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Mika Voutilainen
Jorma Voutilainen

"Mikä ihmeen ProSilva-
harvesteri"? No, se 
on sama  kuin Ässä, 

jonka nimen sen valmistaja, ruove-
teläinen Prosilva Oyj on päättänyt 

vaihtaa  valmistajaa paremmin esille 
tuovaksi tuotenimeksi kuten isotkin 
metsäkonevalmistajat Valmet:ia lu-
kuunottamatta.

Tutkittu ProSilva 910 on valmis-
tajansa kahdesta mallista viimeisin 
ja suurempi. Sitä tutkittiin ja mitat-
tiin kihniöläisen Motomikko Oy:n 
1900 tuntia ajetulla koneella. Siinä 
oli kääntyvä ohjaamo.  

 Pienempää 810- mallia suhteu-
tettiin ilman mittauksia edelliseen 
konneveteläisen Kometko Oy:n ko-
neella, jossa eroa on rengaskoossa, 
painossa ja pyörännavoissa. Hyd-
raulipumppu on vakiona 145 cm³. 
Isomman saa, jos haluaa. Moottori 
ja runko ovat aina samat. Koneella 
oli ajettu 4127 tuntia. Ohjaamo oli 
jäykkä ja vielä vanhaa mallia.

Heti alkuun on pyyhkäistävä mie-
likuva pienestä ja hellyttävästä nuor-
ten metsien harvennusharvesterista. 
Luokka on ehdottomasti yleishar-
vesteri; mieluummin sen rajummas-
ta päästä.  Perustelut tulevat työpai-
nosta, leveydestä, moottoritehosta, 
hydrauliikasta ja edellä mainittu-
jen osioiden summana suoritusky-
vystä.

Kiitettävästi vetovoimaa  
ja järeä hydrauliikka

ProSilva 910-harvesteri

Metsä

Ulkoiset mitat pettävät ProSilvassa. Se ei kallistele edes 10,5 metrin Foresteri H13105 kuormaimen kanssa. 700/70x34 renkaiden nesteytyksellä ja ketjuilla lisäpainoa 
saa jopa 1000 kg/pyörä.  Työpainon voi itse valita 13-16 tonnin väliltä. Pyörän halkaisija on 20 cm isompi kuin 810 :ssä, vaikka vanne ja rengasleveys ovat samat. 
70-tyypin profiili on korkeampi.  
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Tämäkin harvesteri on metsäko-
neyrittäjälle nykyisellä urakkamak-
surakenteella kannattavampi pääte-
hakkuulla kuin ensimmäisissä har-
vennuksissa. 

Poikkeuksellinen
runkorakenne
Päällisin puolin ProSilva on kuin 
mikä tahansa nelipyöräinen har-
vesteri.

Merkittävin ero tähän mennessä 
testattuihin harvestereihin on, että 
ProSilvan voimansiirrosta puuttu-
vat mekaaniset akselistot, kardaani 
ja jakolaatikko. Kunkin pyörän navat 
hydraulimoottoreineen (107 cm³) 
ovat suoraan rungon kulmissa.

Toinen ero on, että koneen kes-
kellä sijaitsevan ohjausnivelen yhtey-
dessä ei ole kiertoniveltä. Sen "viran" 
korvaa heiluriakselimainen rungon 
etuosa; se jonka kupeissa etupyörät 
sijaitsevat. Keinun laakerituenta on 
suorastaan ylijäreä. Niin siksi, että 
kuormaimen tilttiakselin korvakkeet 
on hitsattu eturungon yläpintaan.

Jalustan kallistus ja runkokeinun 
lukitus toimivat samoilla sylintereil-
lä. Niitä on kaksi kappaletta siten, 
että sylinterien alapäät kiinnittyvät 
rungon molemmin puolin. Raken-
ne patentoitu.

Sylintereiden järeyden määrää 
luonnollisesti tiltin edellyttämä voi-
ma. Siksi "runkolukon" pitävyyttä 
ei tarvitse epäillä. Kuormaimen täy-
dellä ulottuvuudella suoraan sivulta 
maksimivoimalla nostettaessa ketju 
löystyi hieman ulomman etupyö-
rän alla, mutta sen enempää kone ei 
suostunut kallistumaan.

Sivuttaisvakaudessa
ei mysteeriä
Olen aina ihmetellyt koneen hyvää 
sivuttaisvakautta. Yksi selitys on ko-
neen leveys jättirenkailla. Vastaava 
koko löytyy muistaakseni vasta John 
Deere 1470:n takasista.

Pääsin punnitsemaan tehtaan 
kattonosturilla pelkän rungon pyö-
rännapoineen. Se painoi 4250 kiloa. 
Samalla paino  todistakoon  myös 
runkomateriaalien ainevahvuudesta, 
joka on kauttaaltaan järeää. Rungot 
tekee Nivalan Terästuote Oy.

Kun myös mittauksessa puuttu-
neet elementit: pyörät nesteineen ja 
ketjuineen, moottori, polttoaine ja 
hydrauliöljy takarungon kotelopal-
keissa sijoittuvat alas, tasapainolle 
on looginen selitys. 

Lineaarinen Foresteri 1395H 
kuormain painoi jalustoineen ja let-
kuineen 2650 kiloa. Metriä pidempi 

H13105 on esitteen mukaan 80 kiloa 
raskaampi. Pystypilari on molem-
missa matala (98 cm).     

Täydessä työkunnossa; renkaitten 
maksiminesteytyksellä (n. 800 kg/
pyörä), 16 mm:n ketjuilla ja tankit 
täytenä ProSilva 910:stä saisi jopa yli 
16 tonnin koneen! Lisäpainon osuus 
on silloin maksimissaan jopa 1000 
kg/pyörä. Takaisin päin laskettuna 
nesteettömän ja ketjuttoman koneen 
alin paino on pyöreät 12 tonnia. 

Kokeilukone painoi noin 15,5 
tonnia. Siitä 55% on etuakselilla 
ja 45% takana, kun hakkuupää on 
metrin päässä eturungosta. Tarkem-
paa määritystä  en voi taata, kun 
maastossa punnitseminen tuotti vie-
läkin pieniä vaikeuksia. Niiden eli-

minointiin jatkossa lääkkeet on jo 
keksitty.    

Punnitustulos oli hämmästyttävä. 
Metsässä kone näyttää köykäisem-
mältä. Kilot on syytä tietää kuljetus-
auton kantavuuden ja akselipaino-
jen vuoksi.

Pienellä Ässällä (työvarusteineen 
7760 kg) vuonna 1995 aloittanut 
valmistaja on joutunut muitten lail-
la mukautumaan markkinavoimien 
edessä. Harvennuksilla kuormaimen 
pidentynyt ulottuvuusvaatimus ja 
tukkileimikoihin pystyvä hakkuupää 
vaativat vääjäämättä alustakoneel-
ta  painoa. Uskon ja toivon nuor-
ten metsien puolesta, että ProSilva 
910 on painonsa ylärajan jo saa-
vuttanut.

Tekniset tiedot
ProSilva 910 harvesteri
Pituus 5700 mm
Leveys 2950 mm
Korkeus 3540 mm
Maavara 700 mm
Renkaat 700/70x34
Ohjausnivel keskellä
Maastossa mitattu kääntöympyrä 10,7 m
Moottori  6-syl Deutz/6,06l/turbo/välij. 151 kW
Max vääntömomentti 1500 rpm 743 Nm
Polttoainesäiliö 215 l
Sähköinen täyttöpumppu
Webasto
Voimansiirto Hydrostaattinen
Ajo-/työhydrauliikan pumppu (Rexroth) 190 cm3

Napamoottorit/75 kert. napavälitys 107 cm3

Ajonopeus 2-portainen 0-12 km/h
Vetovoima  (pito loppui 132 kN) 165 kN
Hydrostaattinen jarrutusvoima 298 kN
Negat. seisontajarrun jarruvoima 200 kN
Työhydrauliikan tuotto 1600rpm 304 l/min
Max työpaine 30Mpa
Nosturi kokeessa Foresteri H13105
Hakkuupää kokeessa  Keto 150 Sampo-kääntäjällä
Mittalaite Motomit IC/kannettava PC
Kääntyvä ohjaamo (sylinterikääntö) astetta +/- 40
Mitattu melu (painotettu hakkuussa) 68,6 dBA
Hintataso kokeen työkunnossa alv 0%
(sis. ohj. käännön 6000 e /alv 0%)
Valmistaja ja myyjä
Prosilva Oyj, Ruovesi

236 000e

Mika Voutilainen (ruorissa) on ajanut Koneviestille tyypit jo monesta harves-
terista. Arkityön ajokki on nyt uusi Ponsse Ergo. Sen uusien "pamela-kahvojen 
jäljiltä EME:t hiukan stressasivat. Väärien näppäilyjen riski on  olemassa, kun 
sormet hakeutuvat vaistomaisesti "omille koskettimille". Aluksi ProSilvan hal-
lintaan opastivat sen vakiokuskit Tuomo Vartiamäki (kesk) ja Vesa Anttila(oik). 
Olimme Anttilan metsässä.

Pyöräkohtaiset vaa-
kat pyrkivät lingotul-
lakin pohjalla nojaa-
maan  kehikkoonsa. 
Näyttämä jäi hiukan 
vajaaksi. Tulos "ka-
libroitiin" punnitse-
malla tehtaalla juuri 
valmistumassa ollut 
810. Maastomitta-
uksen luvut on kor-
jattu sen perusteella 
jutussa. Käyttö-ja 
huoltoneuvoja Mark-
ku Karilainen kertoi 
punnituttaneensa 
910:n myös katsas-
tuskonttorilla.

Voimaa enemmän
kuin pyörillä pitoa
Vetovoiman tarve rinteissä, lumes-
sa ja pehmeiköillä kasvaa koneen 
painon myötä.  ProSilvalla ei ole 
pienintäkään hätää. Vetomittausta 
kokeiltiin sekä auratulla, sepelipoh-
jatulla tilustiellä että leimikon ko-
koojauralla. Kaikissa pyörissä oli 13 
millin OFA/Matti jäätikköketjut. Ve-
to tehtiin tukkikuorman kanssa py-
säköityä kuormatraktoria ankkuri-
na käyttäen.

Molemmilla pohjilla mittaus jäi 
vajaaksi, kun kaikki pyörät alkoivat 
pyöriä tasatahtiin tyhjää. Maksimis-
saan mittariin ehti kertyä 132 kN:a. 
Moottorista tai voimansiirrosta ei 
havaittu pienintäkään uupumusta. 
Väli valmistajan ilmoittamaan 165 
kN:iin jää uskon asiaksi. Ilmoitus 
tarkoittaa vetovoimaa, joka toteu-
tuu liikkeessä olevan koneen hyy-
dyttämisellä jarrutusvoimaa asteit-
tain lisäämällä.

Edellistä hidastusvetoa vastaa  148 

Uusi ohjaamo on molemmissa malleissa sama; tyylikäs ja hiljainen. Ohjaus- ja 
mittausautomatiikka on Motomit IT/PC. Kannettava Panasonic on kaksisuun-
taista tiedonsiirtoa varten. Hakkuuta voi jatkaa leimikon loppuun, vaikka sen 
irrottaa telakasta. Näyttöruutu on käännettävissä myös selälleen näppäimistön 
päälle. Samanaikaisesti voi seurata Motomitin näytöllä mittausta, ja PC:llä 
karttaohjelmaa. Kuva on 810:stä, jossa oli  Parkerin minivivut.

