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Agritechnica-näyttelystä on vuosien kuluessa muotoutunut maailman suurin 

maataloustekniikan tapahtuma. Tämän vuoden näyttelyssä näytteilleasettajia oli 2800 ja he 

edustivat 52-maata. Kävijöitä näyttelyssä vieraili tänä vuonna yli 450 000. Se tarkoittaa jo 

varsin huimaa päiväkohtaista kävijämäärää. Tähän valtavaan kävijämäärään 

näyttelyjärjestäjä vastaa jakamalla näyttelyosaston 23-erilliseen halliin, näyttelyalueen 

ollessa kokonaisuudessaan lähes 50-hehtaaria. Näyttelyalueen ollessa näin laaja on 

alueella järjestettynä esimerkiksi bussikuljetus alueen sisäiseen liikennöintiin. 

Huolimatta alueen valtavasta koosta on näyttelyn toiminnallinen suunnittelu toteutettu 

erinomaisella tavalla. Opasteet, kartat ovat hyvät ja näytteilleasettajien tuotteet ovat 

selkeästi jaoteltu sekä järjestelty toimialoittain. 

Näyttelyn laajuudesta ja sisällön runsaudesta johtuen matkan suunnittelun lähtökohtana 

ollut kolmen päivän osallistuminen näyttelyyn osoittautui varsin oikeaksi. 

Suomalaisia osastoja sekä näyttelyvieraita oli paikalla ilahduttavan runsaasti. Näyttely 

tarjoaa luonnollisesti vieraille mahdollisuuden tutustua viimeisimpään maatalousalan 

tekniikkaan ja uutuuksiin, mutta se tarjoaa myös osaltaan loistavan tilaisuuden 

vuoropuhelun käymiseen johtavien maatalousalan asiantuntijoiden kanssa, osallistua 

erilaisiin foorumeihin ja mahdollistaa kohtaamisia sekä verkostoitumista monilla eri tasoilla.  

 

9.11.2019 



AgroTeknoa Jokilaaksoihin-hankkeen järjestämä matka Saksan Hannoveriin alkoi 

kokoontumisella sekä osallistujien alustavalla tutustumisella Kokkolan lentoasemalla. 

Matkalle oli ilmoittautunut yhteensä 28 osallistujaa eri puolilta hankealuetta, matkalle 

ilmoittautui myös muutama hankealueen ulkopuoleltakin olevaa henkilöä. Matkalle 

osallistujat olivat pääasiassa maatalousyrittäjiä ja maatalouden urakointipalveluja tarjoavia 

toimijoita, mutta joukossa oli myös luonnonvara-alan opettajia sekä maatalouden 

neuvontajärjestön asiantuntijoita. 

Lähdön jälkeen matkamme jatkui Helsinki – Vantaalta jatkolentona Saksan Berliiniin, josta 

Forssan matkatoimiston järjestämällä bussikuljetuksella jatkoimme matkaa ensimmäiseen 

yöpymispaikkaan, Wolfsburgissa sijaitsevaan Leonardo Hotel Wolfburg City Center hotelliin. 

 

10.11.2019 

Aamulla hyvissä ajoin ryhmämme jatkoi bussilla matkaa noin 100 km päähän, Hannoverissa 

sijaitsevalle messualueelle.  Tämä järjestely mahdollisti pääsyn jo hyvissä ajoin 

messualueelle, matkamme ensimmäinen näyttelypäivä oli alkamassa. 

    

 



Näyttelyn kaksi enimmäistä päivää olivat niin sanottuja ”preview days” eli ennakkopäivät, 

jolloin messualueella on vähemmän vieraita ja näin myös vähemmän ruuhkia. 

 

Näyttelyn sisääntulohalli ensimmäisenä näyttelyaamuna 

Tästä huolimatta ennen porttien avautumista tunnelma oli varsin tiivis yhdellä näistä, eli 

näyttelyn eteläisen sisäänkäynnin luona. Tämän sisäänkäynnin luona pysäköintialueet 

sijoittuvat lähelle näyttelyalueelle johtavaa ”putkea” ja tarjoavat hyvät 

pysäköintimahdollisuudet myös busseille. Tästä syystä käytimme jokaisena päivänä tätä 

samaa sisäänkäyntiä ja paikoitusaluetta.  

