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Wilfried Wesselink, teksti ja kuvat
Pertti Jalonen, käännös

Maailman kauppajärjestö 
WTO:n ja EU:n sokeripää-
tösten vuoksi ruokosokeri 

tulee vaikuttamaan voimakkaasti 
Euroopan sokerijuurikkaan tuotan-
toon ja tuottajiin. Brasilia on maa-
ilman suurin sokeriruo´on, sokerin 
ja alkoholin tuottaja ja viejä, vaik-
ka sokerin viljelyala, 5,3 miljoonaa 
hehtaaria, on vajaa prosentti maan 
peltoalasta.

Sokeriruoko on peräisin Aasias-
ta, luultavasti Uuden Guinean Pa-
puasta. Sokeri opittiin tuntemaan 
Euroopassa 1100-luvulla, mutta sen 
käyttö yleistyi vasta 1400-luvulla 
uusien juomien, kahvin, teen ja kaa-
kaon makeuttajana. Siirtomaihin 
perustetut sokeriplantaasit ja -teh-
taat osoittautuivatkin kaikkein kan-
nattavimmiksi investoinneiksi.

Mutta kun vuonna 1747 keksit-
tiin sokerin erottaminen juurik-
kaasta, Napoleon Bonaparte alkoi 
edistää ja suojella Euroopan juurik-
kaanviljelyä estämällä ruokosoke-
rin maahantuonnin. Tilanne ei ole 
muuttunut paljonkaan parissa sa-
dassa vuodessa...

Sokeriruokoa viljellään noin 100 
maassa, joista Brasilia on suurin. 
Satokaudella 2004-2005 Brasiliassa 
tuotettiin 387 miljoonasta tonnis-
ta ruokoa 26,6 tonnia sokeria, 15,4 
miljardia litraa etanolia ja kolmisen 
prosenttia maan sähköstä. Lisäksi 
noin 10 prosenttia raaka-ainees-
ta tislattiin juotavaksi alkoholiksi 
(Cachaça) ja karjanrehuksi.

Brasilian sokerivienti, noin 17 
miljoonaa tonnia, vastaa 40 pro-
senttia sokerin maailmankaupas-
ta. Sen tuotanto laajenee edelleen: 
satoarvio kaudelle 2005-2006 on 
396,5 miljoonaa tonnia, josta jalos-
tetaan 27,1 miljoonaa tonnia soke-
ria ja 16 miljardia litraa alkoholia. 
Suunnitelmissa on nostaa sokeri-
ruokoala nykyisestä noin kahdek-
saan miljoonaan hehtaariin.

Sokeritehtaita on noin 300. Niis-
tä useimmat tuottavat sekä soke-
ria että alkoholia. Ne tuottavat 60 
prosenttia tarvitsemastaan raaka-
aineesta omilla tai vuokramailla 

- jälkimmäisen osuus on kasvus-
sa. Loppu 40 prosenttia ostetaan 
noin 60 000 viljelijältä. 51 prosent-
tia ruo´osta jalostetaan alkoholiksi, 
49 sokeriksi.

Brasilian sokeriruokomarkkinat 
olivat vuosikymmenet hallituksen 
valvonnassa. Vastuu siirtyi yksityi-
selle sektorille vuonna 1999, mark-
kinat avattiin ja tuet poistettiin.

Korjuuta 
ympäri vuoden
Sokeriruoko on korjattavissa 11-18 
kuukauden kuluttua istutuksesta. 
Brasiliassa ruokoa korjataan käytän-
nössä vuoden jokaisena kuukautena. 
Maan koillisosassa, jossa tuotetaan 
noin 15 prosenttia ruo´osta, sadon-
korjuu kestää lokakuusta maalis-
kuulle. Päätuotantoalueella, etelän 

keskiosassa sadosta tuotetaan 85 
prosenttia. Sen korjuu kestää huh-
tikuusta joulukuuhun.

Kasvusto uudistetaan viiden, 
kuuden niiton välein, jolloin maa 
muokataan perusteellisesti. Uusi 
kasvusto versoo 45 sentin pituisis-
ta oljenpätkistä, joita asetellaan 30 
senttiä syvien vakojen pohjalle. Ri-
viväli on 140 senttiä. Monokulttuu-
ri on tavanomaista. "Joillakin loh-
koilla on kasvatettu sokeriruokoa 
yhtäjaksoisesti 60 vuotta hehtaa-
risadon edelleen kasvaessa", Jaime 
Finguerut, Brasilian sokeriruo´on 
tutkimuskeskuksen CTC:n tuoteke-
hitys- ja projektipäällikkö kertoo.

"Brasiliassa on jalostettu yli 500 
sokeriruokolajiketta, joista 51 vii-
meisen 10 vuoden aikana", Fin-
guerut jatkaa, "kaikki nykyisin vil-
jeltävät lajikkeet on jalostettu pe-
rinteisesti. Jotkut kehitetyistä la-
jikkeista ovat glyfosaatinkestäviä, 
jotkut geenimuunneltuja. Geeni-
muunneltuja lajikkeita ei ole kau-
pallistettu, koska geenimuunnellun 
sokeriruo´on viljely on lailla kiellet-
ty. Geenimuunneltujen lajikkeiden 

Brasilia on sokerin 
suurvalta

Sokeriruoko versoo varrenosista.

Työvoima on Brasiliassa halpaa.

viljelu ei toisaalta ole taloudellises-
tikaan kannattavaa."

Pääosa 
korjataan käsin
Päätuotantoalueilla keskisadot 
vaihtelevat 70:stä 80:aan tonniin. 
Sadon laatua mitataan sen sokeri-
pitoisuuden mukaan, joka on tyy-
pillisesti 14,0-15,5 prosenttia. Näillä 
pitoisuuksilla tonnista ruokoa saa-
daan 80-85 litraa alkoholia.

Sokeriruo´on viljely työllistää 
noin miljoona brasilialaista. Yli 80 
prosenttia sadosta korjataan pe-
rinteisesti, käsin leikkaamalla. Sitä 
ennen pellot poltetaan. "Polttami-
sen tarkoituksena on poistaa terä-
vät lehdet, jotka muutoin aiheut-
taisivat viiltohaavoja ja hidastaisi-
vat päivittäistä korjuutahtia", Fin-
guerut selittää.

Hänen mukaan koneellisen kor-
juun osuus lisääntyy hitaasti, sillä 
työvoima Brasiliassa on halpaa. "Jos 
kasvustoa ei polteta, ilma saastuu 
vähemmän ja peltoon jää enem-
män orgaanista ainesta paranta-
maan maan laatua ja estämään 
eroosiota."

Sao Paulon osavaltion hallitus 
pyrkii asteittain eroon polttamises-
ta, jottei työttömyys äkkiä nousisi. 
Alkaneella korjuukaudella 30 pro-
senttia yli 150 hehtaarin viljelmi-
en sadosta korjataan vihreänä eli 
polttamatta. Arviolta vuonna 2030 
kaikki ruoko korjataan vihreänä.

Käsin korjattu ruoko viedään 
tehtaalle varsineen, mekaanisesti 
korjattu 20-25-senttisenä silppuna. 
Puhdistettu ruoko joutuu myllyyn, 
jonka valssit puristavat erottavat 
mehun varsista. Puristejäte, jota 
kutsutaan bagasseksi, huuhdellaan 
vedellä jäljellä olevan mehun tal-
teen saamiseksi.

Ruokomehu vastaa juurikassii-
rappia, joka käy sokerin, alkoho-
lin ja muiden tuotteiden raaka-ai-
neeksi.

Kaksi kolmasosaa sokeriruo´on 
sisältämästä energiasta on puriste-
jätteessä ja oljessa. Sokeritehtaiden 
tarvitsema prosessihöyry ja sähkö 
tuotetaan puristejätettä polttamal-
la. Ylijäämäsähkö myydään verkko-
yhtiöille. Energiaomavaraisuuden 
ansiosta ruokosokerin valmistus 

on juurikassokeria huomattavasti 
edullisempaa.

Puristejätettä voidaan käyttää 
alkoholin raaka-aineena ja ener-
gialähteenä biodieselin valmistuk-
sessa. Uuden teknologian ansios-
ta sokeriruo´on oljet käyvät myös 
alkoholin ja biodieselin raaka-ai-
neiksi. Sokeria ja alkoholia puo-
lestaan voidaan käyttää sellaisten 
tuotteiden raaka-aineina, jotka on 
tähän asti valmistettu öljystä. Nä-
mä tuotteet ovat useasti biohajoa-
via ja vähemmän ympäristöä kuor-
mittavia.

 Tonnissa sokeriruokoa on 1,2 
barrelia öljyä (159 litraa) vastaava 
määrä energiaa. Puristejätteen käyt-
tö polttoaineena vastaa 17,5 mil-

joonaa tonnia öljyä, mikä on sama 
kuin koko Brasilian käyttämä maa-
kaasu ja lämmitysöljy.

