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Ari Siekkinen

Sahan tasavalta on yhdeksän 
kertaa Suomea suurempi alue 
Koillis-Siperiassa. Suomesta 

Sahan tasavallan pääkaupunkiin 
Jakutskiin on matkaa noin 10 000 
km ja Moskovasta 8500 km:ä.

 Pinta-alaltaan Sahan tasaval-
ta  on  18 % Venäjän pinta-alasta 
ja noin Intian kokoinen ikiroudan 
alue. Sitä kutsuttiin aiemmin  Jaku-
tiaksi, kunnes Jakutian autonomi-
nen sosialistinen neuvostotasavalta 
antoi suveneerisuusjulistuksen 27. 
syyskuuta 1990 ja muutti nimensä 
Sahan tasavallaksi vastoin Neuvos-
toliiton johdon tahtoa. Neuvosto-
liiton hajoamisen jälkeen Saha jäi 
kuitenkin Venäjän federaation yh-
teyteen.

Alueella on arktinen manneril-
masto. Talvet ovat siis kylmiä, kui-
via ja tuulettomia. Alueella vuon-
na 1926 mitattu pakkasennätys on 
-72 °C  ja tavallisesti talvisin on yli 
-40 °C pakkasasteen päiviä vähin-
tään 30. Koko matkani ajan, kulu-
van vuoden tammikuun alkupääs-
sä, mittari pystytteli sinnikkäästi 50 
pakkasasteen tuntumassa. 

Sahan tasavaltaa halkoo maail-
man 10. pisin joki Lena-  jonka ko-
konaispituus on 4400 km.  Se,  ja 
muut isot joet ovat tärkeitä liiken-
neväyliä toukokuun loppupuolelta 
lokakuuhun asti. Tieverkko on ke-
hittymätön, joten talviaikaan kul-
kuvälineenä käytetään lentokonetta 
tai lyhyemmillä matkoilla talviteitä, 
jotka on aurattu seurailemaan joen 
uomia, jäätä ja rantavyöhykettä.

Kylien välillä ei ole ympärivuoti-
sesti liikennöitäviä teitä.

Kaikkiaan Sahan väestö koostuu 
noin 70 eri kansallisuuden edus-
tajista. 

Neljäsosa
maapallon timanteista
Sahan tasavaltaa voidaan syystäkin 
nimittää timanttivaltioksi, sillä se 
tuottaa noin neljäsosan maapallon 
timanteista. Tämän lisäksi Sahal-

la on huomattavat mineraalivarat: 
kultaa, lyijyä, sinkkiä, hopeaa, vof-
ramia, molybdeeniä, tinaa, kivihiil-
tä, ruskohiiltä, maakaasua ja öljyä. 
Kaivosteollisuutta voidaankin pi-
tää Sahan talouden selkärankana. 
Öljy- ja kaasuvarat muodostavat 

noin puolet Venäjän kauko-idän 
varoista.

Kaivostoiminnan lisäksi karja-
talous on tärkeä elinkeino Sahan 
eteläosissa ja porotalous pohjois-
osissa. Eteläosan jokilaaksoissa vil-
jellään maata ja kalastusta harjoi-

tetaan mm. Lenan, Janan, Indigir-
kan ja Kolyman vesistöalueilla sekä 
Pohjoisella Jäämerellä. Myös turkis-
eläimiä metsästetään.

 
Hakkuusuunnitteesta
toteutuu vain prosentti
Suomen metsien pinta-ala on vä-
hemmän kuin viidesosa ja koko-
naispuuston määrä hieman enem-
män kuin viidesosa Sahan metsien 
vastaavasta.  Suomessa suurimman 
kestävän hakkuumäärän arviosta 
(67 milj. m³) toteutetaan 85 %.

 Sahan vuotuinen hakkuusuun-
nite on 30 milj. m³, josta toteutuu 
vain noin yksi prosentti.

Puunkorjuuta ja kuljetuksia pal-
velevaa tieverkostoa ei ole juuri 
lainkaan. Lähes ainut toimiva kul-
jetusmuoto on laivakuljetus, jota 
voidaan käyttää vain 4–5 kesäkuu-
kauden aikana. Tämä merkitsee 
sitä, että puunkorjuu ja varsinkin 
kuljetukset ovat sesonkiluontoisia. 
Puunkorjuu tapahtuu talvella talvi-
teitä hyväksi käyttäen ja jatkokulje-
tus kesäisin laivakuljetuksena.

Pakkasraja on -50°C  
perinteisille metsäprikaateille

Koillis-Siperia on haaste metsäkoneille

Juontotraktori TT-4M:n alusta muistuttaa panssarivaunun telastoa. Valmiiksi karsittuja kokorunkoja kone vetää 5–10 
kappaletta kerrallaan. Kuljettaja ei poistu ohjaamosta, vaan vaijereiden kiinnittämiseen on kaksi jalkamiestä.

Runkojen katkontaan alavarastolla käytetään sähkösahoja. Ne ovat meidän 
sähkösahojamme järeämpiä ja varustettu korkeilla kahvoilla. Sahaaminen 
käy selkä suorana.
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Pieniin hakkuumääriin on useita 
syitä, joista tärkeimpiä lienevät ke-
hittymätön infrastruktuuri ja puuta 
jalostavan teollisuuden puute.

Sahan tasavallassa ei ole pie-
niä raamisahalaitoksia lukuunot-
tamatta kuin pari 50–100 000 m³ 
vuodessa tukkia käyttävää sahalai-
tosta. Tasavallan pääkaupungissa 
Jakutskissa sijaitsevalla sahalla on 
myös puutavaran jatkojalostusta, 
kuten höyläystä, liimapuujatkos-
linja ja pienimuotoista puusepän-
tuotantoa. Raamisahojen tukkiraa-
ka-aineen käyttö on maksimissaan 
10 000 m³ vuodessa/raami. Kaivos-
teollisuudessa vähäisessä määrin ta-
rivittavien kaivospölkkyjen, hirsi-
rakentamisen ja polttopuun lisäk-
si muuta käyttöä puulle ei alueella 
ole. Lähimmät sellu- ja paperiteh-
taat sijaitsevat tuhansien kilomet-
rien päässä. 

Pakkasraja
metsätöissä -50°C
Lensimme pääkaupunki Jakutskis-
ta noin  50 asteen pakkasessa Olek-
minskin kaupunkiin. Siitä jatkoim-
me edelleen matkaa venäläisellä 
UAZ-maastoautolla Lena-jokivart-
ta pitkin 130 kilometrin päässä ole-
vaan Tsabaevan kylään, jossa sijait-
sivat puunkorjuuyrityksen väli- ja 
alavarasto. 

Alavarastolta jatkoimme edelleen 
30 km:n päässä olevalle leimikolle. 
Oli lauantaipäivä ja paukkupak-
kasista huolimatta hakkuut, kulje-
tukset ja työt alavarastolla jatkuivat 
normaalisti. Meille kerrottiin että 
pakkasrajana on -50ºC joka meistä 
tuntui kovalta, sillä muutaman mi-
nuutin  poistuminen  maastoauton 
lämmöstä sai  nenänpäämme val-
koisiksi ja meidät tarkkailemaan 
toisiamme paleltumien varalta. 

Leimikoista hakataan vain jä-
reimmät rungot, joista saa-
daan tukkeja. Kertymä vaihtelee 
110- 150 m³/ ha.  Latvaosa rungoista 
käytetään polttopuuna.

 Hakkuumäärästä 80 % on leh-
tikuusta ja 20 % mäntyä. Mänty 
käytetään paikallisesti Sahan tasa-
vallassa. Lehtikuuselle on pyritty 
löytämään myös ulkomaisia ostajia 
ja osa lehtikuusisahatavarasta laiva-
taankin jokialuksiin kesäkautena ja 

kuljetetaan jäämerisatamaan Tik-
siin, josta puut lastataan valtame-
rialuksiin kuljetettavaksi mm. Eu-
rooppaan edelleen jalostettavaksi.