Näyttelyhalleissa oleva teknologia oli järjestelty hyvin selkeästi siten että koko näyttelyhalli 

oli usein varattu yhden teeman alle eli esim. viljanviljely tai nurmityökoneet olivat sijoitettuna 

pääsääntöisesti samaan halliin. 

Näyttelyalue on kokonaisuudessaan erittäin selkeä ja ilmaiset bussikuljetukset 

näyttelyalueen hallien välillä helpottivat liikkumista alueella erittäin paljon. Näyttelyalue oli 

kokonaisuudessaan niin iso, että ilman selvää suunnitelmaa alueella on erittäin hankala 

löytää tarvittavaa tietoa tai jotain yksittäistä osastoa. Yhdessä päivässä näyttelyalueesta 

ehtisi kiertämään vain hyvin pienen osan. Ja vaikka käytössä olisi useampikin päivä, 

kannattaa näyttelyalueesta tehdä selvä suunnitelma mitä haluaa nähdä, mieluiten kannattaa 

varata alueen kiertämiseen useampi päivä, kuten meillä oli käytössä. 



Näyttelyalueella olevissa näyttelyhalleissa oli esittelijöitä ympäri maailmaa. Ensimmäisenä 

päivänä huomiota kiinnitti Venäläisten ja aasialaisten maiden vahva edustus näyttelyssä. 

Venäläisten tuotteiden leimaa antava ominaisuus oli tavoite sekä pyrkimys tehokkuuteen ja 

koneiden varsin massiiviseen kokoon. Kiinalaisten tuotteiden rooli korostui digitaalisten 

sovellusten ja pienemmän tuotekategorioiden tarjonnassa. Aasialaisten toimijoiden 

asiakaspalvelu ja omistautuminen tuotteidensa markkinointiin on ihailtavaa. Vierailin useilla 

eri osastoilla keskustelemassa nyt markkinoilla olevista tuotteista, sekä tulevaisuuden 

näkymistä. Näistä jokaiselta tuli samana iltana sähköpostia liittyen heidän omaan 

toimintaansa sekä heidän markkinoimiin tuotteisiinsa. 

Kiinalaisten ja aasialaisten vahva tuleminen perinteisten toimijoiden rinnalle 

maatalousteknologian markkinoilla, tulee väistämättä muuttamaan markkinoita 

lähitulevaisuudessa. 



  

 

Kiinalaista edullista ja monella tavoin sovellettavissa olevaa teknologiaa 



 

Venäläisten tuotteiden osastot olivat erittäin hyvin suunniteltuja, markkinahenkisiä ja 

”tyylikkäitä” 

Illalla seurueemme suuntasi matkamme toiseen majoituspaikkaan, joka oli Hannoverissa 

sijaitseva Maritim Airport Hotel. 

10-12.11.2019 

Autonomisesti ohjautuvia traktorimalleja 

Näyttelyssä oli selvästi erotettavissa nykyinen käytössä oleva maatalousteknologia sekä 

lähitulevaisuuden teknologia, joka ei vielä ole yleistynyt maatiloille, mutta on jo käytännössä 

käyttövalmiina. Tulevaisuuden teknologiaa näyttelyssä oli esillä isoilla kone ja traktori 

valmistajilla, jotka olivat tuoneet näyttelyyn tulevaisuuden satelliittipaikannuksella toimivia 

autonomisia, itseohjautuvia ja ilman kuljettajaa toimivia traktoreita.  



 

   

Maatalouskoneisiin soveltuvaa sähköistä voimansiirtoa  



Sähköinen voimansiirto on tulossa myös nopeasti maatalouskoneisiin. Belarus oli jo 

aiemmin pari vuotta sitten esitellyt AgriTechnica messuilla traktorin sähköisen voimansiirron. 

Nyt sähköinen voimansiirto ja sen erilaiset sovellukset olivat näyttelyssä hyvin edustettuna 

useilla valmistajilla. 

  

 



 

 

Sähköinen voimansiirto tarjoaa portaattoman nopeudensäädön. Käytössä on täysi 

vääntömomentti kaikissa nopeuksissa ilman vaihteistoa. Toiminta on hallittua ja pehmeää. 