Joka 5:s auto
alkoholikäyttöinen
Ensimmäisen öljykriisin jälkeen 
vuonna 1975 Brasiliassa ryhdyttiin 
käyttämään alkoholia vaihtoehtoi-
sena liikennepolttoaineena tavoit-
teena vähentää maan öljyriippu-
vuutta ja säästää ulkomaan valuut-
taa. Alkoholia on käytetty Brasilias-
sa bensiinin lisäaineena 1930-luvul-
ta asti. Nykyisin kaikessa Brasiliassa 
myytävässä bensiinissä on oltava 
vähintään 25 prosenttia alkoholia.

Ajoneuvomoottoreissa on käy-
tetty puhdasta alkoholia vuodesta 

1980. "Ne olivat bensiinimoottorei-
den muunnoksia eivätkä ne toimi-
neet hyvin. Vasta toisen öljykriisin 
jälkeen autot varustettiin alkoho-
likäyttöön suunnitelluin mootto-
rein", Finguerut sanoo.

Vuonna 1984 Brasiliassa valmis-
tetuista autoista alkoholikäyttöisiä 
oli 94,4 prosenttia. Mutta talou-
dellisten ja poliittisten syiden sekä 
alkoholipolttoaineen saatavuuson-
gelmien vuoksi osuus romahti alle 
prosenttiin vuonna 2000.

Alkoholin polttoainekäyttö virisi 
uudelleen ulkomaan valuutan sääs-
tämiseksi, työllisyyden parantami-
seksi ja ilman saastumisen vähen-
tämiseksi. Esimerkiksi Sao Paulossa 
yksityisautoilla on päivän käyttö-
kielto yhtenä päivänä viikossa. Au-
toton päivä määräytyy rekisterinu-
meron mukaan.

Nykyisin alkoholi on yksinomai-
nen polttoaine noin kolmessa mil-
joonassa ajoneuvossa eli joka vii-
dennessä. Etanoli on pääsääntöi-
sesti bensiiniautojen polttoaine, 
vaikkakin sitä käytetään vähäisessä 

Brasilia on maailmankaupan kärjessä
1. sija 2. sija 3.  sija 4. sija

Sokeri O O O Soija O O Maissi O Maissi O
Etanoli O O O Naudanliha O Siipikarjanliha O Sianliha O
Soija O Siipikarjanliha O Sianliha O
Maissi O
Naudanliha O O
Siipikarjanliha O
Sianliha O
O= tuotannon kustannustehokkuus; O= tuotantomäärä; O= vientimäärä
Lähde: DLG-Mitteilungen 12/2005

Brasilian mittasuhteet ovat jättimäiset
Brasilia EU-25

Pinta-ala km² 8 547 000 3 891 000
Peltoala milj. ha 59 98
Laidunala milj. ha 220 49
Pot. vilj.maata milj. ha 106 -
Lähde: DLG-Mitteilungen 12/2005

Koneellisen korjuun osuus kasvaa hitaasti.
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Brasilian maatalouden menestyk-
sen taustalla on useita tekijöitä, joi-
den ansiosta se pystyy tuottamaan 
kilpailijoitaan tehokkaammin ja 
edullisemmin: edulliset luonnon-
olot, edullinen työvoima, halpa 
maatalousmaa, yrityskoon tuomat 
skaalaedut, alhaiset rakennuskus-
tannukset, uusimman teknologian 
soveltaminen, edullisen bioener-
gian saatavuus, suuret ja kasvavat 
kotimaanmarkkinat. 

Tietyt rakenteelliset heikkoudet 
kuitenkin estävät vielä voimak-
kaamman kasvun. Tieverkon ke-
hittymättömyys ja pahimmillaan 
3 000 kilometrin kuljetusmatka 
maatalousalueelta vientisatamaan 
pitävät kuljetuskustannukset kor-
keina. Brasilia joutuu käyttämään 
paljon pääomia infrastruktuurinsa 
ajanmukaistamiseen.

Huolimatta kuuteen prosenttiin 
kutistetusta inflaatiosta peruskor-
kotaso pysyttelee sitkeästi 15-20 
prosentissa, kun se on euroalueel-
la 2-3 prosentin tuntumassa. Kor-
kea korkotaso johtuu siitä, ettei-
vät kansainväliset rahoittajat täysin 

luota Brasilian poliittisen järjestel-
män vakauteen. Erityisesti maata-
lous kärsii korkeista koroista. Yleis-
tä on, että maanostoihin käytetään 
omaa rahaa, kaikki tuotantotarvik-
keet rahoitetaan velalla.

Maan oikeusjärjestelmä toimii 
tehottomasti eikä ole saanut rikol-
lisuutta hillittyä.

Verojen bkt-osuus on yli 35 pro-
senttia, mitä pidetään kilpailuhait-
tana. Naapurimaa Argentiinassa se 
on alle 20, EU-alueella keskimäärin 
40 prosenttia. Myös Brasilian vero-
tusjärjestelmää pidetään sekavana 
ja vaikeaselkoisena.

Näistä esteistä huolimatta Bra-
silian painoarvo maailman elintar-
viketaloudessa tulee entuudestaan 
kasvamaan ja voimistumaan kau-
pan esteiden poistuessa. Fossiili-
sen energian hinnan kohoaminen 
ja uusiutumattomien energiavaro-
jen vähittäinen ehtyminen mah-
dollistavat sen, että sokeriruo´on 
tuotannosta tulee koko Brasilian 
maatalouden ja maatalousviennin 
selkäranka. -PJ

Työvoima halpaa, 
raha kallista

määrin myös dieselautoissa. Die-
selkäyttöiset henkilöautot eivät ole 
sallittuja Brasiliassa.

Vuonna 2005 puolessa uusista 
autoista ja kevyistä ajoneuvoista oli 
joustavalla polttonestejärjestelmällä 
varustettu moottori, joka mahdol-
listaa erilaisten alkoholin ja bensii-
niseosten käytön.

Huolimatta markkinoiden kas-
vun synnyttämästä optimismista 
sokerin, alkoholin ja sokeriruo´on 
hinta aiheuttavat huolta. Sokeri-

tehtaat sekä sokeri- ja alkoholi-
toimittajat tekevät tulosta, mutta 
brasilialaisten sokeriruo´onviljelij
öiden mukaan sen viljely on tap-
piollista... r

Koneellisesti korjattua ruokokuormaa tyhjennetään tehtaalla. 

Wilfried Wesselink, teksti ja kuvat
Pertti Jalonen, käännös

Brasilian sokeriteollisuus ku-
koistaa, mutta sokeriruo´on 
viljelijät pitävät omaa osuut-

taan liian pienenä. Tehtaat pyrkivät 
tuottamaan itse yhä suuremman 
osan tarvittavasta raaka-aineesta. 
Tuottajajärjestöt varoittavat tällai-
sesta riippuvuudesta.

Brasilian sokeritehtaat tuottavat 
suuren osan tarvitsemastaan raa-
ka-aineesta omilla plantaaseillaan. 
Tämä turvaa niille vahvan aseman 
hinta- ja muissa neuvotteluissa.

Sao Paulon osavaltion sokeriteh-
taat tuottavat ruokoa keskimäärin 
28 775 hehtaarilla - pienimmät tilat 
4 000, suurimmat 50 000 hehtaaria 
- tehtaan omistamilla, osaomistei-
silla tai vuokramailla. Yksityisvilje-
lijöiden tuotantoala on keskimäärin 
75 hehtaaria, mutta vaihtelu on vie-
lä suurempaa, kahdeksasta 10 000 
hehtaariin.

Sokeriruo´on uusilla tuotanto-
alueilla maa on tähän asti ollut 
karjankasvatukseen tarvittavaa lai-
dunta. Sinne sijoittuneilla sokeri-
tehtailla on raaka-aineen toimitta-
jinaan hyvin harvoja viljelijöitä, jos 
lainkaan. "Tehtaat eivät ole kiin-
nostuneita viljelijöistä kumppanei-
naan. Karjatilan tuotantosuunnan 
muuttaminen sokeriruo´olle on se-
kä suuritöinen että ison investoin-
nin vaativa toimenpide", Christina 
Pacheco sanoo. "Tehtaat saavat sii-

hen edullista lainaa, mutta viljeli-
jöille sitä ei ole tarjolla." 

Hänellä, hänen äidillään ja kah-
della sisarellaan on 440 hehtaarin 
tila, josta 300 hehtaaria on varattu 
sokeriruo´olle. Christina Pacheco on 
Orplanan, sokeriruo´ontuottajien 
yhdistyksen rahastonhoitaja. Orp-
lana koostuu 22 alueyhdistyksestä 
Etelä-Brasilian keskiosista.

"Työnjaossa viljelijän osuutena 
on kasvattaa sokeriruokoa, tehtai-
den työtä on sen jalostaminen. Teh-
taalta palkan saaviin urakoitsijoi-
hin ja työläisiin nähden viljelijät 
kykenevät tuottamaan laadullises-
ti parempaa raaka-ainetta: on kyse 
heidän omasta sadostaan, heidän 
ammattitaitonsa on parempi, laa-

tulisä innostaa parantamaan laatua 
ja tuottavuutta." 