Hallitseva korjuutapa
edelleen runkojuonto
Puunkorjuussa ja kuljetuksissa käy-
tetään Venäjällä yleistä kokorunko-
menetelmää, joskin jo 11 vuotta 
sitten on alueelle ostettu ensimmäi-
nen tavaralajikorjuuseen soveltuva 
metsätraktori ja harvesteri. 

Metsässä tapahtuvan työn tekee 
työryhmä, "prikaati", joka muo-
dostuu 5–6 henkilöstä: kahdesta 

kaatomiehestä ja kahdesta kaato-
työtä avustavasta henkilöstä, joi-
den tehtävänä on myös runkojen 
karsinta. Runkojen juonnon tekee 
juontotraktori (esim TDT-55 tai 
TT-4M) kuljettajineen sekä kaksi 
juontovaijerit runkoihin kiinnittä-
vää henkilöä.

 Juontotraktori juontaa rungot 
ylävarastolle 5–10 rungon juonto-
nippuina. Prikaatin kuukausituotos 
on 1500–2000 m³.

Kaato- ja kokopuiden kasaus 
voidaan tehdä myös koneellisesti 
esim. LP-58 kaato-kasauskonetta 
käyttäen.

 Leimikolla tehtäviä avustavia 
töitä ovat mm. lumen puhdistami-
nen kaadettavien puiden tyveltä, 
vaarallisten puiden kaato erillistyö-
nä, ylipitkien kantojen sahaus lyhy-
emmiksi, työmaan vartiointi sekä 
taukotupien ja juontotraktoreiden 
lämmitys.

 Hakkuutähteiden keräys kasoi-
hin on myös oma työnsä. Mai-
nittakoon, että moottorisahalla ta-
pahtuvaa kaadon suuntausta avus-
taa henkilö, joka työntää pitkällä 
riu'ulla puun haluttuun suuntaan. 
Yksintyöskentely puita kaadetta-
essa on Venäjällä turvallisuussyistä 
kiellettyä.   

Monta kuljetusta
varastosta toiseen
Kuormaus ylävarastolla tapahtuu 
kuormauskoneella (esim. LT-188) 
ja kuljetus esimerkiksi Ural- tai 
Kraz-puutavara-autoilla, jotka on 
varustettu kokorunkojen juontoon 
soveltuviksi. Kuormauskoneen 
kuormaimen taakka on 5–10 run-
koa kerralla ja auton kuormaus/

purkuaika 20–30 minuuttia. Venä-
läisten Uralien kuorman koko on 
noin 20- ja ukrainalaisten Krazien 
noin 25 m³.

 Rungot kuljetetaan autoilla ala-
varaston vieressä olevalle välivaras-
tolle, jossa purkaminen tapahtuu 
jälleen kuormaus/purkukoneella.

 Siirto alavaraston katkonta- ja 
lajittelulinjalle tehdään puuautoilla 
kuormauskonetta kuormaamisessa 
ja purkamisessa apuna käyttäen.

 Katkonta tehdään sähkösahoil-
la, ja pölkkyjen siirtely manuaali-
sesti ja kolakuljetinta apuna käyt-
täen. Tsabaevan väli- ja alavaras-
tolla  huomasimme, että lehtikuu-
sirungot olivat usein tyvilahoisia 
ja  myös lenkoja tai mutkaisia. Kat-
konnan yhteydessä laho tyvettiin 
pois ottamalla reilusti 3–4 m polt-
topuupölkky, vaikka laho päättyi 
huomattavasti aiemmin rungossa.

Alavarastolta tukit  siirretään 
juontotraktorilla toiselle välivaras-
tolle odottamaan kuljetusta edel-
leen satamaan ja polttopuu toimi-
tetaan paikalliseen käyttöön. Osa 
mäntytukeista  jalostetaan väliva-
rastoilla sijaitsevilla raami-/pyörö-
sahoilla parruiksi ja laudoiksi. Myös 
Tsabaevan välivarastolla oli kylmäs-

sä hallissa kaksi raamisahaa, jotka 
sahasivat järeitä, hyvälaatuisia män-
tytukkeja parruiksi ja laudoiksi.

Toiselta välivarastolta tukit siir-
retään edelleen tukkien kuljetuk-
seen sopivilla pankoilla varuste-
tuilla autoilla satamaan. Siellä ne 
kuormataan esimerkiksi kelluvalla 
kuormauskalustolla laivaan. Lai-
vakuljetuksen jälkeen tukit kuljete-
taan autoilla edelleen sahalle. 

Kysyntää suomalaisille
koneille ja yrittäjille 
Kokopuumenetelmään perustuva 
puunhankinta koostuu hyvin mo-
nesta yksittäisestä osaprosessista 
ja puun käsittelyvaiheesta. Verrat-
tuna harvesterikorjuuseen on se-
kä  työvoimavaltainen että myös 
hyvin monia erityyppisiä koneita 
ja laitteita vaativa. Työvoimavaltai-
suudesta johtuen puunhankinnan 

sivukustannukset, (kuten hallinto, 
työnjohto, työvoiman kuljetukset 
ja työmaiden ylläpitoon liittyvät 
kustannukset) ovat kokopuumene-
telmissä suuremmat kuin harveste-
rikorjuussa.

 Sahan tasavallan johtava puun-
korjuuta ja puunjalostusta harjoit-
tava yritys on viime vuonna hank-
kinut käyttöönsä suomalaisvalmis-
teisen harvesteriketjun, jonka odo-
tetaan pienentävän jalostukseen tu-
levan tukin omakustannushintaa. 
He toivottavat tervetulleiksi myös 
suomalaiset yrittäjät keskustele-
maan puunkorjuu-urakoista kans-
saan.

 Tällä hetkellä tavaralajimene-
telmään perustuvaa harvesterikor-
juuta rajoittaa puunkorjuun kausi-
luontoisuus. Puuta hakataan pää-
asiassa seitsemän talvikuukauden 
aikana ja tästä ajastakin vähintään 
30 päivänä on yli -40 astetta jolloin 
harvestreita ei voida käyttää. r

(Kirjoittaja oli tekemässä Savcor-Indufor 
Oy:n toimeksiannosta puunkorjuun ja sa-
haustoiminnan kehittämissuunnitelmaa 
Sahan tasavallassa toimivan timanttifirma 
Almazi Anabaran metsäosastolle.) 

Oleminskin männikkö muistuttaa paljon Suomen Lapin hidaskasvuisia männi-
köitä. Sahan tasavallassa mänty jää paikalliskäyttöön.

Ukrainalaista Kratz-kuorma-autoa kuormataan LT-188 kuormauskoneella. Pihdissä nousee kerralla 5-10 runkoa. Kuormaa 
lastataan kyytiin noin 25 mottia. Kuorman purku tapahtuu samalla menetelmällä. Kuormaus- ja purkuaika yhteensä on 
20–30 minuuttia.

Lehtikuusta menee myös vientiin. Se kuljetetaan jokialuksilla jäämerisatamaan 
Tiksiin ja siitä edelleen valtamerialuksilla mm. Eurooppaan. Lahovikojen kat-
konnassa ei nuukailtu ainakaan Tsabaevassa. Tyvilahot otetaan polttopuiksi.
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Ismo Sairanen

Tampereen seudun konemyyn-
tipisteissä koottiin jälleen voi-
mavarat yhteen ja järjestet-

tiin Mansen Mörinät -tapahtuma 
jo viidennen kerran. Ajankohta on 
ollut joka kerta maalis-huhtikuun 
taitteessa. Jo aiempina vuosina mu-
kana olivat Fintractor Oy, Hämeen 
Telakone Oy, KH-Koneet Oy, Ko-
nekesko Oy, Konemyynti Niemelä 
Oy, Mateko Oy, Rautionmaan Kone 
Oy, Oy Rolac Ab, Rotator Oy, Suo-
men Rakennuskone Oy ja Wihuri 
Oy Witraktor. Uusista Tampereen 
alueella toimintansa aloittaneista 
yrityksistä mukaan olivat lähteneet 
Honka Trading Oy ja Kyrö-Sijoitus 
Oy.

