaihteluväli on
suurta. Hehtaaria kohti se voi olla lohkotietopankin aineistojen perusteella esimerkiksi 175–300 euroa. Konekustannuksiin lasketaan
poisto, korko, kunnossapito ja vakuutus”, ProAgrian asiantuntija Olli Saaristo muistuttaa.
Konekustannukset jäävät monesti laskematta. Jos aidosti huomioisi kaikki koneen kustannukset, ei ehkä kirjoittaisi nimeään koneen
kauppakirjaan, ainakaan ainoana ostajana.
Urakointi on yleistynyt nopeasti, ja sama trendi tulee jatkumaan.
Peltoalan kasvaminen pakottaa miettimään vaihtoehtoja omalle työlle ja omille koneille.
Jos työvoimaa on käytössä, Saaristo toivoisi vuokrakoneiden käytön yleistyvän.
”Ennen esimerkiksi maamiesseurat omistivat paljon koneita. Nyt
sellaiset ovat harmittavan harvassa. Homma toimisi myös niin, että
joku vuokraisi omaa työkonettaan muille. Se on vaihtoehto, jonka toivoisi pääsevän uuteen renessanssiinsa. Vuokrakone on suoraan vähennyskelpoinen muuttuva kustannus”, Saaristo sanoo.
Hän laskee esimerkin lautasmuokkarista. Esimerkkitilalla sillä
muokataan 30 hehtaaria vuodessa. Kun kustannukset lasketaan 10
vuodelle, muokkaria käytetään yhteensä 300 hehtaaria. Kaikki kustannukset, myös poistot ja korot, huomioiden täysin oman koneen
hinnaksi tulee 39 euroa hehtaarilta.
Vuokraamalla koneen kustannus jää esimerkissä 12 euroon hehtaarilta.
”Nämä luvut ovat toki vain suuntaa antavia, mutta ero on huomattava. Mahdollisuuksia konekustannusten pienentämiseen on. Tilat, jotka aidosti meinaavat menestyä ja olla jatkossa mukana, joutuvat näitä vaihtoehtoja puntaroimaan. Vaihtoehdoissa vain mielikuvitus on rajana”, Saaristo sanoo. – SL

Kemera-tukea jakoon yli
50 miljoonaa euroa
■ Metsäkeskus arvioi jakavansa Kestävän metsätalouden rahoituslain eli Kemeran mukaista tukea kaikkiaan noin 51 miljoonaa euroa. Valtion budjetissa Kemeraan osoitettu tuki oli
viime vuonna 63,7 miljoonaa euroa, joten käyttämättä jäänee
noin 13 miljoonaa euroa.
Eniten tukea on maksettu taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon, yhteensä 30 miljoonaa euroa. Tällä tukimäärällä on tehty töitä noin 125 000 hehtaarin alueella.
Arviolta kaikki taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän
hoitoon varatut tukivarat tulevat käytettyä. Sen sijaan metsätietöihin ja suometsien hoitoon varatuista 16,5 miljoonasta eurosta jäänee käyttämättä 8–10 miljoonaa. Metsän uudistamiseen varatuista 6,6 miljoonasta käyttämättä jäänee noin 2 miljoonaa euroa.
”Metsätietöissä ja suometsän hoidossa olemme jääneet kauaksi tavoitteesta. Tämä johtuu osittain siitä, että suunniteltuja hoito- ja kunnostustöitä ei ole toteutettu niin paljon kuin arvioimme”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen
Suomen metsäkeskuksesta. Hänen mukaansa osa marras-joulukuun aikana metsäkeskukseen tulleista toteutusilmoituksista
ehtii käsittelyyn vasta kuluvan vuoden puolella.
Jos metsäkeskus ei ole ennättänyt maksaa haettuja tukia viime vuonna, siirtyvät maksatukset kuluvan vuoden alkupuolelle. Tämän vuoden talousarviossa Kemera-tukiin on alustavasti
osoitettu 56,23 miljoonaa euroa.

Valtran T4-sarja
sai palkinnon
muotoilustaan.

Valtralle muotoilupalkinto
■ Valtran menestys muotoilussa sai jälleen jatkoa, kun T4-sarja
voitti kansainvälisen Good Design -muotoilupalkinnon. Palkinto
jaetaan tammikuun lopussa New Yorkissa.
”Tuntuu uskomattomalta, että samat tuotteet ovat viimeisen
parin vuoden aikana voittaneet lähes kaikki mahdolliset palkinnot, osoittautuneet myös myyntimenestyksiksi sekä saaneet laajaa kiitosta asiakkaittemme suunnalta”, Valtran muotoilusta ja
käyttäjäkokemuksesta vastaava Kimmo Wihinen toteaa.
Good Design on maailman vanhin ja yksi arvostetuimmista
muotoilualan palkinnoista. Sen ovat perustaneet Eero Saarinen,
Charles ja Ray Eames, sekä Edgar Kaufmann Jr. vuonna 1950.
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