"Kun viljelijät vuokraavat maan-
sa tehtaille, syntyy työttömyyttä, 
joka maaseudulla on jo nyt lii-
an korkea. Viljelijät tulevat riippu-
vaiseksi tehtaista työläisten tavoin. 
Tällainen tulevaisuudennäkymä ei 
ole hyvä. Viljelijät tarvitsevat tu-
kea riippumattomuutensa säilyt-
tääkseen, tuotannon on oltava ta-
loudellisesti kannattavaa, jotta he 
voivat investoida satoon ja konei-
siin sekä hoitaa lainojaan", Christi-
na Pacheco jatkaa.

Markkinahinta alle
kustannusten
Brasilian hallitus sääteli vuoteen 

1998 saakka sokerin ja etanolin 
kotimaanhintaa. Se määräytyi 
sokeriruo´on, sokerin ja etanolin 
tuotantokustannusten perusteella. 
Tämän jälkeen tuottajahinnat mää-
räytyvät ns. Consecana-järjestelmän 
mukaan. Consecana on viljelijöiden 
ja sokeriteollisuuden yhdistys.

Sokeriruo´on viitehinta perustuu 
sokerin ja etanolin koti- ja maa-
ilmanmarkkinahintaan. "Conseca-
nan tunnuslukujen mukaan kol-
melta viime vuodelta vain tehtaat 
tuottivat voittoa. Ne väittävät päin-
vastaista, mutta tosiasiat puhuvat 
toisin. Teollisuus laajentaa tehtai-
taan ja rakentaa uusia uusille tuo-
tantoalueille. Samaan aikaan vilje-
lijät saavat vaivoin laskunsa mak-
settua."

Christina Pachecon mukaan 
viljelijät eivät ansainneet kausien 
2003-2004 ja 2004-2005 sadoil-
la riittävästi tuottaakseen voittoa. 
"Tulos riitti kattamaan muuttuvat 
kulut ja ylläpitämään sen jatku-
misen."

Sanomaansa hän tukee luvuin. 
Niiden mukaan korjuukauden 
2004-2005 sadon tuotantokustan-
nukset olivat viljelijälle 38,74 realia 
(16,62 euroa; 1 BR= 2,33 eur) ton-
ni. Kustannuksiin sisältyy liikepää-
omalle laskettu 8,71 prosentin kor-
ko. Muuttuvat kulut ja maanvuok-
rat olivat yhteensä 34,01 realia.

Orplanaan kuuluvat viljelijät sai-
vat sadostaan keskimäärin 35,13 
realia eli 15,08 euroa tonnilta.

Lähes puolitoista vuotta jatku-
neet Consecanan sisäiset hintaneu-
vottelut kauden 2005-2006 sadosta 
päättyivät joulukuussa 2005 alus-
tavaan sopimukseen. Sen mukaan 
viljelijät saavat sokeriruo´n tuotta-
jahintaan keskimäärin kuuden pro-
sentin korotuksen.

"Vapailla markkinoilla toimimi-
nen on meille uutta totuttuam-
me olemaan vuosikymmenet val-
tion hintakontrollin oloissa. Bra-
siliassa ei makseta mitään tukia 
sokeriruo´on, sokerin tai etanolin 

tuotannolle. Elääksemme meidän 
täytyy tuottaa kannattavasti ole-
malla tehokkaita ja käyttää korke-
aa teknologiaa läpi tuotantoketjun. 
Se on täällä täysin mahdollista, sil-
lä Brasilian maaperä ja ilmasto ovat 
suotuisat." 

"Sokeriruo´lle on valtavat mah-
dollisuudet energialähteenä, etano-
lin, sokerin, muovin ja biopohjais-
ten tuotteiden raaka-aineena maa-
ilmanlaajuisesti. Itsenäisinä viljeli-
jöinä haluamme tuosta tulevaisuu-
desta osuutemme." r

Uusien tuotantoalueiden sokeriruokoviljelmät ovat sokeritehtaiden ja suurti-
lojen omistuksessa. Sato korjataan koneellisesti.

Keskinäisessä työn-
jaossa viljelijöiden 
osuutena on kas-
vattaa sokeriruokoa, 
tehtaiden työtä on 
sen jalostaminen. 

Sokeriruoko ei rikastuta Brasilian viljelijöitä
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Ismo Sairanen

Suomalainen urakoitsijaryhmä 
kävi joulun alla tutustumassa 
Takeuchi-kaivukoneiden val-

mistukseen Keski-Japanissa, lähellä 
Naganoa. Samassa joukkueessa oli 
maahantuontia Honkajoelta käsin 
hoitavasta Honka Tradingista Antti 
Forma ja Juha Leivo ja Koneviestin 
puolesta minä. 

Perillä suomalaisille vieraille esi-
teltiin Takeuchi-koneiden valmis-
tus alusta loppuun. Parin päivän 
aikana nähtiin kaivukoneiden syn-
tyminen ensimmäisestä teräksen 
leikkauksesta aina viimeiseen maa-
linsilaukseen. 

Suomalaisten urakoitsijoiden 
mielipiteitä ja myös kehityseh-
dotuksia japanilainen isäntäväki 
kuunteli ja kirjasi ylös tarkkaavai-
sesti. Tehtaalla tiedettiin jo entuu-
destaan, että Pohjolan perukoiden 
konemiehet ovat ammattitaitoisia 
ja vaativia koneenkäyttäjiä, joten 
näiltä saa hyviä havaintoja. Suo-
malaisten kaivukonemiesten suuria 
vuotuisia ajomääriä myös ihme-
teltiin. Japanissa koneilla ajetaan 
huomattavasti vähemmän vuotta 
kohden. 

Reissussa mukana olleella kol-
mella koneyrittäjällä oli esittää laa-
ja tietämys erityyppisestä urakoin-
nista ja työlajeista. Harri Linnan 
yritys Talastyö Oy tekee useamman 
Takeuchi-kaivukoneen voimin pur-
ku-urakoita. Guy Käckon omista-
man Ekoh mink Ab:n Takeuchit 
työskentelevät monipuolisessa 
maarakentamisessa ja rakennus-
kohteillä. Aarno Laukkonen kaivaa 
yhden miehen yrityksenä 14-tonni-
sella koneella kaikkea mahdollista, 
mitä asiakkaat tilaavat. Myös met-
sänparannuskohteet kuuluvat työ-
ohjelmaan. 

Vaikka Takeuchin tuotannosta 
Suomeen tulee vain murto-osa, ha-
lu toteuttaa maahantuojan ja kone-
yrittäjien toivomuksia uusien Hon-
ka Tradingin kautta tulevien ko-
neiden varustuksessa ja teknisissä 
ominaisuuksista vaikutti aidolta. 

40 vuoden 
perinteet
Maarakennuskoneiden valmistuk-
sessa Takeuchilla on hyvin pitkät 
perinteet. Yrityksen perusti vuon-

na 1963 Akio Takeuchi, joka vielä 
tänä päivänäkin toimii konsernin 
pääjohtajana. Alusta saakka on toi-
mittu nykyisen päätehtaan paikal-
la Uwadairassa. Kyseinen pieneh-

kö kaupunki sijaitsee muutaman 
kymmenen kilometrin päässä Na-
ganosta, joka tuli tunnetuksi taan-
noin järjestetyistä talviolympia-
laisista. 

Vuonna 1971 tehtiin ensimmäi-
nen pieni, kaksi tonnia painava 
ympäripyörivä kaivukone, joka oli 
maailman ensimmäinen ns. mini-
kaivukone. Kaksi vuotta myöhem-
min valmistettiin kuukaudessa noin 
150 kaivukonetta. Kasvuvauhti oli 
nopeaa, vuonna 1990 tehtaan por-
teista ajettiin ulos jo 700 konetta 
kuukaudessa. 

Viennin osuus on lisääntynyt ko-
ko ajan. Tällä hetkellä Takeuchilla 
on omat myyntikonttorit Yhdys-
valloissa, Englannissa, Ranskassa ja 
Kiinassa. Muilla mantereilla ja mais-
sa on yksityisiä yrityksiä, jotka vas-
taavat maahantuonnista, myynnistä 
ja varaosapalveluista.

Tällä hetkellä koneiden valmis-
tusmäärä on noin 1000 konetta 
kuukaudessa. Perinteistä TB-mal-
lisarjaa kaivukoneista on noin 65 
prosenttia ja  puomiston sivusiir-
rolla varustettuja, lyhytperäisem-
piä FR-malleja loput. Lyhytperäis-
ten koneiden myyntimäärät ovat 
kasvussa kaikilla markkina-alueilla, 

Takeuchit tehdään 
japanilaisella tehokkuudella

joten niiden osuus tulee jatkossa 
kasvamaan. 

Työntekijöitä organisaatiossa on 
530 henkeä, joista vajaa sata on 
töissä myyntikonttoreissa. Tuotan-
topuolelle palkataan koko ajan uu-
sia henkilöitä, jonka ansiosta kuu-
kausittainen koneiden valmistus-
määrä on nousussa.