Kaikki osallistujat toivat esille 
mahdollisimman paljon tämän vuo-
den uutuustuotteitaan, onhan Man-
sen Mörinät alkuvuoden tärkein 
maarakennusalan tapahtuma. Ku-
vakoosteessa on poimintoja Tampe-
reella nähdyistä koneista. r

Maarakennus

Päästömääräyksien tiukentumisen myötä Caterpillar on siirtynyt kaivukoneiden 
moottoreiden polttoaineen ruiskutuksen ohjauksessa uuteen ACERT-tekniik-
kaan. Työpainoltaan 25 tonnisella Cat 324D:llä pyöriteltiin työnäytöksessä 
Allu SC -seulakauhaa. Uusi kaivukoneiden D-sarja on kokonaisuudessaan esillä 
huhtikuun lopulla Intermat-näyttelyssä Ranskassa.

Harvinaisempi uusi 
maarakennuskone 
oli tuotu Suomen 
Rakennuskoneen 
toimipaikan pi-
halle. Karkkilan 
Kaivuu ja Kuljetus 
Oy on hankkinut 
Komatsu 65EX -
puskukoneen. Työ-
paino on hiukan 
yli 20 tonnia ja 
moottoriteho 142 
kilowattia.

Atle Westman Hämeen Telakoneella esitteli Huddigin langattomasti kauko-oh-
jattua kaivurikuormainta. Koneen kaikki toiminnot käynnistystä ja ajoa myöten 
toimivat kauko-ohjatusti. Kaivulaitteen liikkeet toimivat hyvin tarkasti, sen voi 
omakohtaisesti kokeilla. Kauko-ohjausta käytetään Ruotsissa yleisesti, kun 
näkyvyys ohjaamosta käsin alas kaivannon pohjalle on rajallinen. 

Tampereen alueella Yuchai-kaivukoneiden piirimyyjänä toimivan Kyrö-Sijoitus 
Oy:n konekentällä oli esittelyssä ohjaamoltaan ja väritykseltään uudistunut 
Yuchai YC135. Ohjaamo on verhoiltu entistä täydellisemmin ja myös melutasoa 
on saatu alemmaksi.

Uudesta Doosan Daewoo kaivukonemallistosta ensimmäisenä on esitelty 
30-tonnin luokkaan kuuluva DX300LC. Common Rail -dieselillä varustetun 
koneen ohjaamo on uudistunut kuljettajaystävällisempään suuntaan parem-
man näkyvyyden ja hiljaisemman melutason ansiosta. Puomiston ja alavaunun 
rakennetta on myös vahvistettu, esimerkiksi johtopyörän kotelossa on teräs-
jäykisteet sisä- ja ulkopuolella.

Konekeskon maahantuomien Manitou-
kurottajien mallisto on laajentunut. 
Taaempana oleva MLB 625 T -malli on 
varustettu kaivulaitteella, jonka suurim-
maksi kaivusyvyydeksi ilmoitetaan 6,15 
metriä. Teleskooppipuomi puolestaan 
ulottuu 5,22 metrin korkeuteen. Etualal-
la oleva Buggiscopic Evolution  on vas-
taavasti hyvin pienikokoinen kone, joka 
kuitenkin ulottuu 3,9 metrin korkeuteen 
ja nostotehoa löytyy kaksi tonnia.

Mansen Mörinöiden 
koneuutuuksia

Mansen Mörinät saa maarakennusalan ihmisiä liikkeelle laajalta alueelta. Järjestäjien mukaan kävijöitä on useita tuhansia  
tapahtuman aikana. Oy Rolac Ab:n piha-alue oli täynnä uusia Volvo-koneita. Minikaivukone oli nostettu  maamerkiksi.
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Ismo Sairanen

Koneliikkeet eri puolilla maata 
aktivoituvat keväällä samoihin 
aikoihin järjestämään konei-

den myyntipäiviä. Honkajoella sijait-
seva koneliikkeiden keskittymä on 
perinteisesti samana viikonloppuna 
järjestänyt konepäivät, jolloin asiak-
kaat pääsevät tutustumaan samalla 
kertaa useisiin satoihin eri koneisiin. 
Auto- ja Konemyynti Eero Pakkanen 
Oy, Heinolan Auto ja Traktori Oy ja 
Honka Trading Oy sijaitsevat Honka-
joella saman tien varressa muutaman 
kilometrin matkalla, joten kaikissa 
kolmessa liikkeessä on helppo käydä 
saman päivän aikana.

Heinolan Auto ja Traktori toimii 
alueella New Holland -traktoreiden 
piirimyyjänä. Työkonepuolella yri-
tys edustaa Dieci-kurottajia, Am-
mann-jyriä ja tärylätkistä sekä Bob-
cat-koneita, lisäksi samoissa tiloissa 
toimii rauta- ja maataloustuotteiden 
myymälä. Työkaluista, tarvikkeista, 
suodattimista ja öljyistä oli tapahtu-
massa koottu tarjouspaketteja, joita 
useampikin asiakas näytti keräävän 
ostoskoriinsa. Paikalla oli myös lait-
teiden maahantuojien edustajia ker-
tomassa tuotteistaan.

Honka Trading Oy on Takeuchi-
koneiden sekä Atlas ja Mustang -
kuormainten maahantuoja ja myy-
jä. Varustepuolella valikoimasta löy-
tyvät kaivukoneiden Karhu-kauhat. 
Honkatrading on tehnyt hiljattain 
huoltosopimuksen uusista koneista 
Machinery Oy:n kanssa. Koneiden 
huoltotoiminta ja jälkimarkkinointi 
tehostuu näin ollen Helsingin, Tam-
pereen ja Turun alueilla. 

Auto- ja Konemyynti Pakkanen 
Oy on erikoistunut käytettyjen maa-
rakennuskoneiden ja raskaamman 
autokaluston vaihtokauppaan ja 
myyntiin. Lisäksi varastossa on eri 
valmistajien kauhoja.

Kahden päivän aikana liikkeellä 
oli koneliikkeiden arvioiden mukaan 
yli tuhat alasta kiinnostunutta kone-
miestä. Edelliseen vuoteen verrattuna 
kerrottiin päivien aika tehdyn kaup-
poja jopa enemmän kuin aiempina 
vuosina. Tapahtumaan kohdistunut 
mielenkiinto kertoo maarakennus-
alan hienoisesta vilkastumisesta tä-
nä vuonna. r

Honkajoella yhteiset 
konemyyntipäivät

Auto ja Konemyynti Eero Pakkasen vanhat toimitilat kävivät aikojen kuluessa ahtaiksi. Uusien toimitilojen myötä koneiden 
kunnostus ja huolto on helpottunut huomattavasti. Maalaustöille on oma erillinen osastonsa. Tilojen lämmitys tapahtuu 
kotimaisella energialla.

Honka Tradingin 
uusien konei-
den rivistössä 
uutena mallina 
esiteltiin sak-
salainen Atlas 
W e y h a u s e n 
AR85 kuormain. 
Runko-ohjatun 
koneen työpaino 
on 6,7 tonnia ja 
voimanlähteenä 
on Deutzin 65 
kW:n diesel.

Heinolan Auto ja 
Traktorin pihalla oli 
esillä kattava valikoi-
ma Bobcat-koneita. 
Malliston uusimpia 
tuotteita ovat pyö-
räkuormaimet, joi-
ta on kolme mallia 
työpainoiltaan 3,9-
5,7 tonnia. Kuvas-
sa etualalla suurin 
malli AL440, jonka 
moottoritehoksi il-
moitetaan 61,2 kW 
ja kaatokuormaksi 
4400 kiloa. 

