


Nro 3 17. 2. 2006

68

Nro 3 17. 2. 2006

69

maataloustraktorin etukuormai-
meen liitettäväksi. Kymppitonnin 
kokoluokkaa olevassa pyöräkuor-
maimessa voisi olla astetta kook-
kaampi aura, koska nosto- ja työn-
töominaisuudet hyvin riittävät. 

Koneessa oli palapintakuvioiset 
Michelinin Snow + 17,5-25 ren-
kaat, joiden kuvioissa on ohuehkot 
lamellit. Pito on liukkaallakin alus-
talla kohtuullisen hyvä ja lumisella 
pinnalla sitä voi sanoa erinomaisek-
si. Mateko Oy:ltä kerrottiin kaikkiin 
kiinteistöhuolto- ja lumitöihin me-
neviin JCB-kuormaimiin valittavan 
tehtaalta ensiasennuksena juuri nä-
mä renkaat. 

U-aura toimii pihojen 
puhdistuksessa
Kokoavalla auralla on joutuisa 
työntää lumi pois pihoilta ja park-
kipaikoilta. Siiven jatko-osia eteen-

päin kääntämällä saa kulkemaan 
melkoisen määrän lunta edellään 
pihan laitaan penkalle nostettavak-
si. Sopivasti levyä vinossa pitämäl-
lä ei lumi pursu aurasta jo puhdis-
tetulle alueelle. Suoran peruslevyn 
leveys on mallissa UA 4200 2400 
milliä ja molemmat jatkeet ovat 900 
milliä pitkät. 

Starkilla on huoleton työntää lu-
met pois epätasaiselta alustalta, kos-
ka terissä on jousitus suojaamassa 
terää esteisiin törmätessä. Terät on 
jaettu neljään osaan,  jotka pääse-
vät taittumaan taaksepäin jokai-
nen erikseen. Kovan tallaantuneen 
polanteen irrotuksessa jousitus an-
taa periksi, joten polanne ei poistu 
kerta-ajolla. Jousien tiukkuutta voi 
säätää, joten kiristämällä jousitusta 
paranee irrotuskyky. 

Auran hydraulilohkoon on asen-
nettu paineenrajoitusventtiilit, jot-

ka suojaavat auran kääntölaitteis-
toa korkeampaan esteeseen tör-
mättäessä. 

Jos JCB:hen kytkee heittävä-
mallisen alueauran, sujuu koneel-
la teidenkin auraus hyvin. Suuren 

huippunopeuden ansiosta lumen 
saa lentämään kuten traktorilla au-
ratessa. Normaalisti muunninvaih-
teistoisen koneen meno hyytyy mä-
keä noustessa, mutta JCB jaksaa pi-
tää vauhtia yllä kohtuulliseen vasta-
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Ismo Sairanen

Pääsimme pikaisesti tutustu-
maan JCB 416 S pyöräkuor-
maimeen, jossa työvälineenä 

oli Starkin uutuustuotteisiin kuu-
luva U-aura. JCB oli varustettu ns. 
nopealla voimansiirrolla, joten ko-
ne liikkui maantiellä vähintäänkin 
riittävää vauhtia. Kone kulki jopa 
reilusti yli sallitun 40 kilometriä 
tunnissa. 

Uudessa 416 S -mallissa moot-
torina on Cumminsin BTAA5.9C, 
josta tehoa on otettu ulos 113 ki-
lowattia (152 hv). Vastaavan kokoi-
seen 416 HT -malliin nähden tehoa 
on 23 kilowattia enemmän ja nelisy-

linterisen moottorin tilalla on kuu-
sisylinterinen. 

Tehokas moottori on yhdistet-
ty kuusiportaiseen ZF-automaatti-
vaihteistoon. Työskentely 416 S:llä 
on vaivatonta ja auran kanssa edes-
takaisin liikkuminen sujuu kevyesti. 
Vaihdevivusta voi nuppia pyöräyt-
tämällä valita nopeusalueen käsin, 
tai kääntää automaattialueen pääl-
le, jolloin sopiva nopeusalue vaih-
tuu automaattisesti koneen kulku-
vastuksen ja moottorin kierroslu-
vun mukaan. Automaatilla alueen 
vaihtuminen tapahtuu pehmeästi, 
vaikka kiihdytetään kaasu pohjassa.  
Suunnanvaihto hoidetaan kuormai-
men aisojen hallintavivun päässä 
olevasta keinukytkimestä. Lisähyd-
rauliikan toiminnoille on oma vi-
punsa, josta käytetään auran kul-

man kääntöä ja siipilevikkeitä. Mo-
lemmille levikkeille on sähkökat-
kaisijat, joilla ohjataan auran päällä 
olevaa sähköventtiilistöä.

JCB 416 S sijoittuu työpainoltaan 
luokkaan 10 tonnia. Kaatokuormak-
si kauhavarusteisena tehdas ilmoit-
taa runko-ohjaus suorassa asennossa 
6520 kiloa ja nostokorkeudeksi kau-
han pohjasta mitaten 3,4 metriä.

Hyvä työntövoima 
ja pito
JCB:llä aurattiin piha-alueita ja 
työnnettiin vanhalle hiekkakuop-
pa-alueelle johtava tie auki. Lunta 
ajankohtana oli 40-50 senttiä, jon-
ka auraaminen ei aiheuttanut on-
gelmia. Tien pohjalla oli vanhaa 
tiiviimpää lunta, joten parhaitten 
ensimmäinen ajokerta onnistui pi-

tämällä aura suorassa asennossa ja 
siiven levikkeet taaksepäin vinossa 
asennossa, jolloin kone kulki hyvin 
suoraan. Viistoon auraamalla kone 
pyrki siirtymään liukkaalla alustal-
la sivuttain. Umpeen aurattaessa 
lunta kulkee levyn edessä paksuna 
vallina, osan pyrkiessä tulemaan le-
vyn ylikin. Koneella myös mataloi-
tettiin risteysalueiden aurausvalle-
ja, joten tieajoakin tuli kymmeniä 
kilometrejä.

Työntövoimaa JCB:ssä on ko-
keiltavana olleelle kokoavalle aural-
le enemmän kuin riittävästi. Star-
kin UA 4200 aura on suurimmalta 
työleveydeltään tyyppimerkintänsä 
mukaisesti 4,2 metriä leveä ja siiven 
korkeus on 900 milliä. Painoa aural-
la on 800 kiloa. Aura sopisi kokonsa 
puolesta myös järeämmän kokoisen 

JCB 416 S pyöräkuormain 
ja Stark U-aura

JCB siirtyy ripeästi tiellä

Maarakennus

Pääsimme tutustumaan pikaisesti Matekon esittelykierroksella olleeseen JCB 416 S pyöräkuormaimeen varustettuna Lametal Oy:n valmistamalla Stark UA 4200 U 
-auralla. Risteysalueiden levittämistyössä JCB on nopea kone. Suuren ajonopeuden ansiosta ei siirtymiin työkohteesta toiseen kulu liiaksi aikaa.

JCB:n ohjaamo on olemukseltaan siisti ja melultaankin kohtuullista tasoa. 
Lisähydrauliikan käyttövipu on kuormaimen hallintakahvan oikealla puolella. 
Tekniikasta johtuen auran liikkeitä voi käyttää vain yhtä liikettä kerrallaan. 
Lisähydrauliikan ohjaus tapahtuu siten, että auran päällä sijaitseva sähkölohko 
ohjaa öljynpaineen halutulle liikkeelle. 

Pitävällä alustalla kymmenen tonnin painoinen kone työntää melkoisen vallin 
lunta edellään. Michelin Snow + renkaiden pito on myös pyöräkuormainren-
kaiksi hyvä.

Kuvan varastoalue oli huonosti kesällä tasattu ja möykkyinen. Joustavin terin 
varustetulla auralla voi huolettomasti työntää pintaa myöten lumen pois, koska 
terä joustaa esteeseen osuessaan. 

JCB:n moottoritilan suojapeitot on helppo aukaista kaasujousien auttamina. 
Jäähdyttimet tulevat myös hyvin esille puhdistamista varten.
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mäkeen mentäessäkin. Siirtoajossa 
vauhti tippuu harvoin alle 30 kilo-
metrin tunnissa.

JCB 416 S:n veroton lähtöhin-
ta on vakiovarustein 98700 euroa, 
sisältäen 1800 litraisen vakiosora-
kauhan ja hydraulisen kauhan pi-

kakytkimen ja yhden kaksitoimisen 
lisähydrauliikan. Lisätietoja konees-
ta löytyy Mateko Oy:n nettisivuilta 
www.mateko.fi, josta linkin kautta 
voi tulostaa myös tarkan esitteen. 
Stark UA 4200 U-aura maksaa ve-
rottomana 7100 euroa. Starkin U-

auroja on 10 eri kokoluokkaa. Ka-
pein malli UA 3200 soveltuu 650 
kilon painoisena maataloustrakto-
reihin ja pieniin kiinteistökoneisiin, 
auran suurin työleveys on 3,2 met-
riä. Vastaavasti järein kuusi metri-
sellä työleveydellä varustettu UA 

6000H käy suurempien pyöräkuor-
mainten työvälineeksi. Auran pai-
noksi ilmoitetaan 1750 kiloa. Lisä-
tietoja Lametal Oy:n valmistamista 
Stark-tuotteista löytyy osoitteesta 
www.lametal.fi. r

Siiven jatkeiden kääntö tapahtuu kahdella peräkkäin sarjassa olevalla työsy-
linterillä. Liike on pyöräkuormaimeen kytkettynä hyvin nopea. JCB hydrauliikan 
suurimmaksi tuotoksi ilmoitetaan 220 litraa minuutissa.