Ahkeraa 
työskentelyä
Tehtaalla kiinnitti huomiota työnte-
kijöiden keskeytymätön työskente-
ly. Ylimääräisiä taukoja emme näh-

neet kenenkään pitävän. Työaika 
on yhdeksän tuntia päivässä, josta 
kahvi ja ruokataukoja on yhteen-
sä yksi tunti päivässä. Kahdentoista 
aikaan päivällä alkaa puolen tun-
nin ruokatunti, jolloin kaikki me-
nevät kahdessa jonossa hakemaan 
valmiiksi asetetut ruoka-annokset. 
Ennen kuin puoli tuntia oli kulu-
nut, kaikki olivat siirtyneet takaisin 
työpisteisiinsä. 

Töitä tehdään kokoonpanopuo-
lella pääasiassa yhdessä vuorossa. 
Terästen leikkauskoneilla sekä hit-
saus- ja koneistuspuolella työsken-

Suomalaiset tehtaan edustajan kanssa  Takeuchin päätoimipaikan edessä. 
Vasemmalta myyntiosaston varapääjohtaja Takashi Mamba, seuraavina Harri 
Linna Multialta, Guy Käcko Purmosta, Juha Leivo Honka Tradingilta, Aarno 
Laukkonen Lehtimäeltä ja Antti Forma Honka Tradingilta.

Uusi, kaksikerroksinen tehdasrakennus saatiin käyttöön vuoden 2004 aikana. Alakerta on koneiden kokoonpanokäytössä, 
yläkerrassa on varastotilaa komponenteille ja varaosille.   

Uuden hallin puolella tilaa on käytettävissä kohtuullinen väljästi. Kaivukoneista 
uusissa tiloissa kootaan suurimpia malleja ja myös osa tela-alustaisista kuor-
maimista. Molemmat konetyypit etenevät sulassa sovussa samoilla kokoon-
panolinjoilla. Yleinen järjestys ja paikkojen puhtaus on ihmeteltävää. Kuvan 
ottohetkellä työntekijöistä osa oli poistunut kahvitauolle. 

Vanhemman hallin puolella kootaan pienempien koneiden kokoluokkia. 
Alavaunujen runkoja on tiiviissä jonossa, osaan oli jo kiinnitetty ylävaunun 
pohjaosa. Työntekijän kasvoilla oleva hengityssuojain ei johdu suinkaan 
tehdashallin ilmanlaadusta, joka oli kyllä aivan puhdasta. Japanissa vain 
monet ihmiset pitävät hengityssuojainta aina päivisin. Kysyessämme asiaa, 
meille kerrottiin suojaimen oletettavasti vähentävän flunssan ja vastaavien 
tartuntatautien etenemistä. 

Maarakennus
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nellään myös useammassa vuoros-
sa. Teräksen leikkaus, hitsaus ja osi-
en maalaus tapahtuu muutaman ki-
lometrin päässä eri toimipaikassa. 

Hitsausrobotteja on käytössä 15 
kappaletta, puoliautomaattisia hit-
sauskoneita 31. Myös perinteistä 
käsin hitsausta tehdään. Koneen 
arvosta kerrottiin oman tuotannon 
ja kokoonpanon osuuden olevan 65 
prosenttia, loppu on alihankkijoi-
den ja komponenttien toimittaji-
en osuutta. Esimerkiksi ohjaamoi-
den rungot tulevat alihankkijalta. 
Työsylinterit toimittaa kaikkiin ko-
neisiin maailmalla hyvin tunnettu 
Kayaba. 

Yleisesti jonkin verran töitä teh-
dään myös lauantaipäivinä. Vuosi-
lomaa on vain viikon verran, joten 

vuotuinen työtuntimäärä on huo-
mattavan paljon enemmän, kuin 
meillä täällä Pohjoismaissa. Keski-
määräiseksi työntekijöiden vuosi-
palkaksi kerrottiin noin 3 500000 
jeniä, joka euroiksi muutettuna te-
kee suunnilleen 26 000 euroa. Vas-
taavasti esimerkiksi perusmallin 
Toyota Corolla maksaa noin 10 
000 euroa.

Uusi kokoonpano-
halli käytössä
Vuoden 2005 puolella on entis-
ten kokoonpanotilojen lisäksi saa-
tu käyttöön muutaman tuhannen 
neliön laajennus. Siitä huolimat-
ta etenkin vanhemmilla osastoilla 
näytti tilojen ahtaus melkoiselta. 
Koottavia koneita eteni kokoon-

panoradoilla vieri vieressä ja yh-
den koneen ympärillä saattoi hää-
riä neljäkin henkilöä. Tarvittavia 
komponentteja oli trukkilavoilla 
joka puolella. Osa tavaroista oli 
välivarastossa jopa ulkona, kun 
kuiva keli sen ajankohtana mah-
dollisti.

Koneiden valmistumisvaihees-
sa, niitä koekäytetään 1-2 tuntia, 
jolloin tehdään tarvittavat tarkis-
tukset ja säädöt. Viimeisenä vai-
heena ennen pihalle riviin ajoa, 
kaikille koneille tehtiin vielä pieniä 
puhdistus ja tarkistusmaalauksia. 
Esimerkiksi niveltappien lukitus-
pulttien päihin sipaistiin pensse-
lillä maalia, jos ruiskumaalauk-
sessa oli jäänyt väriä joka kohtaan 
menemättä. 

Uusia koneita tuli ulos tasai-
sena virtana, onhan päivittäinen 
tuotantomäärä kuitenkin viitisen-
kymmentä konetta. Kaikki uudet 
koneet lähtevät tehdasalueelta ulos 
kuorma-autokuljetuksina, oli suun-
tana sitten satama, tai japanilainen 
myyntipiste.

Täydellinen sarja 
pikkukoneita
Takeuchin mallivalikoimasta löy-
tyy täydellinen sarja kaivukoneita 
väliltä 0,8-14 tonnia. Perinteisiä 
normaalipuomistolla, mutta si-
vukääntölaitteella varustettuja te-
la-alustaisia TB-malleja on kah-
deksan. Pienin on TB108, joka on 
turvakaarella varustettu 800 kiloa 
painava kone ja tarkoitettu työs-

Viimeistely on pikkutarkkaa. Pienetkin likatahrat pyyhitään pois ja tarvittaessa 
maalausta tarkistellaan pensselin kanssa.

kentelemään sisätiloissa. Ensim-
mäinen myös lämpimällä ohjaa-
movaihtoehdolla varustettu kai-
vukonemalli on TB14, joka on 
työpainoltaan 1,5 tonninen. Mal-
listosta löytyy tasaisesti koneko-
koluokat 7,5 tonniseen TB175:
n saakka. Suurin malli on vasta 

muutaman vuoden markkinoilla 
ollut TB1140, joka menee varus-
tuksesta riippuen painoltaan jo 
hiukan yli 14 tonnin. 

Pyöräalustaisia koneita Takeuchi 
tekee yhtä mallia. Ylävaunun tek-
niikka perustuu osaltaan tela-alus-
taiseen TB175:een. Pyöräalustaisena 

versiona työpaino kohoaa vähän yli 
8,1 tonnia. Puomisto on kolmeosai-
nen. Nostopuomi taittuu keskeltä ja 
toimii kahdella sylinterillä. Alavau-
nun akselistoissa on paripyörät.

Näiden mallien rinnalle on Ta-
keuchi kehittänyt tela-alustaisen ns. 
FR-sarjan, jossa kaivukoneiden pe-

räylitykset ovat lyhyemmät, kuin 
TB-sarjassa. FR-sarjassa on myös 
puomiston sivusiirtolaite, jolla puo-
min kaivulinjan saa siirrettyä kum-
mankin telan linjan suuntaiseksi. 
Oikeaan laitaan käännettynä saa 
puomiston nostettua pystyyn aivan 
ohjaamon viereen ylös, jolloin ylä-

Koeajoradalla kone mennä nytkytti yksin edestakaisin ilman kuskia teräslevyn 
päällä. Alustalle oli hitsattu rautapaloja esteeksi, joten telaston kestävyystes-
tistä oli kysymys. Muutaman sadan tunnin päästä tutkitaan, minkä tyyppisiä 
kulumavikoja on tullut. Kuljettaja ajoi konetta langattomalla kauko-ohjaimella, 
vasemmassa laidassa näkyvän koneen ohjaamosta käsin.

Sorakentällä koneita testataan kaivamalla tavaraa edestakaisin. Haluttujen 
kohteiden rasituksia mitataan venymäliuska-antureiden avulla, joista saadut 
tiedot tallennetaan tietokoneelle. Näin saatuja tuloksia voidaan analysoida 
myöhemmin ja tietoja voidaan käyttää hyväksi koneiden kehitystyössä. Uusia 
malleja on käytössä myös paikallisilla urakoitsijoilla, joilta saatavaa palautetta 
seurataan tarkasti.