Sokea Reetan kana-
kin näkee kuvasta, 
että Tommi Mäkisen 
Beaverin nosturi on 
Ponsse HN200, eikä 
HN125. Mallin olen 
nähnyt useita kerto-
ja ennenkin. Tarra on 
puomiston kyljessä. 
Moka mikä moka! 
Selittelemättä paras.

Oikaisu
Jorma Voutilainen

Kuten kuvastakin näkee, Mäkisen 
Tommin Ponsse Beaverissä on Pons-
se HN 200 nosturi, eikä esikuvansa 
HN 125 kuten KV04/06:n kuvateks-
tiin olin lipsauttanut. Toki sekin on 
edelleen sekä Ergoon että Beaveriin 
vaihtoehtoinen.

HN200:n nostoteho (200 kNm) 
on esitteen mukaan 10 kNm:ä HN 

125:ttä suurempi. Molempien ulot-
tuvuus on 10 metriä.

Lisävarusteista mainitsen näin al-
kuun keskitetyn tai automatisoidun 
rasvauksen ja automaattisen jalus-
tan vakautuksen. Muihin hienouk-
siin palaan, kun Beaverin vuoro tulee 
astua meneillään olevassa testisarjas-
sa kehiin.

Pahoittelen mokaani ennenkaik-
kea Tommin takia. Tunnetusti Maest-
rolle vain paras on kyllin hyvää.

Nyt on pakko uskoa, että vanhuus 
ei tule yksin.
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korkeudella on 153 cm:ä. Suoraa lat-
tiapintaa on 115 sentin pituudelta.

Näkyvyys on nyt hyvä. Etukulmi-
en sivupalkit eivät jätä katveita, jois-
ta entistä ohjaamoa  moitiskeltiin. 
Sivuikkunat laskeutuvat 50 sentin 
päähän lattiasta. Sekä etu- että ta-
kapyörille näkee hyvin. Etupyörien 
korkeus on rajamailla, etteivätkö ne 
jo haittaa etukulmissa lähietäisyy-
delle näkemistä. Alkaa tulla tuntu, 
että istuu pyörien välissä.

Ilmastointi on hyvä ja puhalti-
men ääni kohtuullinen. Vallitsevin 
melutaso hakkuun aikana oli kus-
kin korvan juuresta mitattuna 68,6 
dB(A). Vaihtelua molempiin suun-
tiin ilmeni, josta on oleellisempaa , 
etteivät lyhyetkään piikit ylittäneet 
71 desibeliä. Kyllä kelpaa!

Ohjaamon ala-askelma, sinkki-
lenkki, on sattunut sijansa sivuun. 
Iso ovi jää avattuna lenkille astu-
misen tielle. Vasemmassa ovessa on 
turvakytkin. Oven avaamisen jäl-
keen kuljettajan on kuitattava käyt-
töjärjestelmään napilla, että on pääs-
syt turvallisesti tuoliinsa takaisin. 
Muuten kone ei lähde toimimaan. 
Oikealla seinällä oleva ovi on pa-
remminkin sähkökaapin sivukansi. 
Samalla se on  hätätie, joka on avat-
tavissa sisältä ja ulkoa. Ovien välillä 
on keskuslukitus. Hätätie ei unoh-
du päivällä lukkoon, eikä yöksi auki. 
Molemmat tottelevat kerralla käyn-
tioven avainta.

 Jos kone kaatuisi vasemman 
ovensa päälle, pelastajat pääsevät 
toisesta ulkokautta nopeasti sisään, 
vaikka kuljettaja ei kykenisi itse ovea 
avaamaan. Harvesterin ikkunan rik-
kominen on työläs juttu. Lasi on 
tiukkaa tavaraa. Toinen hätäpoistu-
mistie on takalasi.

Ohjaamon kääntökulma saisi ol-
la suurempi harvennushakkuita aja-
tellen. Päätehakkuilla kääntyvyyttä 
ei välttämättä edes kaipaa. Vertailu 
oli helppoa, kun käännön voi halu-
tessaan nollata pelistä pois. Kään-
tönopeus on valittavissa niin auto-
maattisessa kuin manuaalisessakin 
käyttötavassa. Pahoissa rinteissä te-
kee siirron aikana mieli kääntää oh-
jaamo keskelle. Pyörien ja koneen 
asento hahmottuvat siten parem-
min. Manuaalista kääntöä tuli käy-
tettyä enemmän. Kääntyvä ohjaamo 
vaatii totuttautumista. 

Hallinnat räätälöidään
asiakkaan mukaan
 Kokeilukoneessa oli Foresteri H 
13105 liikeratanosturi ja Keto 150 
hakkuupää. Se oli asiakkaan toivo-
muksesta varustettu suorin telajoh-

timin, Sampo Hydraulicin kääntäjäl-
lä ja jarruriipukkeella.

Käyttöventtiili oli Parker ja kah-
voina EME-kahvat. Mittalaite oli 
Motomit IT/PC.

Kahvoihin on turha ottaa kantaa. 
Jokaisella on omat mieltymyksensä. 
Usein taustalla on se, mihin ennen 
on tottunut. Ihan hyvä peruste! Pia-
nistikin on vaikeuksissa, jos kosketti-
mien järjestys äkkiä muutettaisiin.

Ainoaksi kommentiksi kokeilu-
koneen kahvoista jääköön se, että 
jatkeen toiminto on/off tyyppisenä 
ei tunnu hyvältä. Erityisesti tökki-
vä liike haittaa kaukaa kaadettaviin 
puihin tarttumista. Propo-ohjaus on 
tietääkseni saatavissa jatkeeseenkin. 
ProSilva 810:n Parker-minikahvoissa 
asia oli hoidettu.

Prosilva muokkaa käyttöjärjestel-
mät koneisiinsa itse. Se mahdollis-
taa, että monien toimintojen valin-
naisuudesta kahvoilla, polkimilla tai 
napeilla sovitaan asiakkaan kanssa. 

Esivalintojen paikkoja napilta 
toiselle on vaihdeltavissa  PC:llä. 
Muut nappivaihdot tehdään teh-
taalla asennuksessa. Koneen hallin-
taa voi säädellä ja tallentaa kuljetta-
jittain (IQAN).  

Oman lukunsa ansaitsee ProSil-
voissa niihin pohjasta telakoitava, 
kannettava Panasonic PC. Kovalevy 
on lämmitettävä ja laite tärinäsuo-

Vain videokamera pystyisi antamaan oikean kuvan tämän tempun vaikeudesta. Kone lähti ajoreitille vinoittain päin ku-
vaajan suuntaan jatkunutta kallion pystyseinää. Kun rappu madaltui 60 senttiin, se teki asteettain suorakulmakäännöksen 
oikealle ja kapaisi kallion päälle välillä pysähtymättä. En uskoisi, ellen olisi itse nähnyt.

kN:n vetovoima kiinteää ankkuria 
vastaan. Tekninen termi on "moot-
toreiden käynnistysmomentilla".

Kokeilun perusteella ei jäänyt syy-
tä epäillä kumpaakaan ilmoitusta. 
Pyörät pyörivät, koska alemman-
kaan mittaustavan kuormat eivät 
vielä täyttyneet. Vanhempiin Ässiin 
verrattuna pyöräkohtainen voima 
on kaksinkertaistettu.

Maastossa oli havaittavissa sa-
ma kuin vetokokeessa. Pahimmas-
sakaan paikassa pyörät eivät lakkaa 
pyörimästä. Meno loppuu, kun pito 
lakkaa. Jyrkimmät ylösajetut töppä-
reet lähentelivät silmävaraisesti 25 
astetta. Sulalla maalla mentäisiin nä-
köjään vielä pystympään, jos kuskin 
nuppi pitäisi.

Jos kone on muutoin tasaisella 
maalla, toisen etupyörän saa ajaa 73 
sentin korkuiselle esteelle ennenkuin 
koneesta tulee "kolmijalkainen", eli 
pelivara etukeinusta loppuu.  

Kaikilla pyörillä
oikea kaarrenopeus
Mainitsin jo vetokokeessa, että kaik-
ki pyörät löivät tyhjää. Mekaanisil-
la akseleilla siinä ei olisi mitään ih-
meellistä, jos käytetään lukkoja mo-
lemmissa päissä. Koneen on oltava 
suorassa.

ProSilva vetää kaikilla pyörillään 
automaattisesti ilman vaurioitumis-
riskiä, vaikka kone olisi täysin lin-
kussa. Ulkokaarteen pyörien pyöri-
misnopeus on lisäksi suurempi kuin 
sisäkaarteen puoleisten. Järjestelmän 
jousto näkyy myös esimerkiksi syvi-
en ojien reunoilla, korkeiden kivien 
ylityksessä tai lavetille ajossa. Mi-
kään pyörä ei puske eikä kaavi. Kan-
nattaa tarkkailla, kun näette koneen 
seuraavan kerran.

Voimansiirtoa ja työhydrauliik-
kaa käyttää yksi ja sama pumppu, 
suoraan moottorin takapäähän lii-
tetty 190 cm³:n Rexroth. Sen paine 
on  leikattu 240 baariin työhydrau-
liikassa. Vastaavan kokoisesta Par-
kerista luovuttiin toistaiseksi, kun 
ennenaikasten vaihtojen määrä uu-
dehkoissa koneissa ylitti kipurajan. 
Vaikka takuu toimi kiitettävästi, häi-
riöt alkoivat syödä  urakoitsijoita 
ja koneen nimikylttiä. Kokoluokas-
sa uudehkon pumppumallin toimi-
vuudessa tässä käytössä  Parkerilla 
on vielä parannettavaa.

Kunkin pyörän vetoa ohjataan ka-
rakohtaisesti. Ajohydrauliikassa on 
tavallaan neljä erillistä piiriä. Niiden 
käyttäytymisellä ei ole mitään teke-
mistä ohjauskulman muuttumisen 
kanssa esimerkiksi kulma-anturia 
käyttäen. Tietääkseni menetelmä on 
metsäkoneissa ainutkertainen.

Konetta ajetaan kuten muitakin 
harvestereita; ajosuunta napista ja 
polkimella menoksi.  Lukkonap-
peja ei ole eikä tarvita. Ohjaus on 
normaali.

Ohjaussylintereiden kääntövoi-
ma on kiitettävä. Kone kääntyy kai-
kissa oloissa sinne, minne  kuski si-
tä haluaa.

Kääntöympyrän ulkohalkaisijak-
si tuli hakkuuaukealla 10,7 metriä. 
Tehtaalla 810 kääntyi asvaltilla ilman 
ketjuja 10, 25 metrissä.

Jarruvoimaa 
yli vetovoiman
Koneitten maastokyvyn parannuttua 
on tärkeää, että ne myös hädän het-
kellä pysyvät siellä, mihin ovat omin 
voimin kivunneet.

ProSilva 910:n hydrostaattisen 
voimansiirron jarrutusvoima on 298 

kN:a. Kun mainitsin karakohtaisesta 
voimansiirrosta, jarrutuksessa se tar-
koittaa, että jokainen maata tavoitta-
va pyörä jarruttaa varmasti.