Starkin U-aurassa voi siiven jatkeet kääntää 90 asteen kulmaan peruslevyyn 
nähden. Näin auralla sopii menemään peruskoneen levyistä väylää pitkin. 

Suomen Rakennuskone Oy 
(SR-O) panostaa huoltotoi-
mintaan Suomessa. SR-O on 

aloittanut oman huoltotoiminnan 
Vantaan ja Tampereen alueella. 
Pääkaupunkiseudun asiakkaita 
palvellaan osoitteessa Juhanilan-
tie 2, 01740 Vantaa ja Tampereen 
alueella huoltohalli sijaitsee lähellä 
Tampere-Pirkkalan lentokenttää, 
osoitteessa Teollisuustie 1 B, 33960 
Pirkkala. Varaosapalvelut Tampe-
reella ovat edelleen lähellä Pirk-
ka-hallia, noutopisteen osoite on 
Ilmailukatu 13.

Tampereella kenttähuollon käy-
tössä on tällä hetkellä yksi huoltoau-
to ja toista varustellaan kovaa vauh-
tia. Vantaalla kenttähuollon käytössä 
on kolme huoltoautoa.

Maarakennuskoneiden tekniikka 
ja automatiikka kehittyvät jatkuvasti 
helpommaksi käyttää. Ohjaamoissa 
ilmastointilaitteet ja elektroniset val-
vonta- ja seurantalaitteet ovat jo nyt 
vakiovarusteita. Samalla koneiden 
ohjaus- ja säätöjärjestelmien kehitys 
vaatii huollolta ja korjaustoiminnalta 

lisää ammattitaitoa. Maahantuojan 
oman huoltotoiminnan aloittaminen 
sopimushuoltotoimintaa tukemaan 

ja täydentämään antaa lisää turvalli-
suutta koneen koko elinkaaren ajak-
si. Koneen omistaja ja käyttäjä voivat 

turvallisin mielin keskittyä omaan 
avainosaamiseensa, maarakentami-
seen ja urakointiin.

Komatsu ja Lännen -maansiirto-
koneiden huollon kehittäminen Suo-
men Rakennuskone Oy:ssä on tule-
vaisuuden päätös ja tulee jatkumaan 
niin laadullisesti kuin määrällises-
ti. Oma huoltotoiminta keskitetään 
kahteen huoltokeskukseen pääkau-
punkiseudulle Vantaalle ja Tampe-
reen alueelle Pirkkalaan. Olennainen 
osa konetoimituksen jälkeistä palve-
lua on myös tulevaisuudessa maan-
kattava sopimushuoltoverkosto. Sekä 
oman että sopimushuoltoverkoston 
ammattitaitoa kohotetaan lisäämällä 
voimakkaasti sekä asentajien perus-
tietojen että konekohtaisen tietotai-
don määrää. Taitoja lisätään panos-
tamalla koulutukseen, josta vastaa-
maan on SR-O:ssa nimetty koulutus-
päällikkö Seppo Kankaanpää. Hänel-
lä on pitkä ura teknisenä asiantunti-
jana. Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari 
Kokkonen p.050 555 4950 ja palvelu-
päällikkö Timo Rahkama p.050 520 
4490, www.sr-o.fi. IS

Suomen Rakennuskone Oy 
panostaa huoltoon

Suomen Rakennuskone Oy:n asentajina Vantaalla aloittivat vuoden alussa 
(kuvassa vasemmalta oikealle) Ari Mäenpää, Timo Vepsä, Bert Belov, Timo Haa-
pala, Tapani Keto ja Pasi Salmi.  Korjaamopäällikkönä Vantaan ja Tampereen 
korjaamolla toimii Jari Wikström (kuvassa oikealla).

Caterpillar on esitellyt koko jou-
kon uusia kaivukonemalleja ja 
kaivurikuormaimia. Miniko-

nekokoluokkaan tuli kolme uutta 
mallia painoluokkiin 1,7-2,8 tonnia. 
C-sarjaksi kutsuttujen koneiden tyyp-
pimerkinnät ovat 301.6 C, 301.8 C ja 
302.5 C. Näiden mallien kaivupuo-
min voimien kerrotaan parantuneen 
10 prosenttia edeltäjiinsä nähden ja 
kauhan murtovoimiin on tullut 22 
prosenttia lisää. 

Tällä hetkellä vaaditun Stage II -
päästömääräykset täyttävien moot-
torien tehot ovat nousseet neljä pro-
senttia. Kahdessa pienemmässä mal-
lissa tehoksi ilmoitetaan 13,5 kilowat-
tia ja suurimman 302.5 C:n dieselistä 
on otettu ulos 18,6 kilowattia. Uusien 
moottorimallien öljyjen ja suodatin-
ten vaihtovälit on lisätty 500 tuntiin.

Ohjaamoihin on saatu entiseen 
nähden tilavuutta lisää. Tasainen lat-
tia on laajempi ja ovi on aiempaa le-
veämpi.

Myös lyhytperäiset  
uudistuivat
Lyhytperäisiä kaivukoneita on esi-
telty neljä uutta mallia. Cat 303 C 
CR, 303.5 C CR, 304  C CR ja 305 C 
CR sijoittuvat painoluokkiin 3,2-5 
tonnia. Uusi kokoluokka on 303.5 C 
CR, joka osuu työpainoltaan välille 

3-4 tonnia. 
Kaivupuomistojen voimat ovat 

parantuneet vastaavasti kuin perin-
teisen mallisissa uusissa pienemmissä 
C-sarjalaisissa.

Kuorman tuntevan hydrauliikan 
tuotto on entistä suurempi, joten kai-
vulaitteen liikenopeuksiin on tullut 
lisää vauhtia.

Vaikka koneiden perien vastapai-
not ovat saatu sopimaan pieneen ti-
laan, kaivuvakavuus valmistajan mu-
kaan on hyvää luokkaa.

Ohjaamoiden uudistumisen myö-
tä näkyväisyys kaivulaiteelle on pa-
rantunut ja kuljettajan paikalle kul-
kua on saatu suunniteltua väljem-
mäksi. Myös ilmastointi on nyt saa-
tavana lisävarusteena.

Kahdeksan uutta  
yli 20 tonnista
Caterpillarin 20-37 tonnin kaivuko-
neissa mallisto on uusiutunut koko-
naisuudessaan. C-sarja on vaihtunut 
D-sarjaksi ja kokonaan uusia malle-
jakin on esitelty. Työpainoltaan 21,5 
tonnista alkaen uudet mallit ovat: 
320 D, 320 D RR (vähän perinteistä 
lyhytperäisempi malli, 23,5 tonnia), 
321D CR (lyhytperäinen, 24 t), 323 C 
(23,5 t), 324 D (25,5 t), 325 D (28 t), 
328 D CR (lyhytperäinen (37 t) ja 
330 D L (37,5 t).

Kaivuvoimien ja alavaunun veto-
voimien kerrotaan parantuneen työ-
paineiden noston ansiosta muuta-
mia prosentteja. Uutena valittava-
na kaivualueena on ns. raskasnosto-
alue, jolla työpaine on masimissaan 
36 Mpa. 

Malliston uusiutumista joudutti 
osaltaan päästömääräyksien tiuken-
tuminen tämän vuoden alusta. Nyt 
tämän kokoluokan koneiden dieselei-
den on täytettävä Stage III -luokitus.

Kolmeen suurimpaan konee-
seen on suunniteltu kokonaan uudet 
moottorimallit, joissa hyödynnetään 
Catin kehittämää ADEM 4 elektro-
nista ruiskutuksen ohjausta.

D-sarjassa ohjaamoiden muka-
vuuteen on panostettu edelleen. Me-
lutasot ovat alhaisia, istuimen ja hal-
lintalaitteiden ergonomiaa on pa-
rannettu. Mittariston monitoimivä-
rinäyttöön tulee ilmoitukset mah-
dollisista häiriötilanteista ja aamulla 
konetta käynnistettäessä näkee suo-
raan hydrauli- ja moottoriöljyn ja 
jäähdytysnesteen tasot.

Kaivukuormaimista 
E-sarja

Ohjaamot ovat uusiutuneet kautta 
linjan. Näkyvyyttä on parannettu ik-
kunapintoja lisäämällä. Pienimpien 
mallien 422 E ja 428 E, kaivulaitteen 
hallinta on mekaaninen. Koneet ovat 
varustettu etupyöräohjauksella. Neli-
pyöräohjauksisia malleja ovat 432 E, 
442 E, 434 E ja 444 E. Työhydrauliikat 
ovat kuormantuntevia  ja kokonais-
tuottoja on nostettu. Tästä syystä 
kerrotaan kaivulaitteiden toimivan 
alhaisemmilla moottorin kierroslu-
vuilla, jolloin polttoaineen kulutus ja 
melutaso pysyvät alhaisempina. 