Ensimmäinen ympäripyörivä Takeuchi-minikaivukone valmistui vuonna 1971. 
Kone oli työpainoltaan kaksitonninen ja se oli tuotu juhlapaikalle tehtaan 
toimistorakennuksen pääsisäänkäynnin viereen. 

Valmiiden koneiden pihavarasto oli melko tyhjä. Koneiden menekki on maa-
ilmalla tällä hetkellä niin hyvä, että uudet koneet kuljetetaan autoilla pois 
melkein saman tien. Uwadairan kaupunki on rakennettu jylhien vuorien väliin 
laakson pohjalle. Rakentamatonta tonttimaata ei käytännössä ole. Jos sitä 
jostain kohdasta on jäänyt jäljelle, hinta on erittäin korkea.

Uuden varaosavaraston runko oli töiden alla Takeuchin tehdasalueella. Monilla 
rakennustyömailla näki korkeampien rakennusten runkorakenteet tehtävän 
teräspalkeista. Naganon alueella on silloin tällöin ollut maanjäristyksiä, jotka 
teräs kestää paremmin, kuin betoniset rakenteet.
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Pääsimme kokeilemaan muutamaa uutta konetta. Antti Forma TL 150:n pui-
koissa. Kone on kuormainmalleista suurin, työpainoksi ilmoitetaan 4 850 kiloa. 
Kuvan kone toimitetaan lämpimiin maihin, joten ohjaamossa ei ole ikkunoita 
eikä erillistä ovea.

Uusin Takeuchin kaivukonemalleista on lyhytperäinen TB23R. Kone on FR-
sarjan tapaan puomiston sivusiirtolaitteella varustettu, painaen hiukan yli 
kaksi tonnia. Ylävaunu sopii pyörimään puomisto aivan lähelle nostettuna 
käytännössä melkein alavaunun suuruisella alalla. Suurin kaivusyvyys on 2,3 
metriä ja kauhan suurin voima 18,8 kN. 

Ohjaamo on suunniteltu TB23R:ssä niin suureksi, kuin se vain on koneen mui-
hin ulkomittoihin nähden on ollut mahdollista. Jalkatilaa on saatu parannettua 
jättämällä ajopolkimet pois, niiden tilalla on terästangon pätkät.

vaunua ympäri käännettäessä pyö-
rähdyssäde on hyvin pieni. 

Malleja on neljä. Pienin, TB15FR 
painaa 1,6 tonnia ja suurin vastaa-
vasti kahdeksan tonnia, mallimer-
kinnältään TB80FR.

Takeuchi esitteli vuonna 1990 
maailman ensimmäisen kumiteloin 
varustetun, liukuohjauksisen kuor-
maimen. TL126 painoi noin kolme 
tonnia ja siinä oli 45 kilowattinen 
Isuzu-diesel. 

Koneviesti testasi koneen aikoi-
naan (ks. KV20/2000). Muutama 

vuosi sitten tuon mallin tilalle tuli 
3,4 tonnia painava TL130. Mootto-
ri vaihtui Yanmariksi ja moottori-
teho nousi 50 kilowattiin. Järeäm-
mäksi malliksi esiteltiin TL150, joka 
painonsa puolesta lähentelee viittä 
tonnia. Nykyisin valikoimasta löy-
tyy vielä välimalli TL140.

Kumiteloin varustettujen kuor-
maimien tuotannosta menee huo-
mattava osa Yhdysvaltoihin. Poh-
joismaissa konemalli ei ole kovin 
yleinen. r

Ismo Sairanen

Rolacilla on  panostettu pienten 
Volvo Compact-kuormainten 
varusteluun lumityölisälait-

teilla. Peruskonemallistossa on kym-
menen konetta, tyyppimerkinnöil-
tään L20B-L45B kokoluokissa 4,3-
8,9 tonnia. Moottoritehot alkavat 
41 kilowatista, suurimman mallin 
tehoksi ilmoitetaan 75 kilowattia. 
Hydrauliikkatuotot ovat väliltä 55-
106 litraa minuutissa. 

Lisälaitteiden käytössä hydrau-
liikan tuoton riittävyys on tärkeää. 
Jos paljon öljyä tarvitseva hydrau-
litoiminen laite vaatii vakiotuottoa 
enemmän öljyä, voidaan lisävarus-
teeksi valita lisäpumppu. Volvojen 
ohjaukselle on oma pumppunsa, jo-
ten nopeatkaan kääntöliikkeet eivät 
hidasta normaalin työhydrauliikan 
ja työlaitteen toimintaa.

Pienimmän mallin, L20B:n kaa-
tokuormaksi ilmoitetaan 3250 kiloa 
ja murtovoimaksi vakioyleiskauhal-
la 35 kN. Volvo L45B:n kaatokuor-
ma on vastaavasti 5900 kiloa ja kau-
han murtovoima 62 kN. 

Rolacin tuotepäällikön Ari Le-
pistön mukaan Volvon Compact -
pyöräkuormainsarja soveltuu hyvin 
myös talviaikaiseen kiinteistöhuol-
to- ja auraustyöhön. 

Koneissa on hydrostaattinen voi-
mansiirto. Suunnanvaihto ja ajono-
peuden hallinta käyvät joustavasti. 
Molemmilla akseleilla on kuljettajan 
hallintakahvan sähkönapeilla käytet-
tävät 100-prosenttiset tasauspyöräs-
tön lukot. Koneet ovat ulkomitoiltaan 
kohtuullisen kokoisia ja runko-ohja-
uksen 80 asteen kääntökulman an-
siosta ahtaammillakin piha-alueilla 
ja teillä mahtuu hyvin liikkumaan. 
Kuormaimen koosta riippuen kään-
töympyrän ulkohalkaisijat ovat kah-
deksan metrin molemmin puolin.

Hiekoitin 
taakse
Lisälaitepuolella oli aiemmin pyö-
räkuormaimissa  puutteena työ-

välineen kiinnittämismahdollisuus 
koneen taakse. Yhtä aikaa auraus-
työn kanssa, tai kuitenkin edes-
tä työvälinettä välillä irrottamatta, 
pitäisi pystyä myös hiekoittamaan. 

Pyöräkuormaimiin ei yleensä ole 
saatavana taakse taajamakonetyyp-
pistä takanostolaitetta, joten Volvon 
kohdalla ongelman ratkaisi lisälaite-
toimittaja.  

Joustavana yhteistyökumppanina 
Rolacille toimiva Pomarkun Ura-
koitsijatarvike Oy suunnitteli ja ra-
kensi Volvon taakse vakiohiekoi-
tuskauhalle kiinnitysmahdollisuu-
den. Kauhan voi hydraulisylinterillä 
kallistamalla ja peruuttamalla täyt-
tää ja nostaa takaisin työskentely-
asentoon. 

Ensimmäinen  
Tampereelle
Tampereen kaupunki hankki viime 
vuoden puolella Volvo L35B Pro -
kuormaimen, jossa on Pomen hie-
koitin takana ja nivelaura edessä. 
Kone varusteineen painaa vajaat 6 
500 kiloa. Kuormaimen työalueena 
on Pyynikin näkötornin ympäristö, 
jota aikaisemmin hoidettiin auraus-
varusteisella nelivetotraktorilla. Alu-
eella on paljon kapeita katuja, teitä 
ja ulkoilureittejä. Pyynikinharjulla 
on paljon jyrkkiä mäkiä, etenkin 
ulkoiluväylillä, joten koneelta vaa-
ditaan hyvää kulkukykyä liukkail-
la teillä. 

Kiinteistöhuoltoon ja 
lumitöihin

Oy Rolac Ab varustaa Volvot monipuolisesti

Tampereen kaupungin kunnossapitoyksikön Volvo on ensimmäinen takahiekoittimella varustettu Rolacin myymä Compact-
kuormain. Koneen työalueena on Pyynikinharjun ahtaat tiet ja kulkuväylät. Ensikokemuksien perusteella kuljettaja Arto 
Hiltunen piti uutta ajokkiaan näppäränä työkoneena. Koneen leveys on kaksi metriä. Paljon sitä suuremmalla koneella 
kapeilla teillä ei joustavasti mahtuisi liikkumaankaan.

Täyttöasennossa hiekoitin kallistuu hydraulisylinterillä maanpinnan suuntai-
sesti. Tasaiselta alustalta kauhan täyttö onnistuu hyvin. Pome-hiekoitin on 
rumpusyöttöinen kauhahiekoitin, tilavuus on 650 litraa. Kiinnitysrunko Volvoon 
on suunniteltu ja tehty Pomarkun Urakoitsijatarvikkeella. 

Yhdyskuntatekniikka
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Kaupungin kunnossapitoyksi-
kön rakennusmestari Jari Koski-
nen kertoi heidän olevan alkuko-
kemuksien perusteella tyytyväinen 
uuteen konehankintaan. Traktoriin 
nähden pieni runko-ohjattu pyörä-
kuormain on ketterämpi. Jyrkkä-
rinteisillä tieosuuksilla työskente-
lykin tuntuu turvallisemmalta. Ko-
neessa on nastoitetut renkaat, mut-
ta hankalammilla keleillä tarkoitus 
on käyttää myös ketjuvarustusta. 