Negatiivisten seisontajarrujen jar-
ruvoima on 200 kN:a. Se saavute-
taan mekaanisesti napojen sisässä 
jarrulevyillä ja jousivoimalla. Jar-
ru kytkeytyy automaattiseti vedon 
ollessa vapaalla ja myös paineiden 
laskiessa. Jarrut irtoavat vasta, kun 
jousikuorma kumotaan riittävällä 
paineella. Ellei moottoria voi pyö-
rittää, vapauttava paine on pumpat-
tavissa käsipelissä esimerkiksi ohjaa-
mon nostoon käytettävää tunkkia 
erillisellä paineletkulla.  

  
Deutzin kuutonen
sopii isolle pumpulle
Moottori on 6-sylinterinen, tur-
boahdettu ja välijäähdytetty Deutz 
BF6M2102 C. Maksimiteho on 151 
kW 2400 kierroksella. Maksimivään-
tö (743 Nm) saavutetaan 1500 kier-
roksella. Lasku 1600 kierroksessa, 
yleisimmillä työkierroksilla, on lähes 
olematon. Tehokäyrän mukaan kilo-
watteja on silloin pelissä hiukan yli 
120. Hydrauliikan tuotto 1600 kier-
roksella on 304 l/min.

Vääntökäyrä ja iso hydrauli-
pumppu sopivat hyvin yhteen. 
Moottori käy nätisti  ja huokaile-
matta hakkuutyön kaikissa vaiheis-
sa. Ruiskutustekniikka on sylinteri-
kohtainen pumppu ja mekaaniset 
suutinkärjet. Suihku menee jyskeellä 
perille, kun IQAN tarvevihjeen an-
taa. Urakoitsija Kari Hintikan kir-
janpidon mukaan kulutus on 9-
11 litran välillä tunnissa leimikosta 
riippuen.

Jäähdyttimen, välijäähdyttimen 
ja lauhduttimen kennot on kasattu 
päällekkäin konepeiton takapäähän. 
Niitä pääsee puhdistamaan saran-
oidun oven avaamalla. Tuulettimen 
siivet pelaavat viskokytkimellä. La-
turin (100A) hihnassa on automaat-
tikiristys.

Koneessa on Webasto-lämmitin, 
vaikka moottorivalmistaja mainos-
taa Deutzin käynnistyvän jopa 30 
asteen pakkasessa. Akut sijaitsevat 
ohjaamon alla. Ne saa sivun kautta 
ulos hyttiä nostamatta, vaikka hauis-
ta tarvitaankin.

Kääntyvä ohjaamo
parempi harvennuksella
Uudet ohjaamot kaarevalla etuik-
kunalla ensiesiteltiin viime kesänä 
Elmiassa. Suunnittelu on Prosilvan 
omaa käsialaa, toteutus Nivalan Te-
rästuotteen. Tekijä on siis sama kuin 
rungoissa. Kääntyvyys (40/40 astet-
ta) on lisävaruste. Kääntökehä nos-
taa lattiaa kuutisen senttiä. Muutoin 
ohjaamo on täysin sama.

Lattian korkeus maasta on 154 
senttiä. Kuski istuu kohtuullisen ma-
talla, mikä lyhentää  heilahdusliik-
keitä. SitRight-tuolinvakaaja ei ehdi 
terävimpiin heittoihin mukaan ajon 
aikana.  Sen suurin apu on tuolin 
vakauttaminen  hakkuun ajaksi.

Tilaa on kuljettajalle riittävästi, 
mutta "takapirulle" olemattomasti. 
Kunnolla ei mahdu edes seisomaan 
tuolin taakse eikä sivulle kuljettajan 
työtä häiritsemättä. Se voi olla mo-
nelle kuskille mieleen.

Sisätilan leveys lattialla on 91 cm:
ä, hartiatasossa 115 cm:ä. Pituut-
ta tuulilasista takalasiin kojelaudan 

Etukopassa on Parkerin käyttöventtiili. Napamoottorit ovat kukin kulmahuo-
neissaan, joihin pääsee yläkannen kautta. Kuormaimen jalustan tilttiakseli 
asettuu korvallisiin keinuvan eturungon päälle. Etukeinun laakeroinnin jäme-
ryys näkyy jo kuvasta. Pohja on takapanssarin saranaa lukuunottamatta sileä. 
Rungos ainevahvuus on kauttaaltaan  kiitettävän vankkaa.

Pyörän saa ajaa 73 sentin esteen päälle ennenkuin pelivara loppuu yhdiste-
tyistä jalustankallistus-/ vakaajasylintereistä. Ohjausvoima on pääteltävissä jo 
sylintereiden läpimitasta. Kone kääntyy vaikka upoksissa. Keskinivelessä on 
vain pystytappi. Kiertonivelen korvaa etupään keinu.
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jattu.  Kapasiteetti (512 MB) ei lo-
pu, vaikka kartta- ja muut ohjelmat 
pyörisivät päällekkäin. Se on nähty, 
että muistitilan täyttyessä, toimin-
not hidastuvat ja viimein pysähtyvät. 
Harvesterissa se koskisi kipeimmin 
mitta-automatiikkaa.

Ison näytön voi pyöräyttää pys-
tyyn tai lappeelleen mieltymyksen 
tai valaistuksen mukaan. Ylösalainen 
kuva vaihdetaan napista oikeaksi.

Harvesteria voi käyttää normaa-
listi, vaikka PC irrotetaan. Motomi-
tin mittaus jatkuu ja tiedot tallen-
tuvat. PC on tiedonsiirron ja ohjel-
moinnin väline. Teoriassa useam-
man harvesterin omistaja tarvitsisi 
vain yhden kannettavan.

Koneeseen sijoitetun Panasonicin 
näyttöllä voi pitää auki karttaohjel-
ma, kun mittaa seurataan Motomi-
tin ruudulta.

Metsäliiton karttaohjelma on 
muuten tähän mennessä nähdyistä 
paras. Jopa koneen  piirtämä ajoura-
kartta on ymmärrettävä ja yhtenäi-
nen, vaikka kone joutuisi käymään 
välillä varikolla tankkaamassa. Oh-
jelmalle annetaan paussi, ja piirrosta 
jatketaan työhön palattua.

Hakkuuvauhti
ei ole koneesta kiinni
Alustakone edellä mainituin lisäpai-
noin on Foresteri H13105:n ja Keto 
150 kanssa vakaa. Ajo on sulavaa ja 
eteneminen varmaa.

Järeän hydrauliikan öljyntuotto 
riittää liian kanssa kuormaimen liik-
keille. Tuskin maksimisäätöjä käyt-
tää kukaan. Täysi nouto/paluuliike 
koneen kesti 10,9 sekunttia. Lineaa-

risuus toimii hyvin.
Kuormaimen kääntö koneen si-

vulta toiselle ja takaisin tapahtui 9,7 
sekunnissa. Mittauksessa kone kävi 
1570 kierrosta. Vauhtia on kasvatet-
tavissa, mutta hyöty on näennäinen. 
Liikkeiden kulmikkuus lisääntyy.

Ilman jalustan kallistusta kuor-
main nosti täydellä varrellaan (10,5 
m) Kedon lisäksi 45 kiloa. Tiltillä 
avustaen päästiin 90 kiloon. Pidossa 
varo aukeaa 155 kilosta. Räätälöity 
Keto 150 on arviolta  40 kiloa vakio-
mallia (työpaino 886 kg)  raskaampi. 
Nosto tuntui vaisuhkolta, vaikka val-
mistajan ilmoittama nettonostomo-
mentti (84 kNm) ylittyi selvästi.

Kääntömomentti ylittyi vieläkin 
enemmän.  Se ilahdutti järeissä kuu-
sissa. 

Iltapimeässä kiitosta saivat hyvin 
kohdentuvat puomin ksenon valot. 
Kaikkiaan työvaloja koneessa oli 20 
kappaletta, joista ksenoneita 18.

Jalusta kallistuu +/- 15 
astetta. 

Ketoa on moitittu hitaaksi. Nyt 
nähtiin, että vauhti on kiinni vain 
alustakoneen hydrauliikasta. 1570 
kierroksella mittasin jatkuvan syö-
tön nopeudeksi 4,83 m/s. Jos moot-
tori tempaistiinn täysille, pölli syök-
syi 6,1 m/s. Sitä vihellystä ei ar-
kityössä kuuntele kukaan. Mittaus 
tarkoittaa katkaistun pöllin (10 m) 
syöttöä  seisovasta lähdöstä sen pu-
toamiseen asti.

Syöttövoima jäi nyt 2180 kilopon-
diin. Puu oli pienempi kuin viimeik-
si Logmanilla mitattaessa. Myös te-
laston liukujohde oli erilainen. Syöt-

töä kiusallisempaa oli kouran irtoi-
lu järeissä kuusissa. Ilman takaterää 
koura pyllisti herkästi karsintaa nos-
turilla saatettaessa. Parhaiten ote py-
syi, jos antoi vain telojen tehdä työtä 
niin pitkälle kuin voima riitti. 

Sampo-kääntäjän voima on noin 
kaksinkertainen Kedon omaan kään-
täjään verrattuna. Ero on tuntuva, 
mutta alkuperäisen, kapean kaato-
sangan kestävyys arveluttaa väännön 
tuplaannuttua. 

ProSilvoihin hakkuupää on va-
linnainen ja merkistä riippumaton. 
Edelliset kommentit ovat vain tes-
tin sivuhavaintoja. Motomikko Oy:
n perusteet omalle kouravalinnalle 
löytyvät haastatteluosiosta.

Rakenne alentaa
huoltokuluja
Päivittäishuollon kohteita on taval-
lista vähemmän. Kohteille pääsy on 
vaivatonta.

Ohjaamo nousee tunkillaan ta-
sallaan suoraan ylös 27 senttiä. Kun 
rungon ja ohjaamon väliltä irrote-
taan suojapellit, työtilaan vapautuu 
yhteensä 55 sentin korkuinen aukko 
rungon molemmin puolin.

Takapään pohjapanssaria noste-
taan ja lasketaan hydraulisylinterillä. 
Sarana-akseli koneen alla on harmit-
tavasti levyn ulkopuolella pilaamassa 
muuten täysin sileää pohjaa.

Polttoaineen ja öljyn tankkaami-
seen on sähköiset pumput. Tank-
kaukset menevät aina suodattimi-
en läpi. Polttoaineelle suodattimien 
määrä ja koko yhdessä moottorin 
omien kanssa muistuttaa leikillisesti 

jo "hätävarjelun liiottelua". Vakavasti 
ottaen vesi lienee yleisin pumppuva-
urioiden aiheuttaja.

Ilolla tervehdimme isoa puhdis-
tusluukkua runkosäiliön päässä. Si-
leän pohjan näkee lampulla perille 
asti, ja pesukin onnistuu. Viimeis-
tään vaihtokoneista tarpeeseen on 
havahduttu.

Pitkä, 215 litran runkopalkkisäi-
liö keinuu päittäin ylä- ja alamäes-
sä. Imu on järjestetty molempiin 
päihin putkilla siten, että tyhjilleen 
jäävä reitti sulkeutuu tunnistimella. 
Ilmavaivoja ei tule. Hydraulisäiliön 
alin täytösmäärä on mitoitettu niin, 
ettei samaa järjestelyä sillä puolel-
la tarvita.