Sähköisen voimansiirron etuna on, että automatisointi on erinomaisen helppoa kulloisenkin 

työtehtävän mukaan. Kytkimelle ja vaihteistolle ei ole käyttöä. Rakenne on yksinkertainen ja 

tarvitsee hyvin vähän huoltoa. Moottoria voidaan käyttää lähes jatkuvasti taloudellisimmalla 

pyörimisnopeudella ja sähköisen vedon voidaan helposti yhdistää myös työkoneeseen. 

Työkoneiden voimantarve hoidetaan notkeilla johdoilla.  

John Deere esitteli Agritechnica-messuilla ensimmäisen sähköisen voimansiirron 

sarjavalmisteisessa traktorissa. 



 

Kuvassa traktorin sähköinen veto sekä sähkövedolla varustettu lietevaunun. 

Hiilensidontaa ja ilmastokeskustelua käydään myös Saksassa. 

Ilmastokeskustelu käy myös Euroopan maissa kiivaana ja se näkyi myös maan muokkaus 

ja kylvölaitteiden kehityksessä. Näyttelyssä oli runsaasti esillä jankkurointi sekä 

suorakylvöön perustuvaa laitteistoa, jolla maaperä voidaan pitää mahdollisimman 

kasvipeitteisenä.  



  



 

Niittokoneiden, niittokorkeuden säätöön oli useampi laitevalmistaja kehitellyt yksinkertaisen 

mutta varmasti toimivan jalasratkaisun eli teräpalkin alle asennetaan halutun korkuinen 

jalas. Nurmen niittokorkeuden nostaminen vaikuttaa myös oleellisesti kasvuston 

hiilensidontaan ja näillä tulee varmasti olemaan oleellinen merkitys tulevaisuudessa 

rehunkorjuuseen. 

 



    



 

Etuniittokoneiden työleveyden säätöä oli lisätty hydraulisilla lisälautasilla, jotka voitiin 

kääntää pois kuljetuksen ajaksi. 



  

 

 

Puimureita rumpukoneistolla sekä joustavalla leikkuupöydällä 

Puimureissa oli selvä ero suomalaiseen kalustoon verrattuna se, että puintiin käytetään 

usein rumpukoneistolla olevaa puintilaitteistoa. Suomalaisvalmisteinen Sampo toi 



näyttelyssä ensimmäistä kertaa esille oman versionsa rumpukoneistolla olevasta 

puimurimallistosta 

  

 

Suomalaisen Sampon valmistama ensimmäinen rumpukoneistolla oleva puimurimalli. 

Joustava leikkuupöytä oli silmiinpistävä uudistus puimureiden kehityksessä, erittäin usealla 

valmistajalla. Joustava leikkuupöytä muotoutuu sananmukaisesti pellon pinnan mukaan, 

joten leveä leikkuupöytä ei tuota hankaluuksia kumpuilevassakaan maastossa. 

Leikkuupöytä perustui noin 20 -30 cm joustaviin lamelleihin. Teräpalkki oli samanlainen, kun 



puimurissa yleensäkin mutta sen runko johon terälaput olivat kiinnitetty, on valmistettu 

joustavasta materiaalista ja sujuu tarvittaessa maaston mukaan. 

    

 

Puimurin joustava leikkuupöytä. 

Satelliittipaikannuksella kulkevien traktoreiden lisäksi näyttelyssä oli myös paljon 

erikoisviljelyyn soveltuvia satelliitti ja kameraohjaukseen perustuvia työlaitteita sekä 

kamerateknologiaa, jonka avulla työlaite seuraa esim. kasvuston riviväliä 

 



  

   

Erikoiskasviviljelyyn autonomisesti ohjautuvia työlaitteita. 

Droneteknologia muuttaa myös maatalouden toimintatapoja lähitulevaisuudessa 

Dronet ovat tulossa vauhdilla maatalouteen. Näyttelyssä oli esillä monen kokoisia ja 

tarkoitukseen suunniteltuja droneja, näyttävimmät dronet pystyvät kantamaan jopa 200 kg 

hyötykuorman, näitä käytettään esim. kasvinsuojeluaineiden levittämiseen. 