Lumisateen jälkeen aurauslenk-
ki keskimäärin vie aikaa 13 tun-
tia, pahimpia paikkoja samalla hie-
koitetaan. Lisähiekoitusta tehdään 
seuraavana päivänä, kun varsinai-
sen auraustyö on saatu valmiiksi. 
Talven mittaan ajoa koneelle tulee 
400-500 tuntia.

Kuljettajakin 
tyytyväinen
Koneen vakituinen kuljettaja Ar-
to Hiltunen vaikutti myös tyyty-
väiseltä. Traktoriin nähden kuor-
maimella työskentely sujuu hänen 
mukaansa huomattavasti joutuis-
ammin. Nopea suunnanvaihto ja 
ketteryys jouduttaa liittymien, ris-
teyksien ja pysäköintipaikkojen au-
raamista. Risteyksien puhdistamista 
on melko paljon, koska nelivetoi-
nen kuorma-auto auraa leveäm-
mät kulkuväylät, mutta konetyönä 
viimeistellään autoauran jättämät 
penkat. Volvon ohjaamo ei myös-
kään saanut moitteita. Näkyvyys 
nivelauralle on hyvä eikä melutaso 
ole häiritsevän korkea. 

Pome-hiekoittimen tilavuus saisi 

olla suurempi. 650-litraisella joutuu 
käymään hiekkavarastolla melko 
usein. Tosin varasto on työalueella 
keskeisellä paikalla. 

 Hiltunen pohti nivelauran ti-
lalle tarvittaessa vaihdettavaa, vä-
hän suuremman toisen hiekoittimen 
käyttöä. Oikein pahoilla jäätikkö-
keleillä saisi yli tuplamäärän kulke-
maan hiekkaa mukana. Etuna olisi 
mahdollisuus kylvää tavaraa koneen 
eteen jyrkkiä rinteitä noustessa.

Isoin malli 
Jyväskylään
ISS:n Jyväskylän toimipiste hank-
ki uuden Volvo L45B -kuormai-
men täydentämään konekaluston 
järeintä päätä. Muita taajamakonei-
ta on käytössä kymmenen, neliveto-

pickup-autoja viisi ja  pakettiautoja 
20. Työntekijöitä on 45 henkeä. 

Normaaleiden kiinteistöhuol-
totöiden ja niiden piha-alueiden 
aurauksen lisäksi on hoidettava-
na Jyväskylän keskustan ruutukaa-
va-alueella 40 kilometriä kevyen 
liikenteen väyliä. Lumipyryn sat-
tuessa kaikki kalusto on liikkeellä 
vähintään kahdeksan tuntia. Yöllä 
ensimmäisenä puhdistetaan liike-
keskusten pihat, aamulla ennen töi-
hin lähtöaikoja hoidetaan asuinalu-
eiden piha- ja tiealueet.

Volvon hankintaan päädyttiin, 
koska tarvittiin runko-ohjattua 
taajamakonetta järeämpi laite lu-
men kuormauksiin. Korkealaitai-
nen kuorma-auto vaatii melkoi-
sen nostokorkeuden kuormaimel-

Pome-hiekottimessa on varsinaiselta levitinrummulta voimansa ketjuvälityksellä 
ottava murskainakseli. Levitinrumpua vasten painaa jousikuormitteinen kumilaip-
pa, joten rumpu ei herkästi pysähdy kivistä tai jäätyneistä sorapaakuista.

Lisäsiivin varustetun nivelauran työleveyden säätö on helppoa ja edessä saa 
työnnettyä paljon suuremman lumimassan, kuin vakionivelauralla. Auran hyd-
raulitoiminnot hallitaan sähköventtiilein, peruskoneesta ei välttämättä tarvita 
kuin normaali kaksitoiminen lisähydrauliikka. Jos hydrauliikkaa on käytössä 
enemmän, voidaan sähköventtiilejä jättää pois.

Pome-Jetiksi nimetty suorasiipinen alueaura on varustettu lisäsiivin. Tälläkin 
auramallilla laajempien piha-alueiden, tai parkkipaikkojen puhdistaminen 
onnistuu joutuisasti. Sopivat koot löytyvät kaiken tyyppisiin peruskoneisiin.

ta. L45B:n nostokorkeus on kau-
han tapista mitattuna 3 650 milliä. 
Kaatokuorma runkonivel linkussa 
on yli 5 000 kiloa, joten riittävän 
isoa lumikauhaa pystyy käyttä-
mään.  

Volvo L45B sopii kuitenkin myös  
normaaliin auraus- ja hiekoitintyö-
hön hyvin, koska se on ulkomitoil-
taan kohtuullinen. 

Yli 30 vuoden 
kokemuksella
Pomarkun Urakoitsijatarvike Oy 
valmistaa yli 30 vuoden kokemuk-

sella maarakennus- ja kiinteistöhoi-
tokoneisiin kauhoja ja lisälaitteitta. 
Lumityöpuolella valikoimasta löy-
tyvät perinteiset nivelaurat, joiden 
koot alkavat työleveydeltään 1 750-
millisestä kevyestä pienkoneaurasta, 
suurimman ollessa 4 000-millinen 
pyöräkuormainaura. Painot osu-
vat välille 380-1 250 kiloa. Näiden 
tuotteiden hinnat ovat väliltä 4 480-
8 900 euroa.

Pomen tuotevalikoimassa on ny-
kyään myös lisäsiivin varustettu 
nivelauramallisto. Kokoluokkia on 
viisi kappaletta; perusaurojen levey-

det ovat väliltä 2 000-3 600 milliä. 
Lisäsiivet ojennettuina vastaavas-
ti leveydet ovat 2 800-5 000 milliä. 
Aurojen painot alkavat 720 kilosta, 
suurin malli on painoltaan 1 590 
kiloinen. Hinnat väliltä 9 320-13 
500 euroa.  

Pome-Jeti on suorasiipinen, 
kääntyvä alueaura, jossa on molem-
min puolin lisäsiivet. Perusaurojen 
leveydet ovat 2 200-3 600 milliä, sii-
vet ulos käännettyi nä leveydet yl-
tävät 2 800-5000 milliin. Hinnat 7 
900-10 600 euroa.

Normaaleja alueauroja on saa-

tavana eri kokoja. Suunnittelussa 
voidaan ottaa huomioon asiakkaan 
toivomukset esimerkiksi siipimallin 
suhteen. Melkein kaikkiin kiinni-
tyksiin löytyy myös ratkaisu.

Hiekoittimia Pomelta löytyy 
kuormainkiinnityksiin tai pyörä-
alustaisena. Tilavuudet alkavat 650 
litrasta ja hinnat 4 500 eurosta. 
Kaikki hintaesimerkit sisältävät ar-
vonlisäveron. r

Kauhahiekoittimia löytyy Pomelta kuusi mallia  kokoluokissa 650-2000 litraa. 
Työleveydet ovat väliltä 140-220 senttiä. Esittelyhiekoitin on kytketty Volvo 
L30B:hen, joka on työpainoltaan hiukan yli viiden tonnin painoinen kone. 
Moottoritehoa kuormaimesta löytyy 52 kilowattia.

ISS:n Jyväskylän toimipiste lisäsi konekalustoa Volvo L45B kuormaimella. Taa-
jamakonekaluston lisäksi tarvittiin järeämpi kone lumen kuormauksiin. Volvon 
varustukseen kuuluu alueaura, nivelaura ja hiekoitin.       

Uusi Volvo sai kiitosta käyttöominaisuuksistaan ISS:n Martti Lampiselta. Hänen 
mukaansa ergonomia ja koneen hallittavuus ovat vähintäänkin yhtä hyviä kuin 
muissa heillä käytössä olevissa taajamakoneissa. Talven aikana Volvoon tulee 
mittariin noin 500 tuntia.

Witraktor uudisti Oulun-korjaamonsa
Witraktorin Oulun-korjaamon 
avajaisia vietettiin joulukuun alus-
sa, jolloin tiloihin tutustui arviolta 
200 vierasta. Oulussa on panostet-
tu voimakkaasti korjaamo-palve-
luihin, jotta taattaisiin merkin kil-
pailukyky kovenevilla ja kehittyvillä 
markkinoilla.

Nyt avattu uusi Wille -korjaa-
mo on täydellisesti varusteltu mm. 
tarkoituksenmukaisin nosturein ja 
öljynkäsittelylaittein. Myös CAT -
korjaamo on kokenut muodon-
muutoksen tulevaisuuden haastei-
ta varten. 

Öljyjen puhtaus on merkittä-
vässä osassa nykypäivän huoltoa 
ja korjausta. Sähköllä ohjattavat 

hydrauliikat on tehty tiukemmilla 
sovitteilla kuin hydraulisesti esioh-
jatut. 

Korjaamolla on otettu käyttöön 
partikkelilaskenta. Mittaustulosten 
perusteella voidaan tarkastella öl-
jyjen puhtautta.  Käytössä on ISO 
4406 -standardi, jossa määritellään 
öljyille puhtaustasot. 