Ismo Sairanen

Jo useampana vuotena vakiintu-
neen käytännön mukaisesti Suo-
men Telakone Oy järjesti kevään 

kynnyksellä talvipäivät toimipaikal-
laan Humppilassa. Uusien Hyundai-
koneiden lisäksi kahden hehtaarin 
suuruisella konekentällä oli yli 150 
käytettyä maarakennuskonetta. Mu-
kana tapahtumassa oli myös muuta-
mia lisälaitteita ja koneiden varusteita 
myyviä yhteistyökumppaneita. 

Telakoneen tuotevalikoimaan kuu-
luvia uusia varaosia, komponentteja 
ja esimerkiksi koneiden telastojen 
osia oli koottu esille myynti- ja kor-
jaamotiloihin, joita on yhteensä noin 
2000 neliötä.

Työnäytöksessä piha-alueella oli 
Maviteknikin Hese-takalana/polan-
neteräyhdistelmä ja myös uusia ja 
käytettyjä laitteita. Esittelyssä olleita 
koneita oli mahdollista koeajaa.

Konepäivien yhteydessä luovutet-
tiin virallisesti asiakkaalle uusi Big 
Float 10.22, rantojen ja vesialuei-
den kunnostuskone. Paikalla olivat 
valmistajan, Big Float Oy:n puoles-
ta Ossi Rissanen ja Kalevi Koskinen, 
koneen vastaanottivat Hannu ja Vei-
jo Kiviniemi Uudestakaupungista. 
Veljeksien yritys suorittaa rantojen 
ja väylien kunnostuksia merellä ja 
myös sisävesillä.

Big Float 10.22 on kokonaispai-
noltaan 14 tonninen kone, jonka 
puomiston ulottuvuus on 10 met-
riä ja suurin kaivusyvyys 5,5 met-
riä. Kelluvalla telastolla varustetun 
koneen peruskoneena on pitkäpuo-
minen Hyundai Robex 110-7 -kai-
vukone. r

Konemiehet kokoontuivat 
Humppilassa

Telakoneen talvipäivät

Maviteknik esitteli 
uutena tuotteena 
kaivukoneen kau-
han pikakytkimeen 
liitettävän Hese-la-
nan. Laite soveltuu 
erilaisiin tasaustöi-
hin ja teiden laito-
jen aurauspenkkojen 
mataloittamiseen ja 
poistoon pyöräalus-
taisella koneella.

Big Float 10.22 on pienin malliston kolmesta kelluvasta kaivukoneesta. 
Koneeseen oli uutena sovelluksena asennettu alumiiniset telalaput. Näillä 
saavutetaan huomattava painonsäästö teräksisiin nähden.

Telakone Oy:n talvipäiville osallistuneille konemiehille oli esiteltävänä hulppeat rivistöt käytettyjä ja myös uusia maara-
kennuskoneita.

Lametallin val-
mistama Stark-
kauhaharja on 
tarkoitettu käy-
tettäväksi laajoilla 
piha-alueilla, jois-
ta pitää poistaa 
paljon hiekkaa, 
roskaa tai vaikka-
pa lankun pätkiä. 
Malleja on kaksi, 
työleveydet 2,0 ja 
2,5 metriä.
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Ismo Sairanen

Maarakentajien Keski-Suomen 
piiriyhdistys järjesti yhdessä 
Oy Rolac Ab:n ja muutami-

en muiden koneyrittäjille tuotteita 
myyvien yrityksien kanssa koneiden 
ja laitteiden esittelypäivän lauantai-
na, viikkoa ennen Tampereella pe-
rinteeksi tulleita Mansen Mörinöitä. 
Lisälaitepuolelta mukana olivat En-
gcon-kauhanpyörittäjät, Novatronin 
mittalaitteet, Dynasetin hydraulisesti 
toimivat työvälineet, Marokonin is-
kuvasarat, Safematicin rasvarit, Euro-
masterin renkaat, Teboilin öljytuotteet 
ja Eläke-Fennia. 

Aamupäivällä ohjelmassa oli myös 
Novatronin kaivusyvyysmittarei-
den tarkempi esittely Rolacin tilois-
sa. Myyntipäällikkö Vesa-Matti Tan-
huanpää Novatronilta kertoi eri mit-
tarimallien toiminnoista, varustukses-
ta ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Novatron Oy on koko Euroopan 
alueella tunnettu kaivukoneisiin tar-
koitettujen mittausjärjestelmien val-
mistaja ja toimittaja. Yritys on perus-
tettu vuonna 1991, joten kokemusta 
elektroniikan ja ohjelmistojen suun-
nittelusta ja valmistuksesta työajoneu-
voihin on kertynyt jo lähes 15 vuoden 
ajalta. Tänä aikana mittareita on eh-
ditty toimittaa yli 2000 kpl. Easy Dig 
Standart on perusmalli, jonka nume-
ronäytössä on yhtä aikaa näkyvissä 
syvyyden, kaadon ja etäisyyden arvot. 
Easy Dig Vision mittaa samoja asioita, 
mutta näyttönä on 8,4 tuuman graa-
finen värinäyttö.

Puuhamiehenä toimineen keuruu-
laisen Jorma Länkisen mukaan tapah-
tuma on tarkoitus järjestää uudelleen 
vuoden kuluttua, jolloin taas järjes-
tetään maarakennusyrittäjille jonkin 
tyyppinen tietoisku, tai koulutusta-
pahtuma. Tietenkin jälleen esitellään 
koneita ja niiden lisälaitteita. 

Econen työajan ja kulujen 
seuranta
Rolac oli järjestänyt muutaman Vol-
vo-kaivukoneen esittelyyn piha-alu-
eelleen. Pienin konemalli oli 1,5 ton-
nin painoinen EC15B-minikaivuko-

ne. Suurin esiteltävä kaivukone oli 
21 tonnin painoluokkaan sijoittuva 
EC210BLC. Kyseisen koneen oli pai-
kan päälle tuonut koneyrittäjä Jorma 
Länkinen Keuruulta. Kone oli hyvin  
varusteltu, sisältäen Engcon-kauhan 
pyörittäjän, Novatronin kaivusyvyys-
mittarin, Safematic-rasvarin ja helsin-

kiläisen Paetronic Oy:n valmistaman 
Econen II kulujen ja työajan seuran-
talaitteen. Econen-ajotietokoneet ovat 
tunnettuja laitteita raskaan maantie-
liikenteen puolella. Ulkonäöltään hiu-
kan kännykän tyyppinen laite käyt-
tää kuorma-autoon kytkettynä auton 
omia tunnistimia ja tietoväyliä. Tiedot 
tallentuvat kuljettajakohtaisille muis-
tikorteille, josta tiedot voidaan siirtää 
tietokoneelle kortinlukijan kautta tai 
GSM-puhelimen välityksellä. 

Autokäytössä Econen kerää esi-
merkiksi seuraavia auto- ja kuljetta-
jakohtaisia tietoja: 
- työaika erilaisine lisineen
- tauot
- lastaus- ja odotusajat
- ajomatka 
- ajoaika
- kokonais- ja keskikulutus
- keskinopeus 
- keskimääräinen  
 moottorin kierrosluku

Kun Econen-järjestelmä kytketään 
kaivukoneeseen, luonnollisesti nope-
uksiin ja matkoihin liittyviä tietoja 
ei ole tarpeellista ja mahdollistakaan 
seurata. Työajat, ja sitä kautta lasku-
tukseen ja kuljettajan palkkaukseen 
liittyvät tiedot, saadaan tallennettua. 
Polttoaineen kulutus tunnissa ja ko-
konaiskulutustieto tallentuu, samoin 

näytössä näkyy moottorin kierroslu-
ku. Työkonepuolella Econen-järjestel-
mä saadaan toimimaan polttoaineen 
mittauksenkin osalta koneissa, joissa 
on käytössä Can-väylätekniikka. Yh-
teispaineruiskutusdieseleissä saadaan 
polttoaineen kulutustieto mootto-
rinohjausyksiköltä. Paetronicsilta ker-
rottiin kulutuslukemien pitävän paik-
kansa hyvin tarkasti.