Kahdessa suurimmassa mallis-
sa kaikissa pyörissä on 28-tuuman 
rengaskoko. Etukuormaimen ja kai-
vulaitteen hallinta on hydraulisesti 
esiohjattu. Järeimmän 444 E:n kai-
vulaitteelle luvataan kauhalle ja kai-
vupuomille 70 kN murto- ja kaivu-
voimat. Etukuormain nostaa 60 kN, 
joten 1,3 kuutienon kauhan käyttä-
minen on mahdollista. r

Caterpillarilta 
uusia  
konemalleja
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Kimmo Kotta
                

Päällysrenkaan hajoaminen pi-
laa päivän iltaan asti. Varsinkin 
jos lähin rengasliike ilmoittaa, 

ettei tällaista kokoa ole valikoimis-
sa, eikä uusia saada tilaamallakaan, 
ja jos saadaankin, niin tuleminen 
kestää ainakin viikon. 

Viimeisen 40 vuoden aikana teh-
tyihin traktoreihin kumit löytyvät 
miltei joka paikasta, mutta joiden-
kin työkoneiden kanssa tulee on-
gelmia. Työkonevalmistaja on saat-
tanut ostaa halvalla viimeisen erän 
jotakin tiettyä rengaskokoa, eikä uu-
sia ole sen koommin maahan tuotu. 
Myös vanhan kuorma-auton alus-
tasta tehty perävaunu voi olla han-
kala rengastettava, joskus niin ylei-
nen 9.00 x 20-koko löytyy harvem-
man rengasliikkeen hyllystä. 

Jos on kiire ja paikalliset "kumiu-
kot" levittelevät käsiään, kannattaa 
harkita matkaa Tikkakosken suun-
taan. Siellä on eräs Suomen suurim-
mista ja monipuolisimmista rengas-
varastoista.

Paussulta löytyy 
lähes kaikkea
Jyväskylän maalaiskunnan Puup-
polan kylässä rengasliikettään pitä-
vä Kari Paussu aloitti työnsä ren-
kaiden parissa vuonna 1969, ja ny-
kyiseen toimipisteeseen siirryttiin 
v. 1975. 

Liike on melkoisessa korvessa, 
mutta siihen on syynsä: parhaim-
millaan noin 300 000 renkaan va-
rastoa on mahdotonta pitää kau-
punkitontilla. Jonkunlaisesta maa-
merkistä käynyt 1500 tonnin ro-
murengasvuori siirtyi hiljattain uu-
siokäyttöön, rekkakuormia kertyi 
täydet sata. 

Tämänhetkisessä varastossa on 
muutama kymmenentuhatta uut-
ta ja vanhaa rengasta. Merkittävin 

artikkeli ovat kuorma-autonren-
kaiden rungot, joita myydään vuo-
sittain noin 4 000, traktorinrenkai-
ta menee tuhatkunta. Henkilöau-
tojenrenkaistakin tehdään kaup-
paa, mutta rengastöihin ei enää 
joudeta.

Suurimpia asiakkaita ovat kuor-
ma-autoilijat ja pinnoitusliikkeet, 
seuraavina koneurakoitsijat, maan-
viljelijät jne. Erikoiskokoja kysytään 
jatkuvasti. Niitäkin löytyy parin 
hehtaarin ulkovarastosta ja muuta-
man sadan neliön sisähallista; uusi-
na tai käytettyinä. 

Kari Paussu uskoo muistavansa 
varastojen koostumuksen, ainakin 
suurin piirtein. Ihan kaikkea ei tie-
tenkään varastosta löydy, eikä kaik-
kea kannata vähäisen kysynnän ja 
kovan hinnan takia varastoida. Har-
vinaisimmat ja arvokkaimmat ren-
kaat, sellaiset, joita käytetään suu-
rimmissa pyöräkuormaajissa, saa-
daan ulkomailta pikku viiveellä. 

Tuontirenkaita
lännestä ja idästä
Liike harjoittaa mittavaa renkai-
den tuontia: Euroopan puolelta tu-
lee uutta tai vähän ajettua rengasta 
lähinnä Saksasta, Hollannista, Bel-
giasta ja Ruotsista. Nato-joukoilta 
saadaan käyttämättömiä poistoren-
kaita, joita on makuutettu määrä-
vuodet tukikohtien varastoissa; niis-
tä löytyy esim. kokoa 14.00 x 20. 

Myös Venäjältä ja Kiinasta tuo-
daan runsaasti uusia renkaita. 
Kummankin maan rengastuotteis-
sa käytetään muita runsaammin 
luonnonkumia, mikä parantaa nii-
den talviominaisuuksia. Itärenkai-
den kysyntä tuntuisi olevan kas-
vussa varsinkin kuorma-autoilijoi-
den keskuudessa. 

Kari Paussun rengasyritys sijait-
see Jyväskylän pohjoispuolella, lä-
hellä Tikkakosken lentokenttää; 
kaupungista kertyy matkaa noin 18 
kilometriä. r

Pari hehtaaria 
renkaita

Paussulta löytyy lähes kaikkea

Osa Puuppolan rengaserämaasta, kuvan keskivaiheella oli vielä jokin aika 
sitten n. 1,5 miljoonan kilon romurengasvuori. Suurimmillaan varastossa oli 
kolmisensataatuhatta rengasta.

Kari Paussu on järjestänyt ren-
kaita niitä tarvitseville kohta 40 
vuoden ajan, alkuaikoina kuvioi-
hin kuuluivat mm. kukkakauppa-, 
kahvila- ja huoltoasematoiminta. 
Kuvassa syntyy traktorinrengas-
kaupat ranualaisisännän kanssa, 
500 kilometrin välimatka ei ollut 
esteenä.

kien jalasväli vain on kasvanut muu-
tamalla sentillä ukkovaarien ajoista, 
samoin jalaksen leveys. 

Paras jalaspuu on aina saatu koi-
vusta, lujimmat aisat taas pihlajasta, 
mutta jos tarpeeksi suoria pihlajia ei 
löydy, niin koivu on seuraavaksi pa-
ras materiaali. 

Valjaissa on ollut eroja, riippuen 
vähän missä päin Suomea ollaan: 
mäkisessä Itä-Suomessa on tarvittu 
toisenlaisia varustuksia kuin Poh-
janmaan lakeuksilla. Hevosissa on 
myös eronsa, työhevosille on ole-
massa oma kantakirjansa ja joskus 
oli omat työhevossukunsakin, mutta 
nyt kaikki ovat ravisukuisia. 

Toivo Pulliaisen mukaan ravihe-
vonen voi olla vaikka kuinka pätevä 
työkäytössä, tärkeintä on rauhalli-
suus ja se, että tarvittaessa hevonen 
osaa pistää kaiken peliin. Menohalut 
eivät saa kuitenkaan olla liian hyvät, 
hevosen on pysyttävä visusti paikal-
laan aina lähtökäskyyn asti. 

Parhaimmillaan suomenhevonen 
vetää kuivalla maalla liki 1,5-tonnis-

ta rekeä, talvikelissä liikahtaa useam-
pi tonni. Jos reitillä on hyvin jyrkkiä 
alamäkiä, pyöritellään reen jalaksen 
ympärille kettinkiä jarruksi, myös 
kuormantekotavalla voidaan helpot-
taa "mäenlaskua". 

Vaaratilanteiden varalta kunnon 
hevosajurilla on aina terävä puuk-
ko mukana: sillä saadaan valjaat no-
peasti poikki, jos hevonen kaatuu ja 
meinaa sotkeentua remmeihinsä. Tä-
män ja monia muita tärkeitä juttuja 
saivat 11 kurssilaista, sekä 4-jalkaiset 
oppilaat Osku, Uuras ja Virkun Tyttö 
kuulla kokeneilta opettajiltaan. 

Metsäajureita 
enää parikymmentä
Toivo Pulliainen aloitti hevostyöt 
metsässä jo koulupoikana. Siihen ai-
kaan lähdettiin metsätöihin heti, kun 
saatiin "maha kynnyksen yli". 1950-
luvulla oli vielä suursavotoita, joihin 
osallistui parhaillaan kymmeniä he-
vosia, mutta seuraavan vuosikym-
menen loppupuolella puita alettiin 
kuljettaa enenevässä määrin maata-

lous- ja metsätraktoreilla. 
Vuonna 1968 toteutettu maata-

louden verouudistus vähensi hevosa-
jureiden määrää ratkaisevasti, siihen 
asti nimittäin hevosen osuudeksi sai 
merkata 60 prosenttia savottatulois-
ta, mikä summa oli verovapaata. 
Pulliaisen mielestä koneellistaminen 
tehtiin osittain pakolla: firmat eivät 
vain enää huolineet hevosia työmail-
leen, vaikka monessa tapauksessa he-
vosajo olisi ollut helpommin ja hal-
vemmalla toteutettavissa.

Hevosilla ajetuista puumääristä 
Toivolla on näkemyksensä: 25 pino-
kuutiota päivässä on realistinen luke-
ma, siihenkin sai olla tosi ahkerana, 
"Ylimenevät määrät ovat sitten niitä 
hevosmiesten juttuja."

Ajomatka ei ollut ratkaiseva, jos se 
ei noussut kovin moneen kilomet-
riin. Sopivalla, 1-2 kilometrin mat-
kalla ennätti kuski huilata, kuorman 
tekemisen ja purkamisen aikaan oli 
hevosen vuoro levätä. 

Toivo Pulliainen ei usko ammatti-
maisen hevoskuljetuksen uuteen tu-

lemiseen ainakaan suuremmassa mi-
tassa, mutta joitakin mahdollisuuksia 
kuitenkin löytyy: jos joku kaupunki 
tai kunta ottaa puisto- tai suojelualu-
eilleen hevosajurin aikapalkalla, niin 
kyllä siinä pysyy leivän syrjässä. 