Sain ohjekirjan mukaisen tarvi-
kelistan kaikista huolloista öljyineen 
päivineen  5000 käyttötuntiin asti. 
Verollisilla ohjehinnoilla summa on 
1 398,50 euroa. Lienee halpa moniin 
muihin verrattuna, kun niin höve-
listi annettiin. Työn ohjeaikoja ei 
ole määritetty. Rakenne huomioiden 
tuntien määrä ei voi olla olemat-
ta edullinen. Kyseisen huoltolistan 
kanssa  omatoiminen pärjää pitkälle 
ilman korjaamoapua.

Kokeilun tiivistelmä
kahdesta näkökulmasta
Ensimmäinen näkökulma on pelkkä 
käytettävyys hinnasta ja käyttöku-
luista välittämättä. Se on tuntipalk-
kaisen kuskin näkemys.
+ Hydrauliikka ja moottori ovat 

suurten harvestereiden luokkaa.
+ Vetovoima on kiitettävä ja etene-

minen luotettavaa. Jälkimmäistä 

Koko ohjaamoa voi nostaa tasallaan käsikäyttöisellä hydrauliikalla tyynyistään 
27 cm:ä suoraan ylös. Mekanismissa on turvalukitus. Kun suojapellit on pois-
tettu, vapaata tilaa rungon ja ohjaamon lattian välille jää yhteensä 55 cm:ä. 
Yksi ja ainut hydraulipumppu liittyy suoraan moottorin jatkoksi.  

Kaikkien jäähdytystä tarvitsevien nesteiden kennot on keskitetty turvasäilöön 
koneen takapäähän. Ovi aukeaa ilman bodarin voimia. Tuulikaapissa vastak-
kaisella puolella on viskokytkimellä varustetut tuulettimen siivet.

tukee poikkeuksellinen vedonta-
sauksesta ja pieni kääntösäde. Pie-
nelläkin painumalla pyörien pito-
pinta on hyvä. Kone on parhaim-
millaan rinteissä, pehmeiköllä ja 
paksussa lumessa.

+ Renkaiden suuri ilmatila mah-
dollistaa alustan painon säätelyn 
nesteellä nosturin ja hakkuupään 
tarpeisiin.

+ Motomit IT/kannettava Panasonic 
PC säväytti positiivisesti. Paket-
ti on perinteisiä halvempi ja ris-
kittömämpi. Kahden rinnakkai-
sen näytön mahdollisuus on hyvä 
karttaohjelmaa käytettäessä.     

–  Korkeaprofiilinen, iso rengas elää 
nosturin liikkeistä. Sitä ei voi eli-
minoida rajattomasti rengaspai-
netta kasvattamalla, kun pitävyys 
vedossa edellyttää renkailta jous-
toa.  

– Takaosan pystyliikkeet tuntuvat 
tavallista selvemmin kuskin sel-
kään. Sivuttaisheilahduksien lii-
kepituutta vähentää matalalla si-
jaitseva ohjaamo. Heilunta ei ole 
ongelma, vaan mukavuutta nipis-
tävä tekijä.
Ohjaamo on pienehkö, mutta nä-

kyvyydeltään ja hiljaisuudeltaan kil-

pailukykyinen. Kääntyvä ohjaamo 
on etu etenkin harvennuksella. Saisi 
kääntyä +/- 20 astetta lisää.

Täyden kympin arvoista harves-
teria ei ole vielä tähän mennessä 
nähty. Konetta sanotaan yksinker-
taisesti. Niin se onkin. Kun emme 
työssä keksineet, mitä oleellista sii-

tä puuttuu, annamme kuljettajan 
kannalta ProSilva 910:n kouluarvo-
sanaksi 9-.

Yrittäjän noteeraan käytettävyy-
den lisäksi investointi- ja käyttöku-
lut sekä tulevan vaihtoarvon. Toi-
seen vaakakuppiin tulevat hakkuu-
teho, käyttövarmuus ja käyttöikä.

ProSilva 910:n hintataso on kuva-
tun tasoisella varustuksella työkun-
nossa 230 000 e +alv. Ohjaamon 
käännöstä tulee lisähintaa 6000 e 
+alv. Laskeskelin sen maksavan it-
sensä viimeistään 2000 käyttötun-
nissa, jos harvennuksilla mottimää-
rä tunnissa nousee viisi prosenttia, 
mikä on kokeilun perusteella täysin 
realistista.

Kone kamppailee tasapäises-
ti isompien kilpailijoittensa kanssa 
tuntituotoksissa sekä nuorissa met-
sissä että keskipuustoisilla päätehak-
kuilla, jos nosturi- ja hakkuupään 
valinta on onnistunut. varsinkin jäl-
kimmäisissä kilpailu on kiristymäs-
sä. Hakkuuvauhti molemmilla Pro-
Silvoilla on entisestään parantunut.

Lähes samat ominaisuudet vain 
20 kN:a pienemmän vetovoiman 
erolla saa ProSilva 810:ssä 20 000 
e:a halvemmalla. Käyttökulut ovat 
samat. Erotus puhtaana käteen teet-
tää yhden lisävuoden töitä. Isoveli 
jäänee keskinäisessä mallivalinnassa 
useammin hopealle.

Lehden ilmestyessä 10. ProSil-
va on lähtenyt asiakkaalle. Ässän  ja 
ProSilvan eri versioita on myyty yh-
teensä noin 90. r

Tässä Hän on; 
koneen suunnit-
teluun vahvasti 
osallistunut ja sen 
piirtänyt Prosilva 
Oyj:n insinöö-
ri Jukka-Pekka 
Syvälahti. Kyllä 
kelpaa näyttäy-
tyä! Kädessä on 
jättisuodin, jonka 
kautta polttoaine  
pumpataan run-
kopalkissa sijait-
sevaan säiliöön. 
Suodatus jatkuu 
monivaiheisena 
vedenerottimi-
neen ennen sy-
linterikohtaisia 
ruiskutuspump-
puja.
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Jorma Voutilainen

Koneosapalvelu Oy muutti uu-
siin, pinta-alaltaan kolmin-
kertaisiin toimitiloihin Lap-

peenrannassa, aivan 6-tien varressa. 
Muutto oli helppo sekä yritykselle 
että asiakkaille. Nyt avatut toimiti-
lat sijaitsevat samalla teollisuusalu-
eella, kivenheiton päässä entisestä 
myymälästä. Paikka on aivan pää-
tien tuntumassa, keskustaan joh-
tavasta risteyksestä noin kilometri 
Imatran suuntaan. Autolla sinne on 
kuitenkin hakeuduttava viereisten 
kokoojateitten kautta. City-Marke-
tin mainostorni on hyvä majakka.

Koneosapalvelu on aina ollut ri-
peä liikkeissään. Kun tj Toivo Ali-
ranta sai autoonsa tiedon nykyisten 
tilojen (ent. Wihurin tukku) vapau-
tumisesta, päätös syntyi muutamas-
sa tunnissa. Pian muutettiin omis-
tustiloista vuokratiloihin. Omat 
pantiin vuokralle.

Kauppatavarat
paremmin esille
Omat tilat olivat kahdessa kerrok-
sessa. Kun kyseessä on kovan kalun 
kauppa, varaston ylläpito ja hyllyjen 
täyttö oli suhteellisen työlästä.

Uudet tilat (n. 1000 m²) ovat 
kokonaan katutasossa. Oli mukava 

kuulostella, miten entiset asiakkaat 
kiittelivät valikoiman kasvua. Lap-
peenrannan toimipisteen myynti-
päällikkö Veli-Pekka Marttinen pal-
jasti, että todellisuudessa määrä on 
likimain entinen. Vaikutelma run-
saudesta tulee siitä, että lähes kaikki 
tavara on nyt esillä.

Olen joskus selvittänyt Vilppu-
lan pääpaikalla, että tuoterivejä Ko-
neosapalvelun tietokoneelta löytyy 
noin 25 000 kappaletta. Ihan kaik-
kea ei löydy Lappeenrannan hyl-
lyistä, mutta Vilppulan ja Kuopion 
toimipisteet ovat parhaimmillaan 
päivän rahdin päässä.

Kuopion myönteisten kokemus-

ten myötä myös Lappeenrannan 
valikoimaan lisättiin traktorien osat 
ja tarvikkeet. Yhteistyökumppani 
on niiden maahantuoja Isojoen Ko-
nehalli Oy. Long Life -myymälöitä 
on varaosien myyntipäällikkö Han-
nu Saarikosken kertoman mukaan 
Suomessa 90. Koneosapalvelun tuo-
tenimikkeistö kattaa noin 10 000 
artikkelia lähes kahdeksaan sataan 
eri traktorimalliin. Tähän lukuun 
päädytään laskemalla merkit, nii-
den eri mallit ja valmistusvuodet 
yhteen. Maahantuojalla vastaava 
varastoitavien osien määrä on ne-
linkertainen.

Traktorin osien kappalemäärästä 

Mittavasti traktoriosia 
raskaamman linjan rinnalle

Koneosapalvelu Oy Lappeenrannassa

Jorma Voutilainen

Motomikko Oy:n urakoitsija 
Mikko Lahdentausta hank-
ki ProSilva 910:n kesäkuus-

sa 2005. Koneen mittarissa haastatte-
lupäivänä 1970 käyttötuntia.

Vertailupohjaa on kertynyt kaik-
kiaan viidestä ProSilvaa kevyemmäs-
tä harvesterista.

Valinta nykyiseen päätyi osittain 
siksi, että yrityksellä oli ennen kaup-
paa ProSilva leasingillä energiapuun 
hakkuussa. Koneen ominaisuudet 
tulivat tutuiksi. Yksinkertaisuus, isot 
pyörät ja voima miellyttivät. Koko-
naisuus koettiin hyväksi, ja hintaero 
tunnetumpiin merkkeihin oli iso. 
Jälkihoitoa ajatellen Kihniöstä Ruo-
vedelle on lyhyt matka.

Kun harvennusten osuus on suun-
nitteen mukaan kasvamassa nykyi-
sestä 50–60%:stä jopa 70%:iin, valit-
tiin kääntyvä ohjaamo. Toivomus on, 
että se kääntyisi nykyistä enemmän.

Keto 150:een haluttiin telaston 
suorat johteet, joissa mittaus tapah-
tuu molemmilta teloilta. Pituuden 
mittaprosentti on nyt kiitettävät 
95%:a. Kääntäjän valinnassa vaikut-
tuvat kääntövoima ja jarrullisen rii-
pukkeen mahdollisuus. Kedon osia 
löytyy kuulemma viiden kilometrin 
päästä, eikä Kristiinankaupunkikaan 
ole kaukana.

Mikko Lahdentausta tiivisti sanot-
tavansa: "Tämä kone ei rajoita ura-
koinnin kannattavuutta".

Konneveteläisen Kometko Oy:n 
urakoitsija Kari Hintikan tapasin Äs-

sä 810:n kanssa jo viime kesänä työ-
näytöksessä Päijänteen metsänhoi-
toyhdistyksen tapahtumassa Jyväsky-
lässä. Kuusikko oli samaa kokoa kuin 
nyt 910 :n kokeilun suurimmat kuu-
set. Koura oli  Kesla Foresteri 25. Pu-
heet arkityöstä jäivät täsmentämättä, 
kun hihasta vetäjiä oli molemmilla 
joukkotapahtumasta johtuen liiaksi 
asti. Nyt kävin varta vasten työmaal-
la Konneveden Istunmäessä. Huh-
tikuussa 2004 hankitun harvesterin 
mittarissa oli 4127 tuntia ja motteja 
takana pyöreät 70 000 m³:ä. 