Työkoneissa Econen-järjestelmiä 
on käytössä tällä hetkellä Volvojen li-
säksi myös Catin pyöräkuormaimissa 
ja Ponssen metsäkoneissa. Paetronicil-
ta luvattiin selvittää konekohtaises-
ti kytkentämahdollisuus muihinkin 
merkkeihin. Vanhemmissa koneissa ja 
traktoreissa Econen-laitteella voidaan 
seurata ja tallentaa kuljettajien työ-
aikoja ja tietenkin tuntitöissä lasku-
tuksen perusteena olevia tunteja. Eri 
asiakkaita voidaan laitteen muistiin 
tallentaa 99 kappaletta. Jos esimerkik-
si traktorissa on elektroninen nopeus- 
ja matkamittari, saadaan yleensä mat-
kat ja nopeudet tallennettua. 

Peruslaite maksaa 750 euroa, lan-
gaton tiedonsiirto 200 euroa ja toi-
mistokoneen tietojen tallennusohjel-
misto samoin 200 euroa verollisena. 
Paetronics Oy:n nettisivut löytyvät 
osoitteesta www.paetronics.fi. r

Koulutusta ja koneita 
Jyväskylässä

"Jyskälän jytinät"

M a a r a ke n n u s 
Länkisen Volvo-
kaivukoneessa 
oli Novatron-kai-
vusyvyysmittari. 
Laitteen toimin-
toja pääsi kokei-
lemaan käytän-
nössä Novatronin 
edustajan opas-
tuksella. Koneen 
varustuksena oli 
myös Engcon 20 -
kauhanpyörittäjä, 
Safematic rasvari 
ja Econen-kulu-
tus- ja työajan-
seurantalaite.

Novatron Easy Digin numeronäyt-
töön saadaan haluttaessa yhtä 
aikaa näkyviin kaato-, syvyys- ja 
etäisyyslukema. Kuvassa on näky-
vissä syvyys- eli korkonäyttö, jonka 
nollatason lähettää koneen lähelle 
pystytetty pyörivä laser-vaakitus-
laite. Vasemmassa laidassa ole-
vaan valonäyttöön syttyy keskim-
mäinen vihreä palkki, kun kauhan 
kärki on halutulla tasolla. Oikealla 
laitimmaisena on Econen-työajan 
ja kulujen seurantalaiteen näyttö, 
jossa on näkyvissä tuntikulutus, 
kierrosluku ja kellonaika.



nuksen tasolle. Tutkimus- ja ke-
hittämishankkeita on kuitenkin 
tälläkin saralla käynnissä. 

Tuotesuunnittelu luo saaduista 
lähtötiedoista ja tavoitteista mal-
lin ja ohjeen rakentamiselle. Kun 
lähtötiedot saadaan kolmiulottei-
sina, voidaan myös suunnittelu 
tehdä nykyaikaisilla CAD-työka-
luilla kolmiulotteisesti. Suunnitte-
lun tehostumisen myötä oleellista 
on myös mahdollisuus hyödyn-
tää suunnitelmamallia rakenta-
mistyössä. Jos geometrinen mal-
li on tarkka ja valmiiksi työmaan 
toimintakoordinaatistossa, voi-
daan sitä suoraan käyttää mitta-
usten ja työkoneiden ohjaukseen. 
Tämä asettaa uusia vaatimuksia 
suunnittelun laadulle ja huolel-
lisuudelle.  

Käytännön työssä työntekijöi-
den ohjauksessa on oleellista, et-
tä kaikki työntekijät tietävät joka 
hetki mitä pitää tehdä. Lähes jo-
kaiseen maarakentamisen työko-
neeseen ja työmenetelmään on 
markkinoilla saatavissa automati-
soituja ohjausjärjestelmiä. Kehit-
tyneimmissä järjestelmissä työstö-
terän ohjaus toimii automaattises-
ti 3D-paikannuksen ja 3D-mallien 
avulla. Järjestelmien toiminnalli-
set ominaisuudet vaihtelevat. 

Toteutuman tarkastuksessa 
uutta tehokkuutta ja laatua tuot-
tavaa teknologiaa edustavat erityi-
sesti maanpinnalla toimivat 3D-
laserkeilaimet. Esimerkiksi keski-
kokoisen sillan 3D-tarkastusmit-
tauksen kesto on vain noin puoli 
miestyöpäivää. Mittauksen tulok-
sia voidaan suoraan verrata 3D-
suunnitelmamalliin ja laskea mit-
ta-, muoto- ja sijaintipoikkeamat 
sekä verrata poikkeamia asetettui-
hin toleranssivaatimuksiin.

Kokemuksia uuden  
teknologian  
käyttöönotosta 
Euroopassa arvioidaan olevan työ-
maakäytössä jo noin 2500 maa-
rakennuskoneiden 3D-ohjausjär-
jestelmää. Skandinavian (lähinnä 
Ruotsi ja Norja) osuus on tästä 
merkittävä,  eli noin 1000 järjestel-
mää. Suomessa työmaakäytössä on 
arvioilta 40–50 järjestelmää. Ko-
kemukset koneohjausjärjestelmien 
käytöstä ovat olleet erittäin myön-
teisiä. Pääurakoitsijoiden arvioiden 
mukaan automaation käyttöönot-
to on mm. parantanut tuottavuut-
ta merkittävästi, työn nopeus on 
kasvanut, työvirheet vähentyneet 
ja hyödyt maksaneet tehdyt inves-
toinnit jopa moninkertaisesti ta-
kaisin. Ohjausjärjestelmiä kokeil-
leet kuljettajat ovat poikkeuksetta 
halunneet käyttöönsä 3D-järjestel-
män, eikä uusi teknologia ole to-
dellakaan ollut kuljettajille mikään 
kynnysongelma. Norjassa jo val-
taosa kaikista maarakennustöistä 
tehdään 3D-järjestelmillä (Skans-
ka Norway). Ruotsissa maaraken-
nusurakoiden saanti on jo nykyisin 
epätodennäköistä ilman 3D-ohja-
usta (Vägverket). 

Uusia taitoja tarvitaan
Automaation hyödyntäminen maa-
rakentamisessa tehokkaasti edellyt-
tää toimijoilta uutta osaamista ja 
kykyä vastata itsenäisesti suurista 
kokonaisuuksista. Suunnittelijoiden 
vastuulla taas on se, että suunnitel-
mat ovat ajan tasalla ja työkonees-
sa käytettävä malli on alkuperäisen 
suunnitelman mukainen. Työmaalle 
tarvitaan työkoneiden 3D-paikan-
nuksen hallitsevia ja ohjausauto-
matiikan tekniseen tukeen pystyviä 
osaajia. Kun työstöterää ohjaa au-

tomatiikka, perinteiset mittakepit 
jäävät pois ja kuljettajalla on suun-
nittelijan tekemä malli rakenteesta 
koko ajan käytettävisään.  Konee-
seen integroituu yhä enemmän au-
tomatiikkaa ja kuljettajan tehtävät 
muuttuvat aiempaa itsenäisemmiksi 
ja yhä mielenkiintoisemmiksi. r

Lähdeviite
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Teknologian kehittyminen on 
merkittävällä tavalla uudista-
massa maarakentamista. Uusia 

kolmiulotteisen tiedon käsittelyyn 
kykeneviä tekniikoita ja menetelmiä 
otetaan jatkuvasti yhä enemmän 
käyttöön maarakentamisprosessin 
eri osavaiheissa. Myös työkoneiden 
ohjaustavat muuttuvat ja nykyiset 
menetelmät jäävät jatkossa jopa 
kokonaan pois käytöstä. Myös ko-
neurakointi kokee meillä Suomes-
sakin muutaman lähivuoden aikana 
suuria muutoksia. 

Lisää tarkkuutta 
mittauksiin
Automaation soveltaminen työmaal-
la liikkuvien maarakennuskonei-
den ohjaukseen on pitkään ollut 

vaikeaa tai mahdotonta. Tilanne 
on kuitenkin nyt oleellisesti muut-
tunut kolmiulotteisten mittaustek-
niikoiden kehityksen myötä.  Suu-
rin ja hämmentävin muutos on 
tarkan satelliittipaikannuksen yh-
distyminen maarakentamisen eri 
toimintoihin: avaruudessa kiitävät 
satelliitit paikantavat ja ohjaavat 
eri puolilla maapalloa maaraken-
tamisprojekteissa tehtävää tuotan-
totyötä. Myös laserkeilaus ilmasta 
ja maasta tehtynä uudistaa merkit-
tävästi kolmiulotteisen muotogeo-
metrian mittaamista ja hallintaa. 

Suunnitteluun tarvittavan maas-
tomallin tuottamiseen kuluu enää 
murto-osa siitä ajasta, joka siihen 
aiemmin kului. Tarkastusvaihees-
sa rakennusten ja rakenteiden si-
jainnit, mitat ja muodot saadaan 
mitattua sellaisella tarkkuudella, 
johon ei aiemmin ollut mitään 
mahdollisuuksia. Automaation so-
veltaminen maarakennukseen on-
kin osoittautunut hedelmälliseksi: 
rakennustyö on jo valmiiksi pit-
källe koneellistettua ja mekanisoi-
tua. Työmaa on tyypillisesti selkeä 
ja siellä esiintyy runsaasti toistuvia, 

samanlaisia ja siten automaatiolle 
hyvin soveltuvia työtehtäviä. On 
myös havaittu, että ihmisen suori-
tuskyky ei yksistään riitä tarkkaan 
konetyön ohjaukseen. 

Suunnittelypöydältä  
koneiden ohjaukseen
Yleisesti katsoen ja sopivasti yk-
sinkertaistaen rakentamisproses-
si (kuva 1) alkaa rakennuspaikal-
ta tehtävillä lähtötietomittauksil-
la. Maa- ja talonrakentamisessa 
oleellisia lähtötietoja ovat maan-
pinnan muoto- ja korkeusvaih-
telut sekä maaperäominaisuudet. 
Maanpinnan muodon mittaami-
sessa laserkeilaus lentokoneesta, 
helikopterista tai maanpinnalta on 
tienrakentamisessa syrjäyttämäs-
sä perinteisen maastomittaukseen 
ja ilmavalokuvaukseen perustuvan 
maastomallinnuksen.
 Mitatut pisteet voidaan syöttää 
käytettyyn koordinaatistojärjes-
telmään sidottuna analysointi-
ohjelmaan, jonka avulla kyetään 
jo puoliautomaattisesti mallinta-
maan maanpinnan muotojen li-
säksi esimerkiksi puustoa, tielin-
joja ja rakennuksia. Maaperäomi-
naisuuksien 3D-mallintaminen di-
gitaalisesti käsiteltävään muotoon 
ei vielä ole kehittynyt pintamallin-

Automaatio lisääntyy 
maarakentamisessa

Suunnittelijalle uusi tehtävä: työkoneelle siirrettävä tarkka 3D-koneohjausmalli.

Esimerkki nykyaikaisesta kaivu-
koneen 3D-ohjausjärjestelmän 
käyttöliittymästä (kuva: Skanska 
Norway 2006).  Tiehöylän 3D-ohjaus käynnissä työmaalla Norjassa (kuva: Skanska Norway 2006). 

Kuva 1. Automaatiota hyödyntävä kokonaistoimintaprosessi. 

Esimerkki kaivukoneen varustelusta 3D-anturijärjestelmällä (Axiomatic Technologies Oy).
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nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja
nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja

Finnparttia puh 02-72 72 00Finnparttia puh 02-72 72 00
Joutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fi

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta  98¤

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta

Vertaa hintoja, tilaa uusi 228 sivuinen 
värikuvallinen hinnastomme nro 19 
tai tutustu siihen kotisivuillamme.

Esimerkkihinnat ALV 0% 
Hinnoista saa määräalennuksia !

Hankkiessasi sähkölämmit-
timiä älä tyydy tavanomaisiin.
Valitse:
paras
tyylikkäin
turvallisin
ROUNDLINE:n
yli 70 mallista 
on mistä valita.
ROUNDLINET
ovat ylivoimai-
sen edullisia 
myös hinta laatusuhteeltaan 

esim.
taso 800 W

vain 62 ¤

Sadoista valaisinmalleistam-
me kuvassa HALLI 250 S
joka 250W suurpainenatrium-
lampulla ( NA 250 T 1950 ¤ )
varustettuna vastaa 25 100W
hehkulamppun tehoa.

Kosteantilan
poistopuhaltimet
yli 60 mallia esim.
PUH160 190 m³/h

vain 135¤
POP 100 98 m³/h

vain 24¤
Kosteantilan mittaus- ja ryhmäkeskukset
myös suoraan varastosta. Kuvassa MK6AR+PR
jossa on vikavirtasuojalla suojatut suko- ja
voimapistorasia esim. työmaasähköä varten.

vain 278 ¤
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syvät hyvin sulana, vaikkei pakokaa-
su kierräkään pohjassa", Hyvärinen 
sanoo. Hän laskeskelee materiaalien 
maksaneen jonkin verran toista sa-
taa euroa. Rakentamiseen kului aikaa 
noin kolmekymmentä tuntia.

Nesteet kiertoon
Suolla syntyi talven aikana myös toi-
nen jakamisen arvoinen keksintö. Se 
on yksinkertainen mutta toimiva. 
Hyvärinen katkaisi sekä autostaan 
että suolla käytössä olevista koneis-
ta jäähdytyksen nestekierron ja lisä-
si väliin tavalliset hydrauliikan pika-
liittimet. Niiden lisäksi hän teki pari 
sopivan mittaista putkea tarvittavilla 
liittimillä. 

Kylmän koneen saa näin ollen 
lämpimän avulla käynnistyslämpöön, 
kun yhdistää kahden koneen kierrot 
letkuilla. Pikaliittimien ansiosta hom-
ma on nopeaa, eikä nestettä juuri-
kaan mene hukkaan.

"Puolen tunnin kierrätyksen jäl-
keen traktorissa lämmityslaite puski 
lämmintä talven kylmimmilläkin ke-
leillä jo ennen käynnistystä. Ihan pie-
nen henkilöauton tuottaman moot-
torin lämpö ei touhuun kuitenkaan 
riitä, vaan lämpömittari laskee heti 
pohjaan", Hyvärinen selvittää. Sen si-
jaan 6,2-litraisella dieselillä varustet-
tu GMC Jimmy jaksaa 24 litran jääh-
dytysnestetilavuudellaan lämmittää 
isonkin koneen. r

Tuomas Rytky

Varmaan jokainen maansiir-
totöitä tehnyt tuntee talveen 
liittyvän jäätymisongelman: 

sopivissa olosuhteissa osa maa-ai-
neksesta jäätyy kiinni kauhaan tai 
lavaan. Tilanne on pahimmillaan 
soilla, joissa maa on talvellakin sulaa 
ja märkää. Yhtä innokkaasti kauhaan 
tarttuu myös sula savi yhdessä lumen 
kanssa. 

Perinteisesti ongelmaan on haettu 
lääkettä kolauttamalla kauhaa sään-
nöllisesti kiveen tai kauhan aukaise-
misella nopeasti ääriasentoon. Kum-
pikaan ei ole koneen nivelille ja muille 
rakenteilla kovin terveellistä. Sellaista-
kin tapahtuu, että kivettömällä suol-
la koneenkuljettaja pyörittää koneen 
mukana kiveä – lisätyön määrä on 
melkoinen.

Vuosikausia konehommia tehnyt 
Raimo "Rami" Hyvärinen kyllästyi 
koneen rääkkäämiseen viime talvena: 
"Idea kauhan lämmittämiseen pako-
kaasulla syntyi kovimmilla pakkasilla, 
kun kuution kauhaan mahtui vain 50 
litraa vettä."