Toinen vaihtoehto on elämysmat-
kailu. Talvinen puunajo kun on mo-
nelle kaupunkilaiselle ja maalaiselle-
kin ennen kokematon asia. Nytkin 
järjestetyllä kurssilla monet osallistu-
jista olivat ensi kertaa hevosen kans-
sa metsässä. 

Pulliaisen mukaan Suomessa on 
tällä hetkellä parikymmentä hevos-
metsuria, joista kokopäivätoimisia 
suunnilleen puolet. 

Suomen Työhevosseuran nettisi-
vut ovat osoitteessa 
www.suomentyohevosseura.net 
toiminnasta kiinnostuneet voivat 
soittaa numeroihin 040-820 6275/ 
Pentti Sarja tai 044-344 5226/He-
li Sarja-Kumpulainen. Sähköpos-
tiosoite on suomentyohevosseura 
@suomentyohevosseura.net  r

Kimmo Kotta

Suomen maa- ja metsätalo-
us pyöri hevosvetoisesti aina 
1950-luvun alkupuolille saakka, 

jonka jälkeen hevoskanta alkoi voi-
makkaasti vähentyä, keskimäärin 10 
000 hevosen vuosivauhdilla. Vähim-
millään hevosia oli 70-luvun lopulla, 
noin 29 000, mikä oli vajaat 10 pro-
senttia vuoden 1951 lukemista. 

Nyt meiltä löytyy hieman yli 
60 000 hevosta, joista suomenhevo-
sia noin 19 000. Joukossa on runsain 

määrin aktiivisessa ravi- ja ratsastus-
käytössä olevia hepoja, mutta tuhat-
määrin hevosia on täysipäiväisinä 
lemmikkieläiminä. 

Näille seurahevosille löytyisi sopi-
vaa hyötyliikuntaa esimerkiksi polt-
topuiden hankinnassa, mutta kovin 
monella hevosharrastajalla ei kui-
tenkaan ole riittäviä tietotaitoja met-
säajoon. 

Suomen Työhevosseura ry. on-
kin muutamilla metsäajokursseillaan 
antanut tarvittavan alkeisopetuksen 
puunajosta kiinnostuneille hevos-

miehille ja hevosnaisille.

Peruskalusto entisellään
Vuonna 1993 perustetun Suomen 
Työhevosseuran tarkoituksena on 
edistää suomentyöhevosen käyttöä 
ja arvostusta, sekä elvyttää sen jalos-
tusta, kasvatusta ja työkäyttöön otta-
mista. Aktiivisesti toimivalla seuralla 
on tällä hetkellä viitisensataa jäsentä. 

Eräs seuran perustajajäsenistä on 
pieksänmaalainen Toivo Pulliainen, 
joka haukivuorelaisen Eino Leikak-
sen kanssa toimi joulukuussa Hau-

kivuorella järjestetyn metsäajokurs-
sin vetäjänä. Kurssi pidettiin kahtena 
peräkkäisenä viikonloppuna, jolloin 
perehdyttiin valjaisiin, kalustoon ja 
metsäajon teoriaan, sekä oltiin tosi-
toimissa Einon ensiharvennuspalstal-
la. Samoissa maisemissa on ajokurs-
seja pidetty jo kahteen otteeseen. 

Joillakin aloilla kehitys on niin ri-
peää, että hankitut opit saattavat van-
heta jo muutamassa kuukaudessa, 
mutta hevospuolella ollaan verkkai-
sempia. Ajokalusto on säilynyt muut-
tumattomana jo vuosikymmenet, re-

Hevoset ajureineen metsäajokurssilla

Rautalampilainen Matti Pakarinen halusi koettaa, olisiko Virkun Tytöstä puu-
najoon, ja hyvin liikkui. Matin nikkaroimaa rekeä pidettiin liian huoliteltuna, 
mutta puuseppä ei saata tehdä karkeampaa jälkeä.

Parireessä on eräänlainen ohjautuva teli: takareki seuraa tarkasti etummaisen 
jälkiä. Ristikkäiset ketjut ovat nimeltään jukkoja. Rekiä on olemassa pankko- ja 
lavamallia, molemmat olivat edustettuina.

Ilman varaosia ei pärjätä hevostöissäkään. Konehommissa paukahtelee 
hydrauliikkaletkuja, hevosmies tarvitsee silloin tällöin vara-aisan. Paras aisa 
saadaan pihlajasta, toiseksi paras koivusta.

Metsäajossa hevosen on osattava seisoa rauhallisesti paikallaan koko kuor-
mantekoajan. Ensiharvennuskohteeseen ei jäänyt minkäänlaisia jälkiä kulje-
tuksesta, vaikka maapohja oli kauttaaltaan sula.
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Teksti Seppo Nykänen
Kuvat Seppo Nykänen
Jussi Nykänen

Tekniset mittaukset
Janne Räisä ja Jussi Nykänen

Kuljettajat
Mika Frilander, Antti Kaukoranta, Janne 
Räisä, Jussi Nykänen, Jukka Häkkinen, Anssi 
Vainio, Juha Tarvainen, Jukka Kohvakka ja
Pertti Issakainen

Viime keväänä hyötykelkka-
markkinoiden hiljaiselo päät-
tyi ja valmistajat esittelivät 

kaikkiaan viisi uutta mallia. Uutta 
Vikingiä ehdittiin jo odotella, viime 
keväänä se esiteltiin varustettuna 
uudella Genesis 120 nelitahtimoot-
torilla ja muutenkin täysin uudis-
tettuna.

Lynx yllätti kahdella uudella neli-
tahtisella Yetillä, joista toisen keulan 
alla majailee kelkkamaailman suu-
rin (1300 cm3) moottori, pikkuvel-
jenä Yeti 800 ja lisäksi tuli vielä 600 
SDI Yeti kaksitahtisena. Arctic Catin 
uutuus oli myös kovaa luokkaa, tur-
bolla terästetty Bearcat. 

Mönkijöiden telasarjoja on ol-
lut tarjolla pari vuotta, markkinoita 
lähes yksin hallinnut Tatou sai ko-
van luokan kilpailijoita Polariksen 
omasta sarjasta, joka esiteltiin al-
kusyksystä. Loppusyksystä esiteltiin 
BRP:n Apache -sarja.

Leveätelaisten (50 cm) hyötykelk-
kojen ja teloilla varustettujen mön-
kijöiden käyttökohteet ovat käytän-
nössä samat, joten laitoimme kelkat 
ja mönkijät kokeessa samalle viivalle 
ja katsoimme mikä on lopputulos. 

Kokeilussa kelkoilla ja mönki-
jöillä ajettiin reitillä ja maastossa, 
hinattiin latuhöylää ja puurekeä. 
Mittasimme vetovoiman ja käänty-
vyyden, melun sekä polttoaineen-
kulutuksen. 

Kuljettajat arvioivat ajo-ominai-
suuksia työtehtävissä, reittiajossa se-
kä reitin ulkopuolella maastossa.

Kokeilun aikana vallitsi nykyai-
kainen leuto talvikeli, hangen pak-
suus oli testiä ajatellen melko sopi-
va, 50 cm. Kokeiluviikon puolivälin 
paikkeilla satoi sitten vettä oikein 
kunnolla ja lumihanki muuttui so-
seeksi. Hangen pinta tippui aukeilla 
paikoilla parikymmentä senttiä. 

Kokeilussa oli mukana kelkkojen 
ja mönkijöiden lisäksi G2 latuhöylä 
ja Snowexpertin puunajon tarkoi-
tettu reki.

Ajokilometrejä kertyi
Kaikkiaan kelkoilla ja mönkijöillä 
ajoi kymmenen kuljettajaa, pisin 
yhtämittainen lenkki kelkoilla oli 
141 km:n mittainen reitti. Mön-
kijöillä vastaava pisin kertalenkki 
oli 61 km.

Kokeilussa vedettiin latuhöylää 
eri ajokkien perässä noin 150 km ja 
puurekeä 30 km. 

Mittaustulosten lisäksi kuljettajat 

arvioivat laitteita henkilökohtaisten 
mieltymystensä mukaan. 

Erikoisasiantuntijana latujen te-
ossa käytimme ammattimaista latu-
jen tekijää Pertti Issakaista, jolla on 
takanaan tuhansien latukilometri-
en urakka. 

Tatoun telat asennettiin Polaris 
800 Sportsmaniin, koska Polariksen 
oma telasarja käy vain sen omiin 
malleihin. Näin saatiin selkeää ver-
tailutietoa itse teloista samanlai-
sessa koneessa. BRP:n telat tulivat 
kokeeseen hieman myöhässä, eikä 
niillä ehditty ajaa aivan yhtä paljon 
kuin kahdella muulla sarjalla. Telat 
asennettiin Outlander 800 malliin.

Kokeilun aikana kävi selväksi 
kolme seikkaa mönkijöiden varus-
teista: pohjapanssari, tuulisuoja ja 
vinssi ovat lähes välttämättömiä 
varusteita. Puurekeä vedettäessä tuli 
pitkä ohut kanto Polariksen astin-
laudan läpi ja osui jalkaan. Ilman 
tuulisuojaa ajaminen on talvella 
yhtä tuskaa. Kunnollinen vinssi taas 
säästää monta hikipisaraa, sillä te-
lamönkijällä voi jäädä kiinni to-
della pahaan paikkaan. Ellei mön-
kijää saa sen omalla konevoimalla 
irti, ei sitä jaksa lihasvoimillakaan 
pois tuoda.