Vertailutausta on kaksi hiukan 

nykyistyä Ässää isompaa konetta, 
Ässän vanhempi malli ja yksi kevyt-
harvesteri.   

Konetta hankittaessa etsittiin har-
vennusharvesteria.

Samalla rahalla olisi saatu liki 
10 000 tuntia ajettuja valtamerkke-
jä. Päädyttiin uuteen, kun on kar-
toitettu eri koneiden arvoa käytet-
tynä. Ne lähenevät toisiaan viimeis-
tään 15 000 käyttötunnin jälkeen 
uushinnasta riippumatta.

  Ostokki osoittautui oletettua te-
hokkaammaksi. Viime vuonna, joka 
oli ns. "veroleimikkovuosi", Ässällä 

tehtiin lähes yksinomaan päätehak-
kuuta. Leimikoiden järeys sopi välille 
50-1000 litraa. Kaikki käy. Parhaim-
millaan yhdistelmä on noin 600 litran 
puustossa. Rääsyisiltä ensiharvennuk-
siltakaan ei tyystin ole vältytty.

Edellä kuvatulla leimikkoskaalalla 
tuntituotos on vaihdellut 5–40 mot-
tiin. Jälkimmäisestä on näyttöjä jo-
pa viikkojen yhtämittaisilta jaksoilta. 
Polttoaineen kulutus asettuu välille 
9–11 l/h. Se on merkittävästi vähem-
män kuin yhtiön muilla koneilla.

Kovin lausuma on mielestäni se, 
että 4000 tuntiin sisältyy ainoastaan 
yhden päivän seisokki koneen häriöi-
den takia. Silloinkin viallisen sähkö-
kytkimen etsintään ajasta kului suu-
rin osa. Kuvaavaa kuulemma on, että 
tänä talvena eturungon "venttiilikaa-
pin" kansi on avattu vain kerran.

Letku- tai ketju- ja laippavauriot 
eivät kuulu häiriölaskentaan. Niitten 
määrä on enemmän omasta huolel-
lisuudesta kuin koneesta kiinni. Sil-
täkään osin Ässän kanssa ei ole hä-
peämistä.

-Ominaisuuksissa tämä Ässä pär-
jää ainakin yhtä hyvin kuin muutkin, 
ellei jopa paremmin. Käyttökulut ja 
hinta huomioiden ostos ei harmita 
yhtään - mieluummin päinvastoin. 
Käteen jäävä raha ratkaisee! Mal-
lina Ässä 810 valittiin 910:n sijasta 
siksi, että en kaipaa yhtään isompia 
pyöriä. Näilläkin mennään ajonetta 
pehmeämmälle. 

Kovaa, mutta selvästi harkittua 
puhetta jäyhän tuntuiselta arkipuur-
tajalta. r

Urakoitsijoiden kokemuksia 
omista koneistaan

ProSilva 910 ja 810

Päijänteen mhy:
n yleisötapahtu-
massa Jyväskyläs-
sä Kari Hintikka 
hakkasi tyynen 
rauhallisesti Äs-
sä 810:llä järeitä 
kuusia. Tauoil-
la "kymmenen 
viisasta kyseli 
enemmän kuin 
yksi viisas ehti 
vastata".

Urakoitsija Mikko 
Lahdentausta ja 
koko kokeilupäivän 
tunnollisesti palstal-
la "ekoharvesterin" 
rooliin eläytynyt, 
metsänomistaja/
kuljettaja Vesa Ant-
tilan sympaattinen 
koira.

Kometko Oy:n urakoitsija 
Kari Hintikka (oik) asetti 
sanoillaan koneen lisäksi 
myös itsensä uskottavuu-
den kolleegoitten arvioi-
tavaksi. Ala on niin kova, 
että on aika puhua asiois-
ta niitten omilla nimillään. 
Vakuutuin, ettei   Karin 
puheita pysty ostamaan 
rahalla kukaan. Vasem-
malla urakoitsijataustai-
nen tj Lasse Karilainen.



Nro 5     31. 3. 2006

60

Nro 5     31. 3. 2006

61

huolimatta niiden myynti on Ko-
neosapalvelun liikevaihdosta vain 
muutama prosentti. Yksikin iso 
vaihtopumppu ym. komponent-
ti näkyy heti kassavirrassa, pieniä 
kulutusosia saa samaan tulokseen 
päästäkseen myydä aika läjän. Trak-
toreihin Koneosapalvelu ei tee itse 
mitään osia edes Vilppulan toimi-
pisteessään. Lappeenrannassa muu-
kin tuotannollisen toiminta rajoit-
tuu letkujen prässäämiseen ja ket-
jujen liittämiseen.

Sijainti vetää
venäläisiä asiakkaita
Raja-aseman läheisyys näkyy ja 
kuuluu myymälässä lähes päivit-
täin. Lappeenranta myy myynti-
pisteistä eniten Venäjälle, kun taas 
Vantaa on merkittävin  kauppa-
paikka Baltian suuntaan.

Venäläisten asiakkaiden ostos-
lista ei juuri poikkea suomalaisista. 
Ostokset menevät suoraan käyt-
töön. Kommunikoinnissa ei eng-
lannilla oikein pärjää. Kun myymä-

lään haeskeltiin avajaisten aikana 
neljättä myyjää, venäjän kielen taito 
oli valintakriteereissä vahvasti mu-
kana. Paikka on kuuleman mukaan 
jo sittemmin täytetty.

Itseäni liikkeen valikoimassa vie-
hätti se, että konerikon kohdatessa 
samasta paikasta saa osan lisäksi 
tarvittaessa työvälineet, laakerit ja 
muut oheistilpehöörit kilopulttei-
hin asti. 

Asiakkaan äärimmäiseen hätään 
on varauduttu lisämaksullisella 
yö- ja viikonloppupäivystyksellä.

Perustajien urakoitsijatausta nä-
kyy myös yrityksen toisessa Aliran-
ta-sukupolvessa. Liekö tekemisen 
meininki geeneissä vai kotikasva-
tuksessa? r

Lappeenrannan toimipisteen esimies, myyntipäällikkö Veli-
Pekka Marttinen (vas) on kokenut hydrauliikkamies. Tj Toivo 
Aliranta (oik) tuntee metsäkoneiden heikkoudet ja vahvuudet 
70-luvulta lähtien. Tietotaito on välttämätön korvaavien tai 
kunnostettujen vaihto-osien sopivuutta ja tarkoituksenmukai-
suutta tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa puntaroitaessa.

Jälkiasennustarvikkeita on valtavasti tyrkyllä alan liikkeiden myyntiin. Ei käy kateeksi sisäänostajaa, 
jonka pitää arvioida hinta/laatusuhde myyjää ja ostajaa tyydyttäväksi. Halvin ei välttämättä ole 
edullisin, eikä kallein aina paras.

Metsä-, maarakennus- ja teollisuuskoneiden kunnostetut komponentit ovat yksi 
Koneosapalvelun tukijalka.  Tällä hyllyllä makaa paljon rahaa, vaikka kyseessä 
ovatkin vain takuukunnostetut pumput. Uuden pumpun hinta sattaa hyvinkin 
olla kaksinkertainen kunnostettuun osaan verrattuna.

Isojoen Konehallin varaosamyyntipäällikkö Hannu Saarikoski (vas) ja Koneosapal-
velun tekninen johtaja Mika Aliranta (oik) ovat listanneet Long Life-traktoriosista 
Lappeenrantaan 10 000 nimikkeen perusvaraston, jonka vaihtuvuutta seurataan 
aktiivisesti. Kokemukset Kopa/Kuopion toimipisteen toiminnasta rohkaisivat. 
Vilppula ja Vantaa eivät ainakaan toistaiseksi kuulu Long Life myymälöihin.

Hannu Paavola

EasyTimber on toiminnaltaan 
yksinkertainen ohjelma, jonka 
erityispiirteenä on sen kyky 

esittää käsittelytoimenpiteiden vai-
kutus metsäkuvioon graafisesti hak-
kuun voimakkuuden mukaisesti.

Hakkuuta suunniteltaessa ohjel-
man tarvitsemat lähtötiedot voidaan 
ottaa jo olemassa olevasta metsäta-
loussuunnitelmasta tai maastossa 
mitatuista lähtöarvoista. Jälkim-
mäisessä tapauksessa mittavälineiksi 
tarvitaan relaskooppi sekä tukkimit-
ta läpimitan mittaamiseen, lopun 
laskennasta hoitaa EasyTimber. 

Tarvittavat lukemat löytyvät hel-
posti olemassa olevasta metsätalo-
ussuunnitelmasta eikä syötettäviä 
lukemiakaan ole montaa. Kuviotie-
tojen syötän jälkeen ohjelma esittää 
toimenpide-ehdotuksen näiden tie-
tojen perusteella. 

Hakkuuta suunniteltaessa ohjel-
ma edellyttää toimenpiteiltä tiettyä 
järjestystä ajourista alkaen. Ajourat 
voidaan jättää pois, mutta tieto on 
silti syötettävä ohjelmaan. Hakkuis-
ta voidaan valita eri vaihtoehtoja. 
Harvennusten voimakkuus voidaan 
määritellä useammallakin tavalla: 
prosentteina, jäljelle jäävänä run-

kolukuna tai pohjapinta-alana sen 
mukaan, mikä milloinkin soveltuu 
parhaiten käytettäväksi. 

Erillisiä tiedostoja
EasyTimber ei varsinaisesti ole met-
sätalouden suunnitelmaohjelma, 
koska sillä käsitellään yhden ku-
vion tietoja kerrallaan. Koosteita 
kaipaavan on koottava kuviotiedot 
muilla välineillä. 

Kunkin kuvion puustotietoja voi-
daan kasvattaa ohjelmassa olevan 
kasvatustoiminnon avulla, mutta 
kasvatus on tehtävä jokaiselle ku-
violle erikseen. Tällä voidaan aiem-
min mitattuja puustotietoja kasvat-
taa nykytilaan, vaikka tarkin tulos 
saadaankin aina poikkeamalla ku-
violla etenkin, jos suunnitelman tie-
dot ovat kovin vanhentuneita. 

Toisaalta ohjelmasta puuttuu esi-
merkiksi tietyillä alueilla maannou-
seman takia kuitupuukasaa kasvat-
tavan lahopuun arviointi kokonaan. 
Kertyviä myyntituloja ajatellen tällä 
voi olla todella huomattava osuus: 
jo 10 prosentin siirtymä tukkipi-
nosta lahopuun pinoon vaikuttaa 
lopputulokseen selvästi.

Tulojen laskentaa
Hakkuun visualisointi erilaisin hak-

kuuvoimakkuuksin ja sitä kautta 
saatavan myyntitulon laskenta ovat 
EasyTimberin alaa. Niissä ohjelman 
käyttö on yksinkertaista. Metsätalo-
uden perustietojen hallinta riittää, 
kunhan muistaa laho-osuuden kal-
taiset tekijät, jotka selviävät lopulli-
sesti vasta hakkuun jälkeen. 

Hakkuusuunnittelun yhteydessä 
oleva grafiikka kertoo ehkä eniten 
graafisisen esityksen tasokkuudes-
ta. Maisemanäkymät ovat enemmän 
myyjän valtteja, koska näkymä riip-
puu aina myös ympäristöstä.