Korjaamon käyttämä öljy tulee 
aina suodattimien kautta. Koneen 
tullessa huoltoon hydrauliikasta 
ja vaihteistosta otetaan öljynäyt-
teet ja analysoidaan ne. Tarvittaessa 
voidaan asiakkaalle suositella öljy-
jen puhdistusta "keinomunuaisten 
avulla". - IS
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Hyvän ja halvan käytetyn 
moottorikelkan hankkimi-
nen tietää yleensä kahden 

kelkan ostoa. Hyvää ja halpaa kun 
ei tahdo samasta paketista löytyä. 
Käytetyn kelkan ostoa väitetään 
kuvaavan myös seuraava: jos ei ole 
muuta rassattavaa, niin osta moot-
torikelkka.

Käytetyn kelkan ostossa on aina 
omat riskinsä, joita ei uuden kel-
kan hankinnassa tule eteen. Edul-
lisin ostoaika on keväällä, jolloin 

kelkat ovat halvimmillaan, onhan 
ajokausi lopuillaan. Kaikkein vii-
saimmat vaihtavat kelkan syksyllä 
veneeseen. 

Palataanpa kelkan ostoon. En-
simmäisenä on hyvä tutkiskella va-
rallisuuttaan ja tiedustella mahdolli-
sen elämänkumppanin mielipidettä. 
Taloudellisen tilanteen selvittyä on 
samalla selvinnyt myös hintaluok-
ka. Mikäli ostopäätökseen on tullut 
vähintään keltaista valoa, voidaan 
siirtyä vakavammin ostotoimenpi-
teisiin. 

Uusien kelkkojen hinnat vaih-
televat 7 500-13 000 euron välillä, 
muutamin poikkeuksin puoleen ja 
toiseen. Käytettyjen hinnat vaihte-
levat tätäkin enemmän, mutta noin 
näppituntumalla 2000-luvun alku-
puolella valmistetusta 500-600-kuu-
tioisesta urheilukelkasta saa pulittaa 
3.500-5000 euroon. Harrastuskel-

koista tarjontaa riittää, mutta hyöty-
kelkkoja ei juuri liikkeissä ole.  

Turvallisinta 
kaupasta
Yleensä merkkiliikkeessä kaupante-
ko on asiakkaalle turvallisin vaihto-
ehto: kalusto on tavallisesti läpikäy-
ty ja huollettu. Kauppiaalla on tuo-
tevastuulain mukainen vastuu myy-
mästään tuotteesta, olipa se käytetty 
tai uusi. Yksityiseltä ostettaessa hin-
ta on yleensä halvempi, mutta riski 
on suurempi, sillä tuotevastuulaki ei 
koske yksityisten välisiä kauppoja.

Markkinoilla liikkuu suhteelli-
sen tuoreita ja vähän ajettuja, hy-
väkuntoisia kelkkoja, joilla on vie-
lä edessään runsaasti huolettomia 
urakilometrejä. Joukkoon mahtuu 
kuitenkin todellisia pommeja, joten 
ennen ostopäätöstä kannattaa tutkia 
kelkkaa huolellisesti. Aluksi kelkkaa 

on katseltava ulkoisesti: ulkonäkö 
kertoo jo paljon kelkan edellisestä 
omistajasta ja kelkan käytöstä.

 Ennen koeajoa on kuomun avaa-
misen lisäksi nöyrryttävä tutkimaan 
telaston kuntoa. Erityisesti on kat-
sottava etu- ja takapukkien vipu-
varsien kunto: ovatko ne suoria ja 
onko niissä murtumia ja onko maali 
murtunut hitsausaumojen kohdalla. 
Murtunut maalipinta saumakohdis-
sa kertoo yleensä kovasta käytöstä. 

Myös telamaton kunto on syy-
tä selvittää. Mattoa kannattaa pyö-
rittää käsin ainakin yksi ympärys, 
jotta näkee onko siinä repeämiä. 
Nykyaikaiset matot eivät enää ku-
lu ja murru rungoltaan, kuten vielä 
jokunen aika sitten. Yleensä matto 
vaurioituu reunoistaan kiveen ajos-
ta, tai kun kelkalla on revitelty tyh-
jää kivikossa, jolloin harjat kuluvat 
ja repeilevät.

Löytyykö hyvä ja halpa?

Vinkkejä käytetyn moottorikelkan metsästäjille

Kelkassa on kuluvia osia, joiden 
vaihtamiseen on syytä varautua. Nii-
hin kuuluvat jarrupalat, variaattorin 
hihna, iskunvaimentimet (huollet-
tavissa vaimentimissa huolto kerran 
vuodessa vähintään) ja sytytystul-

pat, sekä eräissä Rotaxin moottoreis-
sa tuulettajan hihna ja liukumuovit. 
Tietyssä mielessä myös telamatto 
on kuluva osa, kuten auton renkaat, 
mutta normaalikäytössä nykyaikai-
nen matto kestää lähes kelkan iän. 

Maastoajoneuvot

Käytettyä hankittaessa on aloitettava silmäilemällä kelkan ulkoasua. Tämän 
kelkan runko on kiero johtuen ojan vastapenkkaan ajamisesta. Kelkka on men-
nyt lunastukseen ja odottaa kuljetusta vakuutusyhtiöiden keskusvarastolle.

Tästä rivistä lähtee vain tarkastettuja ja huollettuja kelkkoja. Kauppiaan niskassa on tuotevastuulaki, joka turvaa asiakkaan aseman myös käytetyn tavaran kaupassa.

Saman kelkan eturunko. Äkkiseltään siinä ei näyttäisi olevan mitään vialla, 
mutta tarkasti katsoen pystyssä oleva eturungon takalista on taipunut hieman 
telaan päin ja kaikki niitit ovat lähes poikki. Toinen suksi on 50 mm taempana, 
ja koko kelkka on paitsi kiertynyt pituusakselin ympäri kieroksi, myös taipunut 
sivuttain luokille. Remontin kustannusarvio noin 5 000 euroa. Kelkka toimii ja 
kulkee, mutta ei käänny kunnolla oikealle.
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Kytkimen ja variaattorin kun-
toa on kokemattoman vaikea ar-
vioida, selvästi likainen kytkin on 
huollon tarpeessa. Mikäli kelkka 
vaihtaa "vaihdetta" tahmeasti tai 
vaihtaa epätasaisesti isommalle tai 
pienemmälle, on syytä epäillä li-
kaantunutta tai kulunutta kytkintä. 
Hihnasta irtoava kumipöly saattaa 
jumittaa kytkintä ja se vaihtaa tah-
measti. Yleensä kytkin- ja variaat-
toriremontit eivät ole kovin kalliita 
ja ne on helppo tehdä, ellei niitä ole 
huollon puutteessa ajettu romuksi.

Käynnistyksen 
kertomaa
Aluksi kannattaa tutkia valot ja 
mittarit, erityisen tarkkana on 
oltava sähköisten mittaristojen 
kanssa. Jos vanhemmissa kelkoissa 
kumirukkaset sulavat kahvanläm-
mittimiin kiinni, vaiva viittaa jän-

nitteensäätimen viallisuuteen.
Nykyaikaisen kelkan mootto-

rinohjausyksikön kuntoa ei pysty 
selvittämään, ellei ole erikoislaitteis-
toa käytettävissä. Moottorin käyn-
nistyminen kylmänä ja lämpimänä 
ovat hyviä mittareita: ellei ruisku-
kone lähde viimeistään kolmannel-
la tai neljännellä vedolla käyntiin, 
kannattaa vaihtaa tulpat. Ellei kone 
käynnisty kunnolla senkään jälkeen, 
on tiedossa ongelmia. 

Perinteinen kaksitahtimoottori, 
jossa on CDI-sytytyslaitteisto, toi-
mii yleensä hyvin ja siinä on har-

voin vikoja. Mikäli kone käynnistyy 
huonosti ja paukahtelee käynnis-
tyksen jälkeen ja käy epätasaisesti, 
saattaa vika olla sytytysyksikössä. 
Joskus CDI-yksikön vika ilmenee 
hieman samanlaisena vaivana kuin 
kone olisi leikannut kiinni, mootto-
ri käy "ohuesti" eikä tehoa ole juuri 
lainkaan, minkä takia saattaa tus-
sahdella ja paukahdella.

Käytetty varteen-
otettava vaihtoehto
Edellä on hieman luettelomaises-
ti kerrottu tavanomaisia seikkoja, 

joihin kannattaa kelkkaa ostettaessa 
kiinnittää huomiota. 

Käytettyä kelkkaa ostettaessa ei 
kuitenkaan voi koskaan olla täysin 
varma sen kunnosta, kuten ei min-
kään muunkaan ajopelin. Hinta ja 
kunto ovat aina tapauskohtaisia. 
Joskus saattaa todella hyväntuntui-
nen peli olla täysi pommi, johon 
pitkään vaihtokelkkojen kanssa toi-
minut kauppiaskin on voinut ereh-
tyä, saati sitten ensimmäistä kelk-
kaa ostava aloittelija. 

Kannattaakin käydä katsomassa 
ja tutkimassa useampaa mahdol-
lista kohdetta ennen ostopäätöstä. 
Ennen rungon tutkimista olisi syy-
tä selvittää, miltä uuden, saman-
laisen runko näyttää. Sen jälkeen 
helpommin näkemään, miltä sen 
käytetyssä pitää näyttää kunnossa 
olevana. r

Runko tarkistettava 
huolellisesti
Eturungon ja telatunnelin kunto on 
syytä tutkia tarkkaan, erityisesti niit-
taukset. Mikäli niittaukset ovat elä-
neet, käyttö on ollut kovaa. Samoin 
on tutkittava suorien pintojen tasai-
suus ja astinlaudat. Mikäli ne ovat 
laineilla, on syytä epäillä kolaria. 

Eturunkoa kannattaa pyrkiä tut-
kimaan myös moottorin alta ja 
moottorin kiinnityspisteistä: pal-
keissa ei saa olla vekkejä, sillä alu-
miinirakenteiden korjaaminen on 
hankalaa, jollei mahdotonta. Moot-
torin tärinänvaimenninkumit on 
syytä tarkistaa. 

Pohjassa voi olla pahojakin vau-
rioita kiveenajon seurauksena, jo-
ten kelkan kääntäminen syrjälleen 
kannattaa aina tehdä. Kelkan pitää 
myös olla tasaisella alustalla suoras-
sa, telatunnelin on oltava takaa kat-
soen vaakasuorassa. Telaston pyö-
rien kuntoa kannattaa vilkaista ja 
myös se, ettei pyöriä puutu.

 
Moottoria 
syytä tutkia
Moottori on kelkan sydän ja sen kun-
to on tärkeä selvittää. Pakoputken ir-
rotus on normaalisti helppo työ. Sen 
jälkeen voi katsoa pakoaukosta si-
sään, näkyykö männissä kiinnileik-
kautumisen oireita, eli pystysuuntai-
sia juovia männän kyljessä. 

Kaasuttimen kurkkujen on ol-
tava ehjiä, ei murtumia. Pahois-
ta murtumista pääsee ilmaa vuo-
tamaan  kaasuttimen ohi ja seos 
muuttuu laihemmaksi. Seuraukse-
na on huono käynti ja jopa kiinni-
leikkautuminen. Kytkimestä edes-
takaisin pyörittämällä voi päätellä 
jotain kiertokankien kunnosta: mi-
käli sieltä kuuluu selvä naksahdus 

hitaasti suuntaa muutettaessa, on 
syytä epäillä kiertokangen laakerin 
väljyyttä. 

Yleensä kiertokangen laakeri 
vaurioituu ilman suojaöljyä teh-
dystä kesävarastoinnista. Laakeri 
ruostuu ilmankosteuden ansios-
ta ja väljenee myöhemmin ajossa. 
Kiertokankivaurio on huomatta-
vasti hankalampi korjata kuin pelk-
kä mäntien vaihto. 

Käynnistyksen jälkeen on moot-
torin käyntiääntä kuunneltava. Yli-
määräiset kilinät ja sirinät ovat pa-
hasta. Kampiakselissa ei saa olla vä-
lystä mihinkään suuntaan.

Ellei moottori käy kunnolla jou-
tokäyntiä tai kierrokset ovat liian 
kovat, on syytä pyytää myyjää sää-
tämään kaasuttimet. Ellei vaivaa saa 

pois normaalilla säätämisellä, on 
todennäköisesti syynä vuoto kaa-
suttimen kurkuissa tai kampikam-
mion tiivisteissä.  

Takerteleeko
voimansiirto?
Ennen koeajoa kannattaa katsoa 
ketjukotelon öljypinnan taso. Koe-
ajon jälkeen kannattaa koetella, on-
ko kotelo kuumentunut, ja katsoa 
uudelleen, onko öljyssä paljon me-
tallia. Kotelon lämpiäminen kuuluu 
asiaan. Vähäinen määrä metallia 
mahdollisessa magneettisessa öl-
jytikussa on normaalia, mutta jos 
tikku muistuttaa piikkisikaa, on 
syytä olettaa, ettei öljyjä ole vaih-
dettu ja/tai ketjut ja hammaspyörät 
ovat kuluneet. 

Vaihteellisten kelkkojen vaih-
teensiirtomekanismin on toimit-
tava takeltelematta, eikä laatikosta 
saa kuulua ylimääräisiä ääniä. Öl-
jyvuoto ketjukotelossa tai vaihde-
laatikossa, etenkin jos öljyä tulee 
ulos vetoakselilta, on isotöinen kor-
jattava. Vetoakselin laakerien kun-
toa voi yrittää tutkia telatunnelin 
kautta. Jos akselilla on runsaasti 
paalinarua tai -muovia, on syytä 
epäillä laakerin tiivistevauriota.

Koeajo kannattaa aloittaa hitaas-
ti. Mikäli hitaasti ajettaessa kelkka 
nykii ja variaattori voi jopa kolah-
della, on syynä yleensä viallinen 
hihna, siihen on kulunut monttu ja 
se aiheuttaa nykimistä. Hihna kan-
nattaa vaihtaa silloin ennen koe-
ajolle lähtöä. 

K a a s u t t i m e n 
kurkut ovat aina 
kumia. Varsinkin 
vanhemmissa 
kelkoissa ne 
saattavat murtua 
ja aiheuttaa jopa 
moottorin kiinni-
leikkautumisen 
ilmavuodon aihe-
uttaman seoksen 
laihentumisen 
takia. 

Käytettyjä hyötykelkkoja ei ole kovin paljon tarjolla, joten niiden hinnat ovat suhteessa hieman korkeampia kuin urheilu-
kelkkojen. Kuntoa tarkistettaessa on syytä katsella samoja seikkoja kuin urheilukelkoillakin. Tämä viime vuosikymmenen 
alussa tehtaalta lähtenyt Lynx on siitä huolimatta vielä kysytty ajokki.

Pientä korjailua on joskus jouduttu tekemään, mahdollinen rasitusmurtuman 
alku on paikattu kuitenkin ammattitaitoisen hitsarin työnä. Jälki kuitenkin 
kielii kovasta käytöstä.

Kuvat
1 
Käytettyä hankittaessa on aloitettava silmäilemällä kelkan ulkoasua. Tämän kelkan runko on kiero 
johtuen ojan vastapenkkaan ajamisesta. Kelkka on mennyt lunastukseen ja odottaa kuljetusta vakuu-
tusyhtiöiden keskusvarastolle.

2 
Saman kelkan eturunko. Äkkiseltään siinä ei näyttäisi olevan mitään vialla, mutta tarkasti katsoen 
pystyssä oleva eturungon takalista on taipunut hieman telaan päin ja kaikki niitit ovat lähes poikki. 
Toinen suksi on 50 mm taempana, ja koko kelkka on paitsi kiertynyt pituusakselin ympäri kieroksi, myös 
taipunut sivuttain luokille. Remontin kustannusarvio noin 5 000 euroa. Kelkka toimii ja kulkee, mutta 
ei käänny kunnolla oikealle.

3 
Pientä korjailua on joskus jouduttu tekemään, mahdollinen rasitusmurtuman alku on paikattu kuitenkin 
ammattitaitoisen hitsarin työnä. Jälki kuitenkin kielii kovasta käytöstä.

4 
Noin 3 500 km ajetun kelkan telatunnelin etupukin kiinnityspiste on rasitusalttiimpia paikkoja. Niitta-
ukset eivät ole eläneet ja pukin kiinnityspultti on pidetty tiukalla. Kelkan yleisilme oli myös siisti, joten 
myyjän puheille tasaisesta käytöstä tuntuisi olevan katetta. 

5 
Kaasuttimen kurkut ovat aina kumia. Varsinkin vanhemmissa kelkoissa ne saattavat murtua ja aiheuttaa 
jopa moottorin kiinnileikkautumisen ilmavuodon aiheuttaman seoksen laihentumisen takia. 

6 
Käytettyjä hyötykelkkoja ei ole kovin paljon tarjolla, joten niiden hinnat ovat suhteessa hieman korke-
ampia kuin urheilukelkkojen. Kuntoa tarkistettaessa on syytä katsella samoja seikkoja kuin urheilukel-
koillakin. Tämä viime vuosikymmenen alussa tehtaalta lähtenyt Lynx on siitä huolimatta vielä kysytty 
ajokki.

7 
Tästä rivistä lähtee vain tarkastettuja ja huollettuja kelkkoja. Kauppiaan niskassa on tuotevastuulaki, 
joka turvaa asiakkaan aseman myös käytetyn tavaran kaupassa.

Noin 3 500 km ajetun kelkan telatunnelin etupukin kiinnityspiste on rasitus-
alttiimpia paikkoja. Niittaukset eivät ole eläneet ja pukin kiinnityspultti on 
pidetty tiukalla. Kelkan yleisilme oli myös siisti, joten myyjän puheille tasaisesta 
käytöstä tuntuisi olevan katetta. 