Droneteknologian käyttö tulee muuttamaan maataloutta merkittävästi lähitulevaisuudessa 



Droneja voidaan käyttää maataloudessa keveiden kuljetusten toimittamiseen, sekä 

peltolohkojen satokartoitukseen, että maaperän kartoitukseen, myös kasvitautien tai 

tuholaisten havainnoinnissa dronet ovat tulevaisuudessa usein käytössä. 

 



   

  



  

12.11.2019 

 

Näyttelyssä oli myös esillä myös maatalouden kehittämiseen tähtääviä toimintamalleja. Yksi 

näistä esillä olleista oli ”Agrotech Valley”. Kyseessä on useiden eri alojen toimijoiden 



yhteenliittymä, joka pyrkii ratkaisemaan esille nousevia maatalouden ongelmia. Samassa 

yhteydessä toimii myös ”Seed House”, joka tukee kehityskelpoisia innovaatioita tarjoamalla 

helposti saatavaa taloudellista tukea, neuvontaa ja eri konevalmistajien apua uusien 

ratkaisujen kehittämisessä eteenpäin kaupallisiksi tuotteiksi.  



   

 

 



Traktori- ja työkoneautomaation määrä näyttelyssä on suorastaan hämmentävä. 

Digitaalinen tiedonkeruu ja erityyppisten sovellusten helppo hyödynnettävyys on tuonut 

markkinoille valtavan määrän uusia toimijoita sekä myös valtavan määrän täysin uusia 

tuotteita.  

 

Kotimatkamme alkoi iltapäivällä, jolloin suuntasimme matkamme kohti Berliiniä. 

Illalla seurueellamme oli mahdollisuus viettää vapaa-aikaa myös Berliinissä 

keskustassa. 

Iltapäivällä   klo.15.00 aloitimme paluumatkan messuilta kohti Berliiniä, jossa oli matkamme 

viimeinen majoittautuminen. Kirjauduimme Berliinissä sijaitsevaan Park Inn hotelliin. Tämä 

hotelli sijaitsee Berliinin keskustan tuntumassa lähellä kuuluisaa Berliinin televisiotornia 

sekä muita Berliinin kuuluisia nähtävyyksiä. 



  

 



 

13.11.2019 



 

Aamulla kirjauduimme hotelliltamme ja jatkoimme matkaa kohti Berliinin lentoasemaa, josta 

lentomme lähti Helsingin kautta kohden Kokkolaa 

 



  

Berliinissä Tegelin lentokenttä oli erittäin ruuhkainen. 

Berliinin Tegelin kentällä oli lähtöaamuna erittäin suuret ruuhkat, johtuen pienen 

henkilöstömäärän haasteista. Meillä oli varattuna erittäin runsaasti aikaa lähtöselvityksen 

tekemiseen, mutta kaiken odottelun jälkeen ei kuitenkaan yhtään liikaa. 

 

Yhteenveto 

Matkaa voi pitää erittäin onnistuneena. Järjestelyt onnistuivat hyvin, ilman mitään sen 

suurempia ongelmia, kaikki toimi hienosti. Kiitos onnistuneista järjestelyistä kuuluu 

luonnollisesti Forssan matkatoimistolle, jonka pitkä kokemus ja ammattimaisuus tämän 

tyyppisten matkajärjestelyissä huokuu kaikesta toiminnasta.  

Osallistujilta kerätty palaute oli erittäin positiivista ja luonnollisesti lämmittää meidän 

vastuuhenkilöiden mieltä.  

Tällaisen matkan yksi suurimmista merkityksistä on luonnollisesti mahdollisuus tutustua 

uusimpaan tekniikkaan ja toimintamalleihin, mutta ihmisten toisiinsa tutustumisella ja 

verkostoitumisella on erittäin suuri merkitys. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kokemusten ja 

tiedon jakamiseen, mutta antaa myös varmasti voimaa siihen arjen työskentelyynkin. 

Kaikkinensa tällainen kansainvälinen näyttely valaa lujaa uskoa kaikkeen maatalouden 

tekemiseen, niin kotimaassa kuin laajemmassakin mitassa ja sen, tämän tekemiseen 

uskomisen arvo on äärimmäisen arvokas asia.  



 