Metsätalouden ohjelmisto-
jen joukossa EasyBitin tuottaman 
EasyTimberin käyttäjät löytynevät 
pääasiassa alan ammattilaisista. Toi-
nen ohjelmasta hyötyvät käyttäjä-
ryhmä ovat sellaiset metsänomis-
tajat, jotka syystä taikka toisesta ei-
vät halua metsätaloussuunnitelmaa, 

mutta silti kaipaavat laskentaväli-
nettä hakkuukertymien laskentaan. 

Maastossa tehty arviointi voi-
daan lisätä ohjelmaan sitä mukaa 
kuin kuvioille suunnitellaan toi-
menpiteitä, joiden tuloksista kaiva-
taan tietoja. 

Erillisinä tiedostoina olevien 
suunnitelmien kautta ei tälläkään 
tavoin synny tulokseksi metsäta-
loussuunnitelmaa edes omiin tar-
koituksiin siinä mielessä kuin met-
sätaloussuunnitelma yleensä käsi-
tetään.

Valmistaja: EasyBit Oy
Hinta: Tapauskohtainen
Yhteystiedot: 
Savilahdentie 6 L 32, 70210 Kuopio
050 4956221
Kotisivut: http://www.easybit.fi/
S-posti: info@easybit.fi

Hakkuun suunnittelua tietokoneella

EasyTimber

Kuviotietoja tallennettaessa tarvitaan puulajeittainen pohjapinta-ala ja  rin-
nankorkeusläpimitta, joiden perusteella ohjelma ehdottaa keskipituutta, joka 
voidaan tarvittaessa korjata. Niiden perusteella ohjelma laskee sekä runkolu-
vun että puuston määrän puutavaralajeittain.

Hakkuu suunnitellaan etenevässä järjestyksessä ajourista alkaen. Vastaavasti 
toimenpiteet voidaan peruuttaa viimeisestä suunnitellusta alkaen. Ohjelman 
lähtökohtina oleva hakkuutulo näkyy omassa lokerossaan. Hakatun puutavaran 
määrä, kuten kertyvät hakkuutulot ovat esitettävissä joko hehtaaria kohden tai 
koko kuviolta kertyvinä.

Havainnollisuutta luovat graafisen esityksen lisäksi metsikön näkymät, jotka 
pyritään esittämään ennen ja jälkeen hakkuun.
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Antti Varjola, Laurea AMK
Kuvat Antti Varjola ja Marko Ronimus

Agrologiopiskelijat Laurea-am-
mattikorkeakoulusta Hyvin-
käältä tekivät opintomatkan 

Tanskan Agromek-maatalousnäytte-
lyyn tammikuun puolivälissä. Agro-
mek-näyttelyn lisäksi opiskelijat tu-
tustuivat koneasemaan, lypsykarjati-
laan, oljenpolttolaitokseen, Samsonin 
lantavaunutehtaaseen sekä tanskalai-
seen tilaneuvontajärjestöön. 

Koneasema
Tanskassa koneurakointipalvelut 
ovat muotoutuneet hyvin suurel-
ta osin koneasematoiminnaksi, jos-
sa yksi koneasema tarjoaa suuren 
määrän erilaisia konepalveluita ai-
na maataloudesta kaivu- ja kulje-
tusurakointiin. Niin oli myös Terp 
Maskinstation ApS -nimisellä ko-
neasemalla, johon pääsimme tutus-
tumaan. Koneasema sijaitsee Jyllan-
nissa noin 60 kilometriä Århusista 

koilliseen pienessä Ulstrupin ky-
lässä. Sen omistaa 45-vuotias Ver-
ner Rigtrup, jonka maatilalla kone-
asema sijaitsee. Tilalla on peltoa 40 
hehtaaria.

Historiaa
Koneaseman toiminta käynnis-
tyi vuonna 1954 kun Vernerin isä 
aloitti pienimuotoisen urakoinnin 
auttamalla seudun viljelijöitä re-
hujuurikkaan korjuussa. Tilalla oli 
tuohon aikaan 10 ha peltoa ja lyp-
sylehmiä. Verner kiinnostui kone-
aseman töistä jo varhaisessa iässä ja 
työskenteli siellä koko nuoruutensa 
koulun ohessa. Siksi olikin luon-
nollista, että hän jäi koneasemalle 
töihin koulun päätyttyä. Vuonna 
1987 koneaseman toiminta muu-
tettiin yhtiömuotoiseksi ja yrityk-
sestä tuli Terp Maskinstation ApS. 
Vuonna 1997 Verner osti isältään 
osakkuuden koneasemasta ja täl-
lä hetkellä hän omistaa yrityksen 
kokonaan itse, vaikka vitsaileekin, 
että osa koneista on vielä pankin 
omistuksessa. 

Toiminta
Tällä hetkellä Isännän työskente-
ly on lähes täysin keskittynyt ko-
neaseman johtamiseen, sillä yritys 
on kasvanut hurjalla vauhdilla vii-

me vuosina. Koneasema työllistää 
tällä hetkellä 12-14 henkilöä täy-
sipäiväisesti riippuen ajankohdas-
ta. Toimintakenttä on hyvin laaja-
alainen. Maataloustöinä urakoidaan 
kylvöä, ruiskutusta, lannoitteenle-
vitystä, paalausta, lannanlevitystä, 
sadonkorjuuta, säilörehua, sokeri-
juurikkaan viljelytöitä, kalkinlevi-
tystä sekä erilaisia muokkaustöitä. 
Kasvussa ovat viimeaikoina olleet 
mm. lannanlevitys sekä kanttipaa-
laus. Esimerkkinä Rigtrup kertoo, 
että lantaa levitettiin 150 000 m³, 
viljaa puitiin 900 ha ja lannoitteen-
levitystä tehtiin 500 hehtaarille vii-
me vuonna. 

Koneasema omistaa myös telakai-
vinkoneen ja neljä pienkaivinkonet-
ta sekä pyörökuormaajan, joilla teh-
dään kaivu- ja kuormaustöitä ym-
päri vuoden eri työmailla. Myös sa-
laojituksia ja viemäröintejä tehdään 
rakennustyömailla sekä lumenaura-
usta ja muita kunnallistöitä talvisin. 
Viime vuonna aloitettiin myös pi-
hatöiden urakointi, mikä tarkoitti 
lähinnä nurmikoiden perustamista. 
Rigtrup piti koneaseman toimin-
nassa tärkeänä monipuolisuutta, 
koska yhden urakointilajin vähen-
tyessä toinen tarjoaa lisää töitä. Yri-
tyksen liikevaihto oli viime vuonna 
14 milj. tanskan kruunua eli hiukan 

Agrologiopiskelijat 
tutustuivat tanskalaiseen 
koneasemaan

vajaa 2 milj. euroa. Työntekijöiden 
tuntipalkka vaihteli 125-160 Tans-
kan kruunun välillä eli noin 17-
22 euron välillä. Koneasemalla on 
noin 1700 asiakasta ja maatalous-
työt tehdään pääasiassa 30 kilomet-
rin säteellä tilakeskuksesta. 

Koneaseman omistaja piti erit-
täin tärkeänä asiana työilmapiiriä 
koneaseman töissä, sillä päivät ovat 
pitkiä sesonkiaikoina ja työt on teh-
tävä silloin kun niiden aika on. Täs-
tä syystä hän painotti sitä, että halu-
aa tarjota työntekijöilleen mahdol-
lisimman viihtyisän ja houkuttele-
van työympäristön. Työntekijöiden 
hyvästä hoidosta kertoo esimerkiksi 
se, että yksi työntekijöistä on ollut 
töissä jo 25 vuotta koneasemalla. 
Kyseinen työntekijä toimii myös 
eräänlaisena luottomiehenä silloin 
kun Rigtrup itse on poissa. 

Koneaseman huoltohalleissa on 
1100 m² lämmintä korjaamotilaa, 
jossa koneiden huolto ja korjaus on 
helppo tehdä talvellakin. Konease-
man omistaja piti lämmintä korjaa-
mohallia todella hyvänä investoin-
tina. Työntekijöiden työolot pysy-
vät hyvinä myös talvella, mutta ensi 
sijassa kysymyksessä on kuitenkin 
panostus koneiden huollon tehok-
kuuteen. Aikataulujen toteutumisen 
kannalta on erittäin tärkeätä, että 
koneet ovat huollettuna, korjattuna 
ja täydessä työkunnossa kevättöiden 

alkamisen aikaan. Korjaamohallissa 
on myös sosiaalitilat työntekijöille ja 
toimisto omistajalle itselleen. 

Koneiden huollot ja korjaukset 
koneasema hoitaa aina itse, ellei 
kyseessä ole takuutyö. Tästä ker-
tyy merkittävä säästö vuositasolla. 
Rigtrup piti tärkeänä myös sitä, että 
jokaiselle traktorille on nimettynä 
oma kuljettaja, joka myös huoltaa 
koneen. Rigtrup perusteli kyseis-
tä asiaa sillä, että kuljettaja tuntee 
koneen kaikkein parhaiten ja on 
myös osaltaan vastuussa sen toimi-
vuudesta. 

Koneet
Rigtrup arvioi koneidensa arvoksi 
noin 40 milj. Tanskan kruunua eli 
noin 5,5 milj. euroa. Omistaja ker-
toi ostavansa pääasiassa uusia ko-
neita, sillä käytettyjen hintataso on 
liian korkealla eikä niihin saa vas-
taavia takuita kuin uusiin koneisiin. 
Koneiden huoltohistoria on siten 
myös hyvin tiedossa eikä yllätyksiä 
tule. Koneaseman traktorikalusto 
oli varsin vakuuttava: 11 Fendtiä 
(joista 7 oli portaattomalla vario-
vaihteistolla varustettuja) ja 3 John 
Deereä. Isäntä perusteli Fendt-ko-
neiden valintaansa luotettavuudel-
la ja hyvillä kokemuksilla Fendtistä 
vuosien varrelta. Puimureina oli 
kaksi New Hollandia 24 jalan pöy-
dällä varustettuna. Konekalustoa 

oli kokonaisuudessaan niin paljon, 
ettei kaikkia kannata tässä erikseen 
luetella, mutta yleisvaikutelmana 
konekannasta jäi kaluston erittäin 
korkea laatu. Merkkejä olivat mm. 
Samson, Amazon, Hardi, New Hol-
land, Claas, Kuhn ja Kvarneland.

Tulevaisuus
Omistaja oli hyvin ylpeä siitä, että 
koneasemalla työskentelee tällä het-
kellä kolme sukupolvea, sillä hänen 
isänsä Johannes ja vanhin poikansa 

Kenneth ovat mukana töissä. Ken-
neth on ollut kiinnostunut kone-
aseman töistä jo pitkään, ja Verner 
toivookin, että pojasta tulisi aika-
naan yrityksen toiminnan jatkaja. 
Verner kuitenkin tietää, että työ-
määrä on valtava ja vapaapäiviä on 
harvoin, eikä siksi halua missään 
tapauksessa painostaa poikaansa 
tähän työhön.

Urakointitaksoista Rigtrup ker-
toi sen verran, että niitä ei voi nos-
taa, sillä maataloustuotteiden arvo 
on ollut laskussa jo pidemmän ai-
kaa. Myös kilpailu koneurakoinnis-
ta lähialueella pitää urakointihinnat 
kohtuullisina. Ainoa keino millä 
voisi ansaita enemmän, on hank-
kia tehokkaampia koneita ja saada 
tuntia kohden enemmän työtä teh-
dyksi, pohdiskelee Rigrup.