Jo viime talvena tehty ensimmäi-
nen versio pakokaasulla toimivasta 
kauhanlämmittimestä osoitti, että jää-
tymisongelma on voitettavissa fiksus-
ti. Päättyneen talven aikana Hyväri-
nen rakensi Vähätiiton kone Oy:n pit-
käalustaiseen Hitachi EX215LC:hen 
toisen version lämmittimestä. 

Konetta työkseen pyörittävä Hyvä-
rinen on voinut myhäillä talven aika-
na: "Lämmittimen kanssa kaivaminen 
on nelisenkymmentä prosenttia no-
peampaa kuin ilman. Päivän aluksi 
kauhaan jäätyy jonkin verran tava-
raa, mutta se luiskahtaa jonkin ajan 
kuluttua itsestään pois, kun lämmitys 
sulattaa kauhan. Tänä talvena kaivoin 
26 asteen pakkasella ja silloin sulami-
seen meni toista tuntia."

Yksinkertainen idea
Lämmityksen idea on yksinkertainen: 
kuuden litran moottorin tuottama 
pakokaasu johdetaan kauhaan. Kau-
haan on rakennettu pieni kierto niin, 
että pakokaasu käy kauhan takaseinän 

jokaisessa nurkassa ennen vapautu-
mistaan ulkoilmaan. 

Hyvärinen on toteuttanut nykyisen 
version 100 millimetrisellä putkel-
la, jossa seinämän vahvuus on kaksi 
milliä. Se riittää hyvin, kun työkohtee-
na on turvesuon matalakenttäojitus. 

Luonnollisestikaan putki ei kestä jäi-
sen kamin kaatumista sitä vasten, siksi 
muutamassa kohdassa putken suojak-
si on hitsattu paksua metallia.

Pakokaasu johdetaan kauhaan il-
man yhtään haitariputkea. Puomis-
ton nivelien kohdalle Hyvärinen on 

tehnyt pakokaasuputkeen nivelen, 
jossa kaksi erikokoista putkea pyö-
rii vapaasti sisäkkäin. Hankalimmak-
si osoittautui putkien sovittaminen 
tarkasti toistensa suhteen. Systeemin 
haasteellisin osa on kauhan kiinni-
tyksen yhteydessä oleva nivel, jonka 
muotoa (katso kuvat) piti hakea aluk-
si paperimallin avulla.

Lämmitys on toteutettu sekä oja- 
että luiskakauhaan. Ensiksi mainittu 
oli helppo tapaus, sillä kauhassa sat-
tui olemaan poikkeuksellisesti kaksi 
takaseinää. Pakokaasu kiertää seini-
en välissä. 

Luiskakauhassa pakokaasu menee 
ensiksi sisään yläorren lävitse keski-
vahvikkeeseen. Sen alapäästä kaasu 
jakautuu takaseinän ulkopuolelle hit-
sattuun U-palkista tehtyyn koteloon, 
joka kuljettaa lämmön kauhan mo-
lemmille laidoille ja laidoilla ylös. Yl-
häällä kotelo yhdistyy vielä yläorteen, 
jonka keskiosassa on muutama reikä, 
joista pakokaasu lopulta vapautuu 
pois kauhasta.

"Kyllä liitokset vuotavat. Kovalla 
pakkasella näkee, että pakokaasua tu-
lee kaikista saumoista. Mutta ei se nä-
köjään haittaa. Molemmat kauhat py-

Kauhaan pakokaasua ja 
jäähdytysneste lämpimäksi

Kylmän talven lämpimiä keksintöjä

Pakokaasun kauhalle kuljettava putkisto myötäilee tarkasti puomiston muotoa. Putkisto on toteutettu 100 mm putkella, 
joka riittää kokemuksien mukaan hyvin, vaikka kaasua tuottaa kuusilitrainen moottori.

Nestekierrot yhdistävä lämmitysjärjestelmä on osoittanut turvesuolla työsken-
televälle Raimo Hyväriselle erittäin tärkeäksi ja toimivaksi.

Projektin vaativin kohta oli kauhan kiinnityksen yhteydessä oleva nivel, jonka 
akseli on kaksoismutterin kohdalla. Siitä kauhaan menevä kappale ei voi olla 
suora johtuen kauhan käännön suuresta liikealueesta. Kuvan oikeassa laidassa 
näkyy kotelo, josta takaseinien välissä kiertävä pakokaasu vapautuu kauhan 
taakse ulkoilmaan.

Koneviesti kokeilee
Ismo Sairanen
Antero Tiimonen

Kokeilimme kuluneen talven 
lumilla Nokka Oy:n valmis-
tamaa uuden mallista Nokka 

LR 4271 Avalanche -ruuvilinkoa.
Linko on suunniteltu vetämällä 

tai työntämällä ajettavaksi, vetolait-
teen voi helposti vaihtaa eri puolel-
le linkoa. 

Perusrakenteeltaan linko on jäme-
rää tekoa, painoksi ilmoitetaan 1180 
kiloa. Työleveys vallisiivistä mitaten 
on 250 senttiä. Ruuvin alla olevan 
tieterän leveys on 218 senttiä, joka 
on sama kuin lingon ruuvikammi-
on leveys. Oikean puolimaisen val-
lisiiven korkeus on 115 senttiä. Kor-
keussuunnassa matkaa terästä ruu-
vikammion kanteen on 850 milliä. 
Syöttöruuvin halkaisija on 770 milliä 
ja heittosiivikon halkaisija 720 milliä. 
Ruuvi on koottu pulttikiinnitteises-
ti, mikä helpottaa huoltotöitä lingon 
vanhemmalla iällä. 

Lingon taakse on asennettu vant-
tiruuvilla säädettävät tukijalakset. 
Niitä sopivasti säätämällä ja työn-
tövarren pituutta muuttamalla voi 
halutessaan terän leikkaavuutta ke-

ventää.
Lingon keskellä on suurikokoi-

nen vaihteisto, josta menee veto ra-
tasvälityksen kautta heittopotkurille 
ja syöttökierukalle. Heittopotkurin 
suunta vaihtuu, kun linkoa pyöri-

tetään normaalissa vetoasennossa. 
Kun taas linkoa pyöritetään työntö-
asennossa, veto tulee heittosiivikolle 
suoraan nivelakselilta.

Kierukalle ei ole mitään erillistä 
suojalaitetta, vaan rakenne on suun-

niteltu kestämään kaikki voima, jo-
ka traktorin nivelakselin kautta tu-
lee. Jos linkoon menee pyörimisen 
estävä esine, nivelakselin levykytkin 
tai murtopultti suojaa koko lingon 
voimansiirron.

Ruuvilinko paksuun 
lumeen ja lastaukseen

Esko LR 4271 Avalanche

Nokka LR 4271 Avalanche on Nokka Oy:n uusi ruuvilinkomalli. Tyyppinimi Avalanche tarkoittaa lumivyöryä. Lingon pu-
hallusteho ja heittoetäisyys on hyvä.  

Yhdyskuntatekniikka



Hydraulinen pystytorvi
Lingon torvi kääntyy hydraulimoot-
torilla ympäri. Lipan suuntaus on 
myös hydraulinen. Välinivelen an-
siosta liikevara on suuri, lumen saa 
halutessaan puhallettua aivan lin-
gon viereen. Linkoon saa varustee-
na myös korkeamman kuormaus-
torven, jolla lumen saa puhallettua 
perävaunuun. Lisävarusteisiin kuu-
luu myös suunnanvaihtaja/alennus-
vaihde, jota tarvitaan kytkettäessä 
linko etunostolaitteeseen. Traktorin 
moottorin kierrosluku alentuu väli-
tyssuhteella 1,87.

Vaatii voimaa
Lingon pyörittäminen ja vetäminen 
vaatii traktorista melkoisesti voimaa. 
Varsinainen heittosiivikko pyörii sa-
malla nopeudella kuin voimanotto 
ja halkaisi on pienehkö, joten tehoa 
vetokoneessa saa olla mielellään yli 
100 kilowattia. Vastaavasti lumen pu-
hallusteho on hyvä, puhti riittää kor-
keammalle lastaustorvellekin.