Työkäytössä mönkijä 
omaa luokkaansa
Kokeilun aikana tuli selvästi esiin 
teloilla varustetun mönkijän ylivoi-
ma työkäytössä kelkkaan nähden. 
Mönkijän vetoteho ja ylivoimainen 
etenemiskyky hankalassa maastos-
sa, kuormattuna ja ilman kuormaa, 
oli yllätys myös testiryhmälle. Eri-
tyisen selväksi ero kelkkaan nähden 
tuli puun ajossa. Mönkijä etenee 
reen kanssa tehokkaasti ja ohjautuu 
juuri sinne mihin kuljettaja haluaa. 
Sama ominaisuus havaittiin latu-
höylän vedossa. 

Lumikulkuneuvoja 
nelitahtisesti

TEKNIIKKA BEARCAT 660 WT 
TURBO

Lynx Yeti V-800 Lynx 1300 Yeti Yamaha Viking 

Sylinterejä 3 2 2 3
Kuutiotilavuus cm3 660  800 1288 973 
Jäähdytys Nestejäähdytys Nestejäähdytys Nestejäähdytys Nestejäähdytys 
Teho hv 110 48 75 120 
Voitelu Märkäsumppu Kuivasumppu Kuivasumppu 
Sytytys CDI Denso Denso Digitaalinen T.C.I. 

T.P.S.
Kaasuttimet Elektroninen 

polttoaineen-
suihkutus 

Kaasutin VDO EMS Kaasutin VDO EMS Keihin CVK40 x 3 

Pakoputki Turboahdin / 
äänenvaimennin 

  2 venttiiliä, 
pakoputkisto taakse 

Kytkin YVXC 
I variaattori ACT TRA IV TRA IV variaattori 
II variaattori IBC 6000 VSA IBC 6000 VSA 
Raideväli Säädettävä 101-107 98 98 102 
Etujousitus AWS V / Ryde FX-

vaimentajat, 
säädettävä 
esijännitys, 
kierrejouset.

SUV SUV Erillisjousitus, 
päällekkäiset 
kolmiotukivarret 

Joustonvara edessä cm 15 20 20 17,5 
Takajousitus Fastrack Long-Travel 

takajousitus, Taittuva 
telasto, Ryde FX-
vaimentajat, 
lisäjouset. 

RCG1-W, 
iskunvaimentimet 
Gas 25 / HP- Gas 36  
Taittoperä 

RCG1-W, 
iskunvaimentimet 
Gas 25 / HP- Gas 36  
Taittoperä 

Pro Action Plus 
pikasäädöllä 
Taittoperä 

Joustonvara takana cm 22  29 29 29 
Maton leveys cm 51 50 50 50
Maton pituus cm 396 397 397 397 
Harjakorkeus mm 32 32 32 32
Polttoainesäiliö l 56 45 45 43
Paino kg 324 324 337 327
Pituus cm 338 306 306 360
Leveys cm 118 117 117 120
Vakiovarusteet Kierroslukumittari 

matkamittari 
polttoainemittari 
öljyn merkkivalo 
ylikuumenemisen 
merkkivalo
korkea tuulilasi 
irrotettavat istuimet  
lohkolämmitin 

Vaihteisto 2+R 
DESS-ajonestolaite 
polttoainemittari 
istuin kahdelle 
selkänojalla 
tuulilasi X-korkea 
matkustajan istuin 
2+1

Vaihteisto 2+R 
DESS-ajonestolaite 
polttoainemittari 
istuin kahdelle 
selkänojalla 
tuulilasi X-korkea 
matkustajan istuin 
2+1

Öljyn merkkivalo 
ylikuumenemisen 
merkkivalo
polttoaineen määrän 
varoitusvalo 

Lisävarusteet Kaukokäynnistin, 
MRP lisävarusteet, 
lisäjäähdytin 
Wide Ratio -kytkin 

Kierroslukumittari, 
jäähdytysnesteen 
lämpömittari 

Kierroslukumittari, 
jäähdytysnesteen 
lämpömittari 

Hinta EUR 12 790 12 490 13 590 13 890 

Tiedot poimittu kelkkojen maahantuojien kotisivuilta. Sähkökäynnistys, peruutusvaihde, nopeusmittari, taustapeilit, lämmitettävät kahvat, virran ulosotto,  
vetokoukku ja tavarateline kuuluvat kaikkien kelkkojen varustukseen.

Latujen teko on työtä jossa kelkkaa käytetään suomessa eniten urakointiin.
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Mönkijöiden polttoai-
neenkulutus nousee 
selvästi, kun niihin 

asennetaan telat. Viimetalvisen 
kokeilun mukaan keskikulutus 
nousee 2-3 litraa tunnissa. Ku-
lutus on myös korkeampi kuin 
kelkoissa. Syynä tähän vaikuttai-
si olevan välityssuhteen muutos, 
joka on mönkijälle epäedullinen, 
kulutuksen kannalta ajateltuna. 
Tähän päätelmään tullaan kun 
verrataan Polariksen ja Outlan-
derin kulutuslukemia. Outlande-
rin välitys on huomattavasti har-
vempi kuin Polariksen (ainakin 
nopeuserosta voi näin tulkita). 
Vaikka nelitahtikoneen ominais-
kulutus on kaksitahtiseen verrat-
tuna alhaisempi, seuraa variaat-
torin ja tiheämmän välityksen 
käytöstä moottorin kierrosluvun 
nousu joka johtaa automaat-
tisesti polttoaineen kulutuksen 
kasvamiseen. Myös kelkkakäy-
tössä nelitahtimoottori kiertää 
korkeammilla kierroksilla kuin 
taloudellisen käytön kannalta 
olisi välttämätöntä. 

Kulutuslukeman laskemiseen 
tarvittavan matkan mitta saatiin 
luettua kelkan matkamittarista 
testilenkin päätyttyä. Tosin tes-
tissä mönkijöiden tuntikulutusta 
nosti se, että niillä tehtiin enem-
män vetotyötä suhteessa ajettuun 
matkaan kuin kelkoilla.

Telamatto näyttää olevan mel-
koinen energiasyöppö. Mönkijöi-
den toimintasäde jää huomatta-
van lyhyeksi korkeasta kulutuk-
sesta ja pienistä polttoainesäili-
öistä johtuen.  

Arctic Cat Bearcatin kulutuslu-
kemissa on toinen luku merkitty 
sulkeisiin. Kyseessä on reittiajon 
kulutus, joka on merkittävästi al-
haisempi kuin keskikulutus, sillä 
siihen ei sisälly lainkaan vetotyö-
tä. Muilla kelkoilla erot keskiku-
lutuksen ja reittiajon välillä olivat 
olemattomia.

Tuntikulutus on tärkeämpi 
kriteeri kuin matkakulutus, sillä 
kelkoilla ja mönkijöillä tehdään 
työtä useimmiten tuntitaksalla ja 
hinnoittelussa näkee selvästi polt-
toaineen osuuden tuntikuluista.

Kulutuslukemat  
nousevat mönkijöillä

Kokeilun kestäessä mönkijöil-
lä poljettiin kylälatujen pohjia ja 
tehtiin uutta kelkkareittiä. Mön-
kijät etenivät kevyesti vielä silloin-
kin, kun kelkkojen kanssa tarvit-
tiin jo lapion heilutusta tai kir-
vestä. Mönkijän selässä ei tarvitse 
tasapainoilla, kuten kelkalla, vaan 
eteneminen on rauhallista. Ojien 
ylityksissä mönkijä ei aina pärjää 
kelkalle, sillä kelkkaa voi hyppäyt-
tää ja viedä vauhdilla esteen yli. 
Mönkijä on aina ajettava pohjan 
kautta, hyppäyttäminen vauhdil-
la ei onnistu. Kokeilun aikana sat-
tui oikein kunnon suvikeli ja ojat 
olivat sulia. Muutama oja jätettiin 
sovinnolla ylittämättä. Ongelmaksi 
muodostuvat lähinnä telojen kär-
jet. Jos ne jäävät jään reunan alle 
tai uppoavat pehmeään vastapenk-
kaan, on kuskilla totinen paikka. 
Yleensä tilanteesta pääse onneksi 
peruuttamalla pois.

Pitkillä siirtymätaipaleilla mön-
kijä ei pärjää kelkalle, telat ovat 
moottorikelkkauralla hankalasti 
ajettavat. Jos toinen teloista pääsee 
vähänkin haukkaamaan reitin reu-
nan pehmeälle osalle, niin ohjaus 
alkaa heti vetää ulos ajouralta. Han-
gessa ajaessa vetelyä ei ole havaitta-

vissa, koska lumi jarruttaa molem-
pia teloja yhtä paljon.

Telamönkijää ei nykymuodos-
saan voi suositella huvikäyttöön 
kuin korkeintaan masokisteille. Kel-
kat säilyttävät ainakin nykyisellään 
etumatkansa vapaa-ajankäytössä ja 
työkäytössäkin silloin, kun joudu-
taan ajamaan pitkiä siirtymiä.

Pitkille matkoille kelkat
Kaikki kokeilussa olleet hyötykel-
kat ovat ajopelejä, jollaisia ei muu-
tama vuosi sitten osattu edes kuvi-
tella olevaksi. Lynx 800:aa lukuun 
ottamatta tehoa löytyy yli sata he-

vosvoimaa ja nelitahtisten vään-
tömomentti on omaa luokkaansa. 
Kaikkien testattujen kelkkojen omi-
naisuudet poikkesivat toisistaan sel-
västi, myös Lynxien ominaisuudet 
olivat keskenään erilaisia. Yhtään 
mukana ollutta kelkkaa ei yleis-
käytössä voi nostaa selvästi toisten 
yläpuolelle, sillä niin paljon niiden 
ominaisuudet menivät ristiin. 

Koeajon aikana arvioitiin kelk-
kojen ominaisuuksia puhtaasti reit-
tiajossa ja toisaalta puhtaasti työ-
käytössä. Työkäyttöä arvioitaessa 
kelkoilla hinattiin aina jotain kuor-
maa. 

Nelitahtisuus ei näy 
kulutuksessa
Voima ei synny tyhjästä. Nelitah-
tinen on ominaiskulutukseltaan 
kaksitahtista parempi, mutta sa-
man tehon saamiseksi on käytet-
tävä isompitilavuuksista mootto-
ria. Suuri kuutiotilavuus aiheuttaa 
yksistään jo tietyn peruskulutuk-
sen, ja moottorikelkan perustek-
niikka (variaattorin ja telamaton 
käyttö) hukkaa voimaa eikä siinä 
silloin nelitahtisuus paljon auta. 
Lisäksi leveämattoiset hyötykelkat 
ovat melko raskaita joten sekin li-
sää kulutusta. 

Mönkijöidenkin kulutus nousee 
telojen asentamisen jälkeen, sillä 
kumiremmin pyörittäminen taitto-
pyörien kautta lisää rasitusta. 

Kokeilun aikana oli hyvä tilai-
suus seurata samalla moottorilla 
varustetun Yeti 800:n ja Outlander 
800:n kulutusta, molemmilla ajet-
tiin täsmälleen sama lenkki samal-
la nopeudella. Eroa syntyi runsaan 
kahden tunnin aikana kelkan hy-
väksi pari litraa. Tosin mönkijällä 
ajettiin enemmän umpihangessa. 

Kelkat punnittiin ajokunnossa, 
tankkauksen jälkeen niillä oli ajet-
tu kovalla alustalla sama reitti (va-
jaa 30 km), joten telastot olivat 
kohtalaisen lumettomia. Kelkkojen 
kuivapaino ei käytännössä kerro 
paljoakaan, sillä kelkalla ei voi ajaa 
tankki tyhjänä ja myös telaston lu-
men ja jään kertyminen on otettava 
huomioon. Punnitus tehtiin tästä 

syystä vertailukelpoisissa olosuh-
teissa, ajon jäljiltä.

Heikko Wirtanen
Kaikissa kokeiltavana olleissa kel-
koissa on vakiona tupakansytytin-
pistoke, josta pitäisi saada virtaa 
esim. kännykän laturille. Mönki-
jöissä on myös samanlaiset pis-
tokkeet. Kelkoissa on ongelmana 
se, ettei niihin voi kännykkälaturin 
lisäksi muuta laittaakaan. Lynxeis-
sä ongelma on vielä pahempi: jos 
erehtyy laittamaan pistokkeeseen 
vaikka apuvalon, niin sulake pa-
laa ja moottori lakkaa käymästä. 
Saman sulakkeen kautta nimittäin 
johdetaan virta myös moottorin 
ruiskutusyksikölle. Yamahassa on 
suojaläpässä varoitus pienestä su-
lakkeesta ja moottori käy vaikka 
sulake palaisikin. Myös Bearcatin 
moottori käy, vaikka sulake olisi 
mennyt. 

Sekä Polariksen että Outlanderin 
mönkijät kestivät kytkeä G2 latu-
höylän virtakaapelin pistokkeeseen 
ongelmitta.

MITTAUSTULOKSET Kääntöympyrä Polttoaineen kulutus Vetoteho Paino
ajokunnossa*

metriä l/100 km l/tunnissa kiloa kiloa
Kelkat
Arctic Cat Bearcat 9,9 28,3 (24,4) 6 399 383
Lynx Yeti 800 9,6 18,2 4,8 398 372
Lynx Yeti 1300 9,4 24,8 4,24 394 405
Yamaha Viking 10,1 22 361 424

Telamönkijät
Polaris + Polaris 8 29,9 6,24 418
Polaris + Tatou 8,7 30,3 6,76 456
Outlander + Apache 8,7 23,8 5,8 423
* Tankki ¾ täynnä

Polttoaineen kulutus Lynx Yeti 800
ja Outlander 800

Polttoaineen
kulutus

Lynx Yeti 800 7,4
Outlander + Apache 5,65
Ajomatka 31 km, ajoaika noin 2 tuntia

Kaikki nykyaikaiset leveätelaiset hyötykelkat ovat erinomaisia reittikelkkoja, olisikin ehkä parempi puhua hyötyhybrideistä.

 Telamönkijä on huomattavsti helpompi ohjata puiden lomasta kuin kelkka.
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Uusia ideoita  
mönkijöiden telasarjoissa
Viime talven alustava kokeilu antoi 
jo viitteitä kehityksen suunnasta. 
Kehitystä on tapahtunut ja uudet 
sarjat ovat parantuneet huomatta-
vasti, erityisesti ohjattavuuden osal-
ta. Viime talven ykkösmerkki Tatou 
on saanut uuden maton ja Polaris 
sekä BRP esittelivät uusia teknisiä 
ratkaisuja. 

Tatoun uusi matto on muotoiltu 
uudelleen, sen reunat on luiskattu 
ja telan harja on keskeltä korkeam-
pi. Putkirakenteinen runko on säi-
lynyt ennallaan. Taittopyörät ovat 
entisellään, samoin loivasti nouse-
va liukurunko, jonka ansiosta te-
lamatto on huomattavan pitkälti 
alustaa vasten.

Polaris esitteli uuden, pelkästään 
omiin malleihinsa sopivan telasar-
jan viime syksynä. Kehitystyössä on 
lähdetty aukomaan uusia uria: etu- 
ja takataittopyörä ovat suurikokoisia 
ja etutelan etummainen taittopyörä 
on nostettu huomattavan korkealle. 
Tuenta tukivarsiin on tehty jousite-
tun reaktiotangon avulla.

KULJETTAJIEN ARVIOT  Työkäyttö Yleiskäyttö Harrastekäyttö
Arctic Cat Bearcat turbo 7 2 1
Lynx Yeti 800 4 1 4
Lynx Yeti 1300 5 4 3
Yamaha Viking 6 3 2

Otalander + Apache 2 6 5
Polaris + Tatou 3 7 7
Polaris + Polaris 1 5 6

MELU Äänitaso kuljettajan paikalla
db (A)

Äänitaso ohiajossa
db (A)

20 km/h 60 km/h 40 km/h 60 km/h täyskiihdytys
0-80 km/h

Kelkat
Arctic Cat Bearcat 84,45 96,90 76,60 76,80 101,90
Lynx Yeti 800 84,50 96,90 78,30 77,80 101,60
Lynx Yeti 1300 90,55 95,00 75,90 77,40 101,75
Yamaha Viking 84,90 94,15 73,65 76,96 101,70

Telamönkijät kuljettaja db (A) ohiajo db (A)
Polaris + Polaris 90,30 78,65
Polaris + Tatou 90,60 78,95
Outlander + Apache 90,60 80,52

MITTAUSTULOKSET Kääntöympyrä Polttoaineen kulutus Vetoteho Paino
ajokunnossa*

metriä l/100 km l/tunnissa kiloa kiloa
Kelkat
Arctic Cat Bearcat 9,9 28,3 (24,4) 6 399 383
Lynx Yeti 800 9,6 18,2 4,8 398 372
Lynx Yeti 1300 9,4 24,8 4,24 394 405
Yamaha Viking 10,1 22 361 424

Telamönkijät
Polaris + Polaris 8 29,9 6,24 418
Polaris + Tatou 8,7 30,3 6,76 456
Outlander + Apache 8,7 23,8 5,8 423
* Tankki ¾ täynnä

Polttoaineen kulutus Lynx Yeti 800
ja Outlander 800

Polttoaineen
kulutus

Lynx Yeti 800 7,4
Outlander + Apache 5,65
Ajomatka 31 km, ajoaika noin 2 tuntia

Etu- ja takatelojen välinen no-
peus eroaa toisistaan. Vetopyörän 
halkaisija on edessä hieman suu-
rempi, joten etupään telat vetävät 
aavistuksen nopeammin.

BRP puolestaan on kehitellyt 
omaa sarjaansa vielä pidemmäl-
le. Etu- ja takatelastot poikkeavat 
teknisesti huomattavasti toisistaan. 
Etutelan liukurunko on nivelöity 
keskeltä varsinaiseen telaston alu-
miinirunkoon, joten tuki- ja tait-
topyörät pääsevät liikkumaan ajo-

alustaa myötäillen vaikka telaston 
runko ei liiku tukivarsiin nähden. 
Etummainen taittopyörä on myös 
nostettu huomattavan korkealle. 
BRP:n etutelastossa on otettu huo-
mioon myös telan aiheuttama voi-
makas vääntörasitus ohjauslaittei-
siin. Tukivarsiin on kiinnitetty yli-
kääntymisen estävä tanko.

Kaikki telastot pudottavat ajo-
nopeutta, Polaris ja Tatou noin 65 
km/h ja BRP 95 km/h. 

Lynx Ye-
ti 1300 
mi t ta r ien 
välissä ole-
vassa lisä-
n ä y t ö s s ä 
on sähköi-
nen poltto-
ainemittari 
ja moni-
p u o l i n e n 
kello.