Koneasemavierailu oli varsin 
mielenkiintoinen kokemus, ja an-
toi meille opiskelijoille paljon ajat-
telemisen aihetta siitä, mihin suun-
taan maatalous on muuttumassa. 
Kysyimme myös Verner Rigtrupil-
ta, minkä kokoisena hän pitää ko-
neasemansa muihin asemiin ver-
rattuna.  Yllätykseksemme saimme 
kuulla yrityksen olevan Tanskan 
mittakaavassa keskikokoinen. Tä-
mäkin asia kertoo siitä, miten kau-
an tanskalaiset ovat koneasematoi-
mintaa harjoittaneet. r

Agrologiopiskelijat kuuntelivat suurella mielenkiinnolla Verner Rigtrupin kertoessa koneasemansa toiminnasta.

Koneaseman kalusto oli järeää.Traktoreiden huolto pyrittiin tekemään samanaikaisesti, näin säästettiin aikaa.

Lämmintä huoltotilaa koneille on yhteensä 1100 neliötä
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vakiona, kiinnityspää voidaan kään-
tää ympäri, kumpaa kytkentävaih-
toehtoa halutaan käyttää. Moniin 
merkkeihin maatalousvetolaitteen 
saa lisävarusteena. Kokeilun voima-

koneista maatalousvetolaite puuttui, 
joten jouduimme kiinnittämään sy-
linterin normaaliin vetokoukkuun 
tilapäisratkaisulla. Mitä taaemmaksi 
kiinnityspisteen traktorista saa, sen 

pystympään sylinteri tulee ja paina-
tusvoima paranee.

Paineakkujousto
Raspin painatus tapahtuu halkai-

sijaltaan 50 millisen sylinterin ve-
toliikkeellä. Hydraulilinjassa on ti-
lavuudeltaan puolitoistalitrainen 
paineakku, joten painatus tapah-
tuu joustavasti. Paineakun ansiosta 

Raspissa on vakiona tukipyörät. Niitä tarvitaan tasoittamaan kulkua ja pyörillä 
voidaan säätää helposti työkorkeutta. Laitteen takana on vetopiste, johon 
voidaan kiinnittää vaikka vaunuhiekoitin.

Raspin painatussylinteri kiinnitetään traktorin puolella normaalisti maata-
lousvetolaitteeseen. Joissain traktorimerkeissä on käännettävä vetokoukku/
maatalousvetolaite vakiona. Yleensä sen saa hankittua lisävarusteena, hinta 
vain saattaa olla melko korkea. Me teimme yksinkertaisen sylinterin kiinni-
tyskorvakkeen, jonka lenkki kävi normaaliin vetokoukkuun. Mitä pystympään 
sylinterin saa, sen parempi on painatusvoima.

Ismo Sairanen

Kuluneena talvena ilmestyi 
markkinoille kaksi traktorin 
nostolaitteeseen kiinnitettävää 

teiden tasaukseen ja polanteen pois-
toon soveltuvaa laitetta. Kivimäen 
Konepaja Oy valmistaa Kipa Raspia, 
myyjänä toimii Agritek Oy. Toinen 
laite on Polanneterä PT-300, jota val-
mistaa ja markkinoi Polanneterä Ay 
Sotkamossa. Polanneterä on esitelty 
aiemmin KV:n numerossa 2/2006.

Kyseiset uutuustuotteet ovat olleet 
puheenaiheena ja kiinnostuksen koh-
teena traktorimiehillä, joten pyysim-
me molemmat laitteet kokeiltavaksi 

jo tämän talven aikana. Traktorilla 
tehtävät teidenhoitotyöt lisääntyvät 
koko ajan, joten tilausta tämän tyyp-
pisille laitteille on olemassa. Alusteriä 
on traktoreihin asennettu yleisem-
min jo muutaman vuoden ajan, mut-
ta kaikki eivät halua lisävarustuksella 
sitoa traktoria vain teidenhoitotöi-
hin. Yleensä alusterän irrottaminen 
ja kiinnittäminen on vie sen verran 
aikaa, että irroitusta ei ihan pienen 
työn takia tule tehtyä.

Kipa Raspi ja Polanneterä PT-300 
ovat irrotettavissa traktorista yhtä 
nopeasti kuin mikä hyvänsä muu 
nostolaitetyökone, joten vetokonetta 
voi väliaikoina käyttää esim. maata-
loustöihin.

Hinnaltaan molemmat laitteet ovat 

myös hyvin kilpailukykyisiä kiintei-
siin alusterälaitteisiin nähden, joten 
pienempimuotoinen käyttö ja osa-ai-
kainen urakointi on mahdollisia.

Raspi kotoisin 
Ilomantsista
Kipa Raspin toimintaperiaatteen ja 
tekniikan on alun perin kehittänyt 
ja suunnitellut Ilomantsilainen ko-
neyrittäjä Olli Ikonen. Hän teki töi-
tä itse rakentamallaan prototyypillä 
jo kahtena edellisenä talvena. Iko-
nen möi polanneterän valmistusoi-
keudet mallisuojauksineen Kivimäen 
Konepajalle, joka aloitti sarjavalmis-
tuksen viime vuoden lopulla. Kipa 
Raspia saa 2,44, 2,75 ja 3,00 metriä 
leveinä malleina. Levyn korkeus kai-

kissa on 700 milliä. Painot ovat 660-
720 kiloa. 

Terälevy on asennettu hiukan ta-
kaviistoon, joten hammas- tai verk-
koterä on hieman jättävässä kulmas-
sa tiehen nähden. Näin terä ei her-
kästi tärise eikä hyppää tien epäta-
saisuuksissa. Levyn luovutuskulmaa 
voi säätää yhdellä sylinterillä noin 22 
astetta puolelleen. Levyn kiinnityk-
sen pääakseli on halkaisijaltaan 120 
millinen.

Raspin painatushydrauliikka on 
patentoitu. Työsylinterin yläpää kiin-
nitetään työntövarren kiinnitystapin 
alapuolella olevaan reikään ja alapää 
maatalousvetolaitteeseen. Joissain 
traktoreissa on maatalousvetolaite ja 
normaali perävaunun vetokoukku 

Nostolaitekiinnitteiset 
polanteen poistajat

Kipa Raspi ja Polanneterä PT-300

Kipa Raspissa on samoja piirteitä kuin Kivimäen Konepajan valmistamissa takalanoissa. Terärunko on kuitenkin normaaleihin takalanoihin nähden huomattavasti 
lähempänä traktoria, jolloin sivuttainen kampeaminen on saatu vähemmäksi. 

Yhdyskuntatekniikka

KV K
oke

ile
e
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Raspi voidaan nostaa nostolaitteella 
ylös, ilman että traktorin ulkopuoli-
sen hydrauliikan hallintavivulla löy-
sätään painatusvoimaa päältä pois. 
Laskettaessa laite alas työskentely 
jatkuu alkuperäisellä säädetyllä pai-
natusvoimalla. Työsylinterin iskun-
pituus on 500 milliä, joten konetta 
traktoriin kytkettäessä pitää tarkis-
taa, että nostolaitteen liikevara ei ole 
suurempi kuin sylinterin liikevara. 
Jos liike ei riitä, voidaan nostovarret 
kytkeä Raspin ylempiin reikiin, tai 
rajoittaa nostovaraa säätämällä trak-
torin nostovarsien nostokorkeutta. 
Nostovarsien nostotangot kannat-
taa laittaa pitkiin hahloihin, jolloin 
Raspi pääsee kallistelemaan trakto-
riin nähden.

Painatussylinteri kytketään yksi-
toimiseen liitäntään traktorissa ja le-
vyn käännölle tarvitaan kaksitoimi-
nen liitäntä. Levyn käännöllä ja pai-
natuksella on paineenrajoitusventtii-
lit, joilta menevä paluuöljy johdetaan 
vapaaseen paluuseen. Suurin paina-
tustyöpaine on säädetty alun perin 
180 bariin. 

Työkorkeus säädetään 
tukipyörin
Raspin takana on työntövarsityyp-
piset kierteellä säädettävät 11/65-12 
kokoa olevat tukipyörät. Ne pitää 
säätää hiukan kannattamaan terää, 
eli painatus tiehen tehdään kevyesti 
tukipyöriä vasten. Jos pyörät jättää 
irti maasta, Raspi pyrkii kovaa ajetta-
essa epätasaisella tiellä vaappumaan 
puolelta toiselle. Painatus tapahtuu 
sylinterillä vetokolmiosta aika ylhääl-
tä, joten terä kallistelee kohtalaisen 
herkästi ilman pyörien tukea. 

Kun pyörät on kerran säätänyt oi-
keaan korkeuteen, ei vanttiruuveihin 
tarvitse enää koskea. Säätö tehdään 
uudelleen vasta kun terä on kulunut. 
Jos käytössä on tappiterä, säädön tar-
vetta ei ole senkään vertaa. Hydrauli-
sella työntövarrella voi työkorkeuden 
säätää hyvin tarkasti kallistamalla lai-
tetta pyöriä vasten.

Laitteen takana olevien pyöri-

en tähden ei tielle jäänyttä lumika-
saa voi työntää takaperin pois tieltä. 
Pyörien ripustukset saattavat vääntyä 
törmättäessä penkkaa vasten. 

Jos traktorin edessä on aurausva-
rustus, Raspia voi pitää perässä kevy-
esti, vetämässä pois auran jättämää 
epätasaisuutta ja liikenteen tallaamia 
pyörän jälkiä. 

Polanneterässä yksinker-
taisempi tekniikka
Polanneterä kiinnitetään nostovar-
siin, mutta tavallista työntövartta ei 
kytketä normaalille paikalleen. Nos-
tovarsilinjan alapuolelle tulee laittee-
seen kiinni kierteellä säädettävä kiin-
nitysvarsi, joka kiinnitetään traktorin 
vetokoukkuun. Suurin vetorasitus 
tulee työskenneltäessä juuri veto-
koukulle eikä traktorin nostovarsille. 
Traktorin työntövarren korvakkeesta 
tulee hydraulinen työntövarsi viis-
toon alaspäin Polanneterässä olevaan 
rei´itykseen, jolloin terän painattami-
nen on mahdollista. 

Polanneterässä oleva nelipistekiin-

nitysjärjestelmä on patentoitu. Huo-
mioitavaa on, että laite nostetaan 
ylös painatussylinteriä lyhentämäl-
lä. Nostolaite on pidettävä koko ajan 
ala-asennossa. Jos vahingossa nostaa 
nostolaitetta, vetokoukkuun kiinni-
tettyyn kiinnitysvarteen tulee työn-
tökuormitus. 

Hydraulisen työntövarren tilalla 
voidaan käyttää myös sopivan mit-
taista hydraulisylinteriä, sillä yleensä 
painattaminen ei kaipaa työntövarsi-
varustukseen kuuluvaa lukkoventtii-
liä. Sylinteriksi riittää halkaisijaltaan 
63-80 millinen työsylinteri, jonka is-
kunpituus on 300-400 milliä. 