Lingon reilusta painosta, suorasta 
terästä ja teräkulmasta johtuen po-
lannetta ei tien pintaan pääse kerty-
mään. Kevyemmillä laitteilla aikai-
semmin lingotusta tiestäkin lähtee 
kerta-ajolla kerros tiukkaa polantu-
nutta lunta pois. Kun vielä vetovastus 
on suurehko ja samoin pyöritysvoi-
man tarve, ajonopeudet jäävät mel-
ko alhaisiksi.

Kun lingon kääntää traktorin 
taakse työntöasentoon, pystyy ker-
ta-ajolla poistamaan paksunkin ker-
roksen lunta. Risteyksien näkemä-
alueilla olevien penkkojen poisto on 
yksi tämän ruuvilingon ominta työ-
sarkaa. Työ käy joutuisammin kuin 
kauhakoneella ja lumen saa kerralla 
puhallettua kauemmaksi ja halua-
maansa suuntaan.

Nuoskalumiominaisuuksia emme 
omakohtaisesti pakkaskelien yhtä-
jaksoisen pitkän keston tähden pääs-
seet kokeilemaan. Liperin seudul-
la toimivan Mattilan Koneaseman 
(www. mattilankoneasema.com) töis-
sä urakoiva Tero Karttunen kokeili 
samaa Nokka LR 4271 Avalanche-
linkoa lumenkuormaukseen ja ajoi 
myös lingolla myöhemmin keväällä 
Liperissä taajama-alueella vaihtele-
vissa olosuhteissa. Karttusen mukaan 
nuoskalumesta ei tule ongelmaa, on 
lumen koostumus minkä tyyppi-
nen hyvänsä. Lunta kuormattiin hä-

nen kalustollaan kaikkiaan noin 650 
kuutiota, johon työhön linko sopii 
myös hyvin. 

Nokka LR 4271 Avalanchen hinta 
on 10950 euroa, etunostolaitekäyt-
töön tarvittavan alennusvaihteen 
hinta on 780 euroa ja kuormaustor-

vivarustuksen 700 euroa. Hinnat si-
sältävät arvonlisäveron. Kuormaus-
torven voi asentaa myös Nokan V-
mallisiin pystytorvilinkoihin. Nok-
ka Oy:n valmistamia linkoja myy 
K-Maatalous. r

Lingon kehitystyössä on ollut päämääränä tehdä toimintavarma laite, joka 
soveltuu paksulumisille alueille, myös vientimaihin. Voimansiirto on yksinker-
tainen, poikittaisen syöttöruuvin voimansiirrossa ei ole ketjuvälitystä, vaan se 
on hoidettu hammasvaihteistolla.

Lingon kääntäminen työntöasentoon käy helposti. Vetolaite on pikakiinnittei-
nen, vain yksi lukitustappi pitää irrottaa. Linko tulee työnnettäessä hyvin kauas 
traktorista, joten keulapainoakin tarvitaan. Lingon omapaino on 1180 kiloa.

Niveltyvän lipan ansiosta, sylinterillä saa lumisuihkun ohjattua tarvittaessa 
vaikka aivan tien viereen. Melko jyrkässä kulmassa oleva suora terä vetää 
kovettuneen lumen kerralla aivan jään pintaa myöten puhtaaksi. Polannetta 
ei pääse kertymään. 

Oikeassa siivessä on vakiovarusteena 115 senttiä korkea vallileikkuri, joka le-
ventää lingon työleveyttä 20 sentillä.  Vastaavan siivenjatkeen voi liittää myös 
vasempaan siipeen, jolloin lingon kokonaistyöleveydeksi tulee 270 senttiä.
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Matti Värri

Torniolaiset veljekset Juha ja 
Jukka Lakkapää tekevät rau-
danlujaa rautakauppaa sekä 

tehokasta maatalous- ja maata-
louskonekauppaa neljässä toimi-
pisteessä: Torniossa,Ylitorniossa, 
Rovaniemellä ja Ruotsin puolella 
Luulajassa.

J&J  Lakkapää Oy:n toiminta ja-
kautuu kahteen päälinjaan, Juha 
Lakkapään (36) johtamaan K-Maa-
talouteen ja Jukka Lakkapään (34) 
johtamaan K-Rautaan. Torniossa 
sijaitsevat sekä K-Maatalous että K-
Rauta, samoin Ylitorniossa. Rova-
niemellä on K-maatalous ja Luula-
jassa K-Rauta. Toimialue Suomessa 
käsittää 13 kuntaa ja Ruotsin puo-
lella Luulajan talousalueen ja Suo-
men vastaisen rajaseudun.

Yrityksen myynti viime vuonna 
oli 48 miljoonaa euroa. Liikevaih-
dosta 40 miljoonaa tulee Suomesta. 
Henkilöstöä yrityksessä on 115.

Yrityksen päätoimipaikka Tornios-
sa sai uudet toimitilat keväällä 2005. 
Sen avajaisia vietettiin huhtikuun 
lopulla. "Omalle tontille rakennettu 
kiinteistö on pinta-alaltaan 11 000 
neliötä, josta lämmintä toimitilaa on 
7 000. Pihatasoon rakennetun kiin-
teistön alla odottaa vielä 5 000 neli-
ön laajennus asemakaavamuutosta", 
maatalous- ja konekaupasta vastaava 
Juha Lakkapää kertoo.

"Uuteen kiinteistöön sijoittuvat 
700 neliön maatalousmyymälä, rau-
takauppa, toimistot ja molempi-
en kauppojen varastotilat. Ulko-
puolisille yrityksille on kiinteistös-
tä vuokrattu 700 neliötä liiketilaa, 
missä nyt toimivat matto- ja valai-
sinmyymälät sekä ravintola", Juha 
Lakkapää selvittää. 

"Syyskuulla meille valmistui sa-
malle tontille erillinen, 1000 neliön 
huoltohalli, jossa nyt toimivat kaksi 
sopimushuoltoa, pienkone- ja työ-
konehuolto sekä RK Konevuokraa-
mo. Alkuvuodesta saamme valmiik-
si myös 400 neliön pressuhallin sie-
mentavaran varastoksi."

Juha Lakkapää laskee investoin-
tien tulleen maksamaan yli 6 mil-
joonaa euroa. Saman verran rahaa 
on sitoutunut uuteen kalustoon ja 
entistä suurempaan ja monipuoli-

sempaan varastoon. Yrityksen lii-
kevaihtoon ja toimialaan nähden 
kysymyksessä on todellinen suur 
investointi. Muilla paikkakunnilla 
sijaitsevat toimipisteet on jo aikai-

semmin saatettu nykyajan vaati-
muksia vastaavalle tasolle.

Kauppiaita 
toisessa polvessa
Juha ja Jukka Lakkapään vanhem-
mat Ulla ja Esa Lakkapää perus-
tivat kyläkaupan Pellon Juoksen-
kiin 1964, jossa päivittäistavara-
kaupan ohessa harjoitettiin myös 
maatalouskone- ja -tarvikemyyn-
tiä. Vuonna 1984 Lakkapäät siir-
tyivät Ylitornioon, jossa avasivat 
vuokratiloissa K-Rauta- ja maa-
talousmyymälän. He jatkoivat si-
tä aina vuoteen 1995, jolloin liike 
siirtyi sukupolvenvaihdoskaupalla 
Juhan ja Jukan omistukseen ja vas-
tuulliseen hoitoon.

"Koska meitä kauppiaita oli nyt 
kaksi ja liiketoiminta selkeästi kak-
sijakoinen, sovimme siitä, että toi-
nen meistä keskittyy maatalous-
kauppaan ja toinen rautaan. Selväl-
lä tehtäväjaolla pystymme parem-
min hyödyntämään omat voimava-
ramme, emmekä tee päällekkäistä 
työtä", Juha Lakkapää muistelee.  

Veljekset osaavat 
rauta- ja maatalouskaupan

J&J Lakkapää Oy

Näkymä konekentälle kiinteistön katolta