Tässä on nähtävissä pienten taittopyörien ongelma: ne eivät nouse esteiden 
yli niin helposti kuin isommat. 

Rotax 800 on sama moottori jota käytetään myös Outlander mönkijässä, moot-
tori on ominaisuuksiensa puolesta sopiva hyötyajoneuvon moottoriksi.

Telan kiristys Arctic Catissa. Uuden kelkan telamaton kireyttä on seurattava ja 
ensimmäinen kiristys on edessä muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen.

Polaris tuli oman telasarjansa avulla osittain yli ojasta johon molemmat kil-
pailijat jäivät keulan varaan.
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Lynx Yeti 1300
Jytinäkelkka jolla on hauska ajaa 
kelkkareitillä. Ajaminen on koke-
mus jo sinänsä. Työkäytössä voimaa 
ja vääntöä riittää. Alennusvaihteen 
ansiosta voimaa pystyy myös hyö-
dyntämään, moottori on kuitenkin 
hieman vaikeasti hallittava tarkassa 
paikassa. Kaasun käytössä on oltava 
erityisen tarkkana, moottorin vään-
tö alkaa jo kytkeytymiskierroksien 
alarajalta ja pehmeässä lumessa te-
lasto luistaa. Raskaalla kuormalla 
kelkka keulii herkästi. Sama omi-
naisuus tekee siitä helpon ajetta-
van hankalassa maastossa, kaasulla 
voi keventää keulaa ja hypätä vaik-
ka ojan yli. Umpilumessa ajettaes-
sa Yetin parhaita ominaisuuksia on 
sen erinomainen peruutettavuus: 
hankalasta paikasta pääsee useim-
miten peruuttamalla pois. Rinne-
ajossa painava moottori keulalla 
tuntuu, ylärinteeseen kääntyminen 
vaatii voimaa ja taitoa. 

Reittiajossa alusta toimii yllättä-
vän hyvin. Mikään pattihakkuri kelk-
ka ei ole, mutta vauhtia piisaa riittä-
västi. Kuorman lisääminen ei merkit-
tävästi muuta ajokäyttäytymistä.

Kääntyvyys ei ole Catin tasoa. 
Kovalla alustalla kääntöympyröissä 
ei ole merkittävää eroa, mutta käy-
tännössä tilanne on aivan toinen.

Mittaristossa olleen vian takia 

polttoaineenkulutusmittauksen te-
keminen oli hankalaa ja onnis-
tui kunnolla vain reittiajossa. Puh-
taassa työkäytössä kulutus nousee 
reittiajoon nähden huomattavas-
ti. Luotettavaa kulutusmittausta ei 
saatu tehtyä, koska virhe huomat-
tiin vasta tarkistuslaskennassa, ei-
vätkä kelkat olleet enää käytettävis-
sä uusintamittausta varten.

Yeti 1300 on tällä hetkellä kelkka, 
jonka keulalla jytisee suurin moot-
tori. Kelkan ominaisuudet ovat hie-
man ristiriitaisia. Jatkuvassa työs-
sä, esim. latuhöylän vedossa, alkaa 
moottorin ääni ja tärinä häiritä kul-
jettajaa. Reitillä ajettaessa voi naut-
tia korkeasta väännöstä, joka tekee 
ajosta helpon tuntuista.

Hyötykäyttöön kelkka sopii hy-
vin, hiihtokeskusten rinnekelkaksi 
ja huoltokelkaksi pitkille safareille. 
Latuhöylän vetoon ja puunajoon 
sopii pienempi versio paremmin. 

Lynx Yeti 1300

+ Vaihteisto 2+1
+ Vääntävä moottori
+ Peruutus umpihangessa

– Äänekäs
– Täristää hitaassa ajossa
– Polttoaineenkulutus
– Ohjattavuus vedossa

Lynx Yeti 800
Pienempi Yeti versio yllätti myön-
teisesti. Uudessa moottorissa on 
työkäyttöön tehoa riittävästi, vaik-
ka hevosvoimia ei muihin verraten 
hurjasti olekaan. Alennusvaihteen 
ansiosta tehoa riittää raskaisiinkin 
vetotehtäviin vallan mainiosti, eri-
tyisesti kelkka on elementissään 
ajettaessa umpilumessa ja ajamat-
tomalla reittipohjalla. Moottori 
on kevyt, minkä huomaa keulan 
keveytenä ja helppona ajettavuu-
tena. Moottori on pirteä ja vastaa 
kaasuun reippaasti. Vähäisemmäs-
tä tehosta johtuen kaasun kanssa 
ei tarvitse olla niin tarkkana kuin 
tehokkaampien kelkkojen kans-
sa. Polttoaineenkulutus oli selvästi 
ryhmän alhaisin, samoin melutaso 
pysyi inhimillisellä tasolla.

Huippunopeudessa kelkka hä-
viää selvästi muille, kovalla alus-
talla nopeutta kertyi noin 120 
km/h, mutta lumisella pätkällä 
nopeus putosi nopeasti alle 100 
km/h. Vauhtivarat riittävät kui-
tenkin mainiosti nopeusrajoituk-
siin nähden. 

Pikku Yetikään ei kuitenkaan 
ole mikään keijukainen, lähes 400 
kg:n "taistelupaino" tuli mitat-
tua ajon jälkeen tankki ¾ täynnä. 
Hyötykelkassa kuitenkaan paino 
ei ole aina pahasta, varsinkin reen 
veturina on kelkan hyvä olla pai-
navahko. 

Alustalta on samanlainen kuin 
isommassa Yetissäkin, mutta hie-
man kevyempänä se kestää vauh-
tia enemmän.

Lynx Yeti 800

+ Ajo-ominaisuudet  
   umpihangessa
+ Polttoaineenkulutus
+ Vaihteisto 2+1

– Askeettinen mittaristo
– Ohjattavuus vedossa

Yamaha Viking
Uusi Viking lunastaa siihen asetetut 
odotukset melko hyvin, voimaa on 
vähintäänkin riittävästi. Ajo-omi-
naisuudet ovat reittiajossa hyvät, 
sitä voi ajaa kuten mitä tahansa 
touring kelkkaa. Ohjaus ei hae, eikä 
kelkka heittelehdi sivuttain, mutta 
tuppaa puskemaan hieman mutkis-
sa. Viking on kuitenkin raskas hyö-
tykelkka, joten paino tuntuu isom-
man Lynxin tapaan umpihangessa 
ajettaessa. Pakkaskelissä huurtuva 
tuulilasi haittaa näkyvyyttä.

Genesis 120 -moottori on hieno 
voimanlähde. Sen äänitaso on miel-
lyttävä ja vääntöä on käytettävissä 
heti alhaisilta kierroksilta lähtien. 
Huippunopeus on kelkan oman 
mittarin mukaan lähes 160 km/h, 
mikä on hyötykelkalle melkoinen 
arvo. Kulutuslukema on kohtuulli-
nen, vaikka tehoa on runsaasti käy-
tettävissä. Kyllä sitä tehoa testissä 
käytettiinkin!

Varsinaista työkäyttöä rajoittaa 
alennusvaihteen puuttuminen, ras-
kaassa vetotyössä on kaasun kans-
sa oltava tarkkana, hihna palaa to-
della nopeasti. Latuhöylän ja reen 
vedossa kelkka on hieman jäykkä 
kääntymään. Kääntyvyys parantui 
suksipaineen lisäyksellä etupukkia 

nostamalla. Kokonaan ei pukkia voi 
vetää ulos, sillä ohjaus jäykistyy. Ve-
tokokeessa kelkalle saatiin hieman 
heikompi tulos kuin muilla. Syytä 
heikkoon tulokseen ei oikein kek-
sitty. Vetotesti uusittiin varmuuden 
vuoksi toiseen kertaan, mutta tulos 
pysyi samana.

Kuljettajien mielestä reitillä 
kelkka on Catin kanssa kärkitiloil-

la, pelkkää työkäyttöä arvioitaes-
sa puuttuva alennusvaihde haittaa 
käyttökelpoisuutta. 

Yleiskelkkana kokonaisuus toi-
mii, ja parhaiten kelkka sopii ajo-
käyttöön (esim. rinnekelkkana ja 
huoltokelkkana). Pelkkänä veturi-
na kelkka ei tällaisena ole parhaim-
millaan.

Yamaha Viking

+ Erinomainen moottori
+ Ajettavuus reitillä
+ Laadukas työnjälki 

– Alennusvaihteen puute
– Ohjattavuus vedossa
– Tuulilasin huurtuminen  
    pakkasella

Arctic Cat Bearcat  
WT Turbo
Bearcat oli kaikkien kuljettajien mie-
lestä paras reittiajossa: se kääntyy hel-
posti ja on herkkä ohjata. Moottori ei 
metelöi, mutta tarvittaessa voimaa 
löytyy yllin kyllin. Catin alusta toi-
mii normaalissa reittiajossa loistavas-
ti ja hiilikuituiset lisäjouset kantavat 
hyvin myös matkustajan. Lisäjouset 
toimivat myös perän jäykistäjänä 
kuorman vedossa. Reen ja latuhöy-
län vedossa kelkka kääntyy parhai-
ten. Mikäli siinä olisi alennusvaihde 
tai Wideratio-kytkin, se olisi ollut 
kelkoista ehdottomasti paras. Nyt hi-
taan ajon ongelmat raskaassa vedossa 
haittasivat työkäyttöä pahasti.

Telastossa ei ole jatkoperää ja koko 
kelkka on rakennettu hieman vuoris-
tokelkan tapaan, raideväli on säädet-
tävissä 101-106 cm välille. 

Tavaratila on muunneltava ja ot-
tamalla takaistuin pois saadaan kul-
jetuskapasiteettia lisättyä puolella. 
Lisävarusteena saa erilaisia telineitä 
ja laatikoita joilla tilaa tulee lisää.  

Koeajon aikana ei, normaalien 
säätötoimenpiteiden (ketjun ja ma-
ton kiristäminen) lisäksi, ilmennyt 

isoja ongelmia. Yleensä koeajoon tu-
levat kelkat on ajettu ja huollettu 

valmiiksi, mutta tässä tapauksessa 
kelkka tuli täysin ajamattomana ko-
keeseen.

Ajossa tuli pohjamuoviin lohkea-
ma kantoon osumisen seurauksena.

Polttoaineenkulutus oli keski-
määrin testin korkein, reittiajossa se 
oli kuitenkin muiden kanssa samaa 
luokkaa. Kulutus nousi raskaassa ve-
dossa korkeaksi todennäköisesti nor-
maalin kytkimen takia.

Bearcat on erinomainen touring-
kelkka, jota pystyy myös käyttämään 
hyötykäytössä. Bearcat kärsi raskaa-
seen työajoon sopimattomasta voi-
mansiirrostaan. Kelkkaan kannattaa 
ehdottomasti hankkia kytkimen sää-
tösarja, jos sitä ajatellaan edes vähäi-
seen hyötykäyttöön.

Arctic Cat Bearcat WT

+ Erinomainen ajettavuus
+ Hiljainen moottori
+ Hyvä ohjattavuus

– Alennusvaihteen puuttuminen
– Polttoaineenkulutus
– Matala keula

Arctic Cat Bearcat hiljainen kissa turbolla terästettynä.

Lynx Yeti 800 on työjuhta, jossa voimaa riittää vaikka teholukemat eivät 
traktoriluokkaa olekaan.

Lynx Yeti 1300 kelkkamaailman suurin moottori, ainesta ”Harrikka-miehen 
talviunelmaksi”.

Yamaha Viking 
odotettu uutuus 
japanilaistehtaan 
valikoimaan.
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Polaris + Tatou
Tatoun telamaton uudelleenmuo-
toilu on tehnyt siitä huomattavasti 
herkemmin kääntyvän kovalla alus-
talla. Keskeltä korkeampi ja reunoil-
ta viistottu telan kuvio pitää myös 
yllättävän hyvin. Vetotehoa kovalla 
alustalla mitattaessa yhdistelmä sai 
kaikkein parhaat tulokset. Tähän on 
varmaan vaikutusta sillä, että tela 
painuu alustaa vasten kaikkein pi-
simmältä matkalta.  

Telastot ovat erittäin tarkkoja oi-
keista ohjauskumista. Aluksi tuntui 
ettei Tatoulla voi ajaa reitillä nope-
asti lainkaan, se haki ja veteli puolel-
ta toiselle. Mittasimme etutelaston 
ohjauskulmat ja totesimme aurausta 
olevan liikaa. Vähensimme auraus-
ta 25 mm 8 mm, jonka jälkeen ajo-
käytös muuttui totaalisesti. Mönkijä 
kulki säädön jälkeen suoraan täydel-

lä, noin 65 km/h vauhdilla. Syväs-
sä lumessa etenemiskyky on hyvä, 
kääntyminen hieman raskaampaa 
kuin Polariksen omilla teloilla. 

Tatoun etutaittopyörät ovat huo-
mattavasti pienemmät kuin kilpaili-
joilla, mistä seuraa ongelmia. Telan 
kärki sukeltaa helposti esteiden al-

le eikä tela lähde 
helposti nousemaan esimerkiksi ojan 
vastapenkkaa ylös, koska etupyörä 
on huomattavasti alempana kuin te-
laston vetopyörän keskiö. Erityisen 
hankalassa maastossa Tatou ei pär-
jännyt etenemisominaisuuksillaan 
kummallekaan kilpailijalle, sillä jää-

tiin useimmin kiinni. Oikeanpuolen 
telan ylikääntymisen estävä tukirauta 
pääsi peruutettaessa vääntymään irti, 
koska tela kääntyi liikaa takataitto-
pyörän mentyä kiven alle.

Tatou sopii kovaa vetotehoa ja hy-
vää pitoa tarvitsevalle, mutta hankala 
maasto on sille vaikea ympäristö. 

Polaris + Tatou

+ Ohjattavuus kovalla alustalla
+ Vetoteho
+ Avara rakenne

– Ajettavuus hankalassa maastossa
– Pienet taittopyörät
– Tukirakenteet kiinnittyvät mönki- 
   jän tukivarsiin

Polaris + Prospector
Polariksen uusi Prospector telasarja 
oli kuljettajien arviossa ajettavuu-
deltaan työkäytössä selvä ykkönen 
helpon ohjattavuuden ansiosta. Etu-
telojen nopeampi välitys edesauttaa 
kääntymistä. Kaikilla teloilla oli sa-
maa ongelmaa kääntyvyyden kans-
sa: jos teloja yrittää kääntää väkisin, 
niin siitä saa vain hartiansa kipeiksi. 
Kääntyminen on osattavan ennakoi-
da ja kääntäminen aloitettava aikai-
semmin kuin pyöräkäytössä on tot-
tunut. Jos käännettäessä annetaan 
samalla vähän kaasua, niin voimaa 
tarvitaan vain vähän: mönkijä kään-
tyy kuin itsestään. Kaasulla kääntä-
minen toimi Polariksen sarjalla kaik-
kein parhaiten. Ohjattavuus reitillä 
parani huomattavasti ohjauskulmien 
säädön jälkeen.

Työkäytössä, esim. vedettäessä 
raskaita kuormia, telamönkijä voit-
taa kelkan 6-0. Samoin hankalassa 
maastossa, louhikossa ja kynnetyllä 
alustalla tai kun liikutaan umpilu-
messa. Enimmillään lunta oli noin 
80 cm eikä eteneminen tuottanut te-

lamönkijöille vaikeuksia.
Voimakkaan telan etuosan noston 

ja ison taittopyörän ansiosta tela ei 
sukella helposti esteiden alle. 

Polaris-sarjan telasto on onnistu-
nut ja mönkijä sopii kaikkeen työ-
käyttöön. Helpon kääntyvyyden an-

siosta ohjaaminen ei rasita kuljet-
tajaa. 

Koko kokeilun ykkönen työkäy-
tössä.

Polaris + Prospector

+ Ohjattavuus
+ Kääntyminen
+ Ajettavuus hankalassa maastossa

– Ohjattavuus
– Kerää sohjossa jäätä rakenteisiin
– Reittiajo

BRP + Apache
BRP:n uutuus tuli hieman myöhässä 
kokeiluun, mutta saimme kuitenkin 
kohtalaisen käsityksen sen ominai-
suuksista. Ohjattavuudeltaan se on 
hieman jäykempi kuin Polaris ja Ta-
tou. Outlander 800 mönkijä nopeus 
teloilla on lähes sama kuin Yeti 800 -
kelkkakin. Syvänlumen ominaisuu-
det ovat vastaavat muiden sarjojen 
kanssa. 

Etutelojen erilaisesta rakenteesta 
johtuen rasitus ohjauslaitteisiin on 
vähäisempää kuin muilla sarjoilla. 
Hankalassa maastossa Apache:n ete-
nemiskyky on samaa tasoa Polarik-
sen kanssa ja ero käytettävyydessä 
tulee lähinnä siitä, että kääntämiseen 
tarvitaan enemmän voimaa.

Ohjauskulmia ei säädetty, ne olivat 
lähellä muiden vastaavia arvoja. Val-
mistaja kuitenkin suosittaa muuta-
man millin haritusta. Reitillä Outlan-
der haki samalla tavalla kuin Polarik-
set ennen telojen kulman säätöä, jo-

ten voi olettaa, että ajettavuus reitillä 
parantuisi asentokulmien säädöllä.

Outlander on tällä hetkellä kaik-
kein tehokkain mönkijä ja sen huo-
masi kiihtyvyydessä. Mönkijä kiihtyy 
käytännössä yhtä rivakasti kuin 800 

Yetikin. Ominaisuudesta on hyötyä 
silloin, kun tarvitaan lyhyellä kiih-
dytysmatkalla vauhtia jyrkkään rin-
teeseen.

Apache on hyvä valinta työkäyt-
töön ja sopii kaikenlaiseen ajoon.

BRP + Apache

+ Ajettavuus hankalassa maastossa
+ Ohjauksen suojaus
+ Nopeus

– Ohjattavuus
– Kerää sohjossa jäätä rakenteisiin
– Reittiajo

BRP Apache 
edustaa Pola-
riksen kanssa 
samaa linjaa, 
etutelasto on 
kuitenkin tek-
niikaltaan erilai-
nen, liukurunko 
on nivelöity 
varsinaiseen 
runkoon, joka 
on kiinnitetty 
tukivarsiin.

Polaris tela-
sarja edus-
taa tehtaan 
n ä k e m y s t ä 
aiheesta, tait-
topyörät ovat 
suurikokoisia 
ja etupyörä on 
nostettu korke-
alle.

Tatou luottaa 
matalaan ra-
ke n t e e s e e n 
joka takaa 
pitkän koske-
t u s p i n n a n 
telalle, pienet 
ta i t topyörät 
tuovat kuiten-
kin ongelmia 
h a n k a l a s s a 
maastossa.