Lisävarusteena on valmistajalta 
saatavana valmis painatussylinteri-
paketti, joka sisältää letkutuksen ja 
paineenrajoitusventtiilin. Kyseisellä 
venttiilillä voidaan säätää suurin ha-
luttu tiehen kohdistuva painatus-
voima. Lisäksi paineenrajoitusvent-
tiili oikein säädettynä suojaa veto-
koukkuun tulevan kiinnitysvarren 
vääntymiseltä, jos nostolaitetta va-
hingossa nostetaan ylös. Traktorin 

puolelta Polanneterä tarvitsee kaksi 
kaksitoimista liitinparia ja vapaan 
paluuliitännän.

Polanneterässä on L-kirjaimen 
malliseksi taivutettu teräpalkki, joka 
on kiinnitetty halkaisijaltaan 1000 
milliseen kääntöpöytään. Kääntö-
pöydän rasvavoideltava niveltappi on 
halkaisijaltaan 100 milliä. Teräpalkin 
luovutuskulmaa voidaan säätää hyd-
raulisesti 20 astetta puolelleen. Te-
räpalkissa on 305 millin jaotuksella 
oleva rei´itys, joten kaikkia yleisem-
piä tieteriä voidaan käyttää. Teräpal-
kin korkeus on 300 milliä, lisäksi tu-
lee tieterän näkyvän osan korkeus. 
Terä on tavallisella tieterällä 10 astet-
ta taaksepäin jättävä, ominaisuudella 
on haettu tasaista ja tärinätöntä kul-
kua tien pinnassa. 

Tappiterää käytettäessä molem-
missa laitteissa teräkulma tulee otta-
vaksi, koska paras suositeltu tappien 
työkulma on eteenpäin kallistettuna 
35 astetta (pystyasennosta mitaten). 
Kallistuskulma varmistaa tappien 
pyörimisen ja parhaan mahdollisen 
purevuuden. 

Polanneterä PT-300:n vakiotyöle-
veys on kolme metriä, muitakin leve-
yksiä valmistaja on luvannut tilauk-
sesta toimittaa, tieterän pulttijaotuk-
sen mukaisina mittoina.

Kiinteä osa traktoria
Kipa Raspista poiketen Polanneterä 
on tarkoitettu tavallaan kiinteäksi 
osaksi traktoria. Nostovarsien nos-
totangot kytketään kiinteisiin reikiin. 
Painatussylinterillä terää painamalla 
voi halutessaan nostaa takapyörät il-
maan. Jos traktorissa on hydraulinen 
nostotangon säätö, voi myös ajon ai-
kana painattaa terän laidalla tai toi-
sella tehokkaasti tietä vasten. Saman 
asian voi tietysti tehdä hitaammin 
käsin kierrettävillä nostotangoilla.

Polanneterässä on kolme kiinni-
tysreikää painatussylinterille ja nos-
tovarsille. Konetta kiinnitettäessä va-
litaan sopivat kiinnitysreiät trakto-
rin nostolaitteen mitoituksen mu-
kaan. Kun terä on maassa, laitteen 

kääntöpöytä säädetään vetokoukun 
kiinnitystankoa ruuvaamalla vakaa-
tasoon. Tällöin teräpalkin luovutus-
kulmaa voi säätää sylinterillä ilman 
että kallistuskulma liikkeen aikana 
muuttuu. 

Polanneterässä teräpalkki tulee 
täysin vinoon käännettynä hyvin lä-
helle traktorin toista takapyörää. 

Käytössä huomattua
Jotta polannetta saadaan tien pin-
nasta irti ja liukkauden torjumisek-
si ajoradan pinta karheaksi, pitää 
painatusvoimaa työlaitteeseen saada 
riittävästi. Myös terävarustuksella on 
työjälkeen tärkeä merkitys. Molem-
missa kokeilulaitteissa oli tappiterä-
varustus, joka on purevuuden kan-
nalta osoittautunut parhaaksi. Vaik-
ka tappiterärunko tappeineen on 
arvokas hankkia, pitemmän päälle 
teräkustannuksissa tulee säästöä pe-
rinteisiin hammas- tai verkkoteriin 
nähden.

Kipa Raspille valmistaja ilmoit-
taa reilun 2000 kilon painatustehon. 
Käytännössä  Raspilla lähtee tien 
pinnasta luminen polanne irti, mutta 
jäätikköisestä pinnasta ei kerta ajolla 
kovin paljon tavaraa irtoa. Karheaksi 
pinnan kyllä saa.

Polanneterän painatusvoima on 
Raspia parempi, koska traktorin ta-
ka-akselipainoa saa siirrettyä enem-
män terälle. Jos vetokoneessa riittää 
painoa, jäätikköinen polanne irtoaa 
Polanneterällä tehokkaammin. 

Traktorin alusterä keventää paina-
tettaessa kaikkia neljää pyörää. Näille 
taakse kytkettäville polanteenpois-
tolaitteille on yhteistä se, että paina-
tettaessa osa taka-akselin painosta 
siirtyy vetävälle etuakselille. Tämän 
ansiosta vetokone kulkee tehokkaas-
ti, jos vain etupyörille riittää pitoa. 
Polanneterällä ajettaessa traktori kul-
ki välillä pitkät matkat takapyörät 
ilmassa. 

Suurin vetokoneena ollut traktori 
painoi varustuksineen mittauksem-
me mukaan Polanneterän kanssa 
9900 kiloa. Kun takapyörät paina-
tettiin ilmaan, etuakselilta mitattiin 
6400 kiloa, terän painatusvoimaksi 
jäi näin ollen 3500 kiloa. Laskennal-
lisesti koko koneen painosta etuak-
selille tulee 65 prosenttia. Samalla 
painon jakaumalla esimerkiksi 5500 
kiloa painavalla traktorilla etupyö-
rille tulee painoa vajaat 3600 kiloa ja 
terän suurimmaksi painatusvoimaksi 
reilut 1900 kiloa.

Kampeaa sivuttain
Molemmilla laitteilla on taipumus 
kammeta traktorin perää sivusuun-

nassa, silloin kuin terä on käännetty 
vinoimpaan kulmaan. Tässäkin te-
rävarustuksella on merkitystä. Po-
lanneterällä ajoimme kokeeksi myös 
verkkoterällä, joka kampesi selvästi 
enemmän traktoria kuin kokeilussa 
suurimman osan aikaa käytössä ol-
lut tappiterä.

Jäisestä polanteesta tavaraa irro-
tettaessa teräkulmaa kannattaa kään-
tää kummallakin vain sen verran 
vinoon, että irronnut jäähile siirtyy 
sivuun. Ensimmäisellä vetokerralla 
voi terän pitää myös aivan poikittain 
tiehen nähden, jolloin koko paina-
tusvoima voidaan käyttää hyödyksi. 
Seuraavalla ajokerralla voi sitten ir-
ronneen jään siirtää tien sivuun.

Raspilla ja Polanneterällä saa trak-
torin tehot käytettyä tarkkaan. Pie-
nempikokoisen vetokoneen tehon 
puute alentaa tietysti ajonopeutta, 
mutta jo 75 kilowattisella traktorilla 
pärjää kohtalaisesti.

Jos nämä laitteet kytketään suu-
ritehoisen liikennetraktorin perään, 
työskentely sujuu yllättävän tehok-
kaasti. Ajonopeutena saadaan pi-
dettyä kovemmallakin painatuksel-
la 20-30 kilometriä tunnissa, jolloin 
valmista jälkeä tulee nopeasti. Myös 
irronnut polanne lentää nopeuden 
noustessa paremmin penkalle, eten-
kin korkeamman levyn omaavalla 
Raspilla. 

Ominaisuuksien vertailua
Raspilla voidaan korvata melko pit-
kälti perinteinen takalana. Korkean 
levyn ansiosta polanteen irrottami-
sen lisäksi lumen auraaminen tai 
maa-aineksen tasaaminen onnistuu. 
Ojamaiden levitys ei suju, koska te-
rää ei saa nousemaan kovin ylös 
maasta, ja terälevy on melko lähel-
lä traktoria. 

Polanneterällä lumen auraamista 
haittaa matala terälevy. Takaperin voi 
työntää lunta tai tasata maata silloin, 
kun tukipyörät eivät ole tiellä. Tosin 
terälevyn kääntösylinteriä pitää va-
roa. Terälevy on myös lähempänä 

traktoria, jolloin kampeamisvaikutus 
on vähäisempi. Polanneterä ei myös-
kään kaipaa tukipyöriä, työjälki on 
tasainen ja korkeuden säätö käy pel-
kästään painatussylinteriä säätämäl-
lä helposti.

Molemmilla laitteilla pystytään 
kesällä tasaamaan teiden pintoja ja 
painatuksen ansiosta saadaan sora-
tien pinnasta tasattua vesikuoppia ja 
liikenteen tekemää hammastusta. 

Hankintahinnaltaan Polanneterä 
on Raspia selvästi edullisempi, joten 
hankinta on vähäisemmälläkin käy-
töllä perusteltavissa.

On käytössä kumpi hyvänsä lait-
teista, säännöllisellä polanteen pois-
tolla saadaan  talvella tiet pysymään 
hyvässä kunnossa. Tietä karhennet-
taessa säästetään myös hiekoitukses-
sa.  Soratiepohjilla saatetaan selvitä 
kokonaan ilman hiekottamista. 

Kipa Raspille Agritek Oy ilmoit-
taa hinnaksi ilman terää 5740 euroa, 
hammasterällä 5970 euroa, verkko-
terällä 6120 euroa ja tappiterällä va-
rustettuna-------- euroa. Valmistajan 
nettiosoite on www.kivimaenkone-
paja.fi ja myyjä www.agritek.fi. 

Polanneterän hinta ilman terää 
on tämän talven ajan 3990 euroa. 
Samaan pakettiin saa verkkoterän 
250 eurolla tai tappiterävarustuksen 
1150 eurolla. Painatussylinterin hin-
ta on 300 euroa. Jos käyttää trakto-
rin omaa hydraulista työntövartta, 
Polanneterän mukana tulee irralli-
nen paineenrajoitusventtiili, jonka 
voi kytkeä itse. Sotkamolaisen Po-
lanneterä Ay:n yhteystiedot löytyvät 
osoitteesta www.polannetera.fi. Kaik-
ki hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Vastaavasti korkea levy on hyvä vedettäessä paksumpaa polannekerrosta irti 
ja pois tieltä. 

Polanneterä on 
rakenteellisesti 
y k s i n ke r t a i -
nen. Teräpalkki 
on taivutettu 
yhtenäisestä 
15-mil l isestä 
teräslevystä. 

Kokeilulaitteeseen 
nähden uudem-
missa tuotantomal-
leissa on Polanne-
terässä L-mallinen 
teräpalkki, jota on 
vahvistettu taka-
puolelta yhtenäi-
sellä teräslevyllä. 
Polanneterällä pys-
tyy helposti työn-
tämään lunta myös 
takaperin.

Polanneterässä saisi 
olla paksun lumisen 
polanteen irrotuksessa 
korkeampi terälevy. Lun-
ta irtoaa kuitenkin sen 
verran reilusti, että tava-
raa kulkee terän edessä 
paksuna kerroksena. 
Pienemmällä traktorilla 
joutuu teräkulmaa hiu-
kan rajoittamaan, että 
kampeaminen ei hait-
taisi kulkua. Kuvan huo-
noksi päässeestä tiestä 
pohjajää tuli osittain 
näkyviin ensimmäisellä 
ajokerralla.

Silloin kun ajonopeutta ei saa pidettyä riittävän suurena, ei lumi Raspillakaan 
korkeasta levystä huolimatta nouse lingotusta tieurasta penkalle. 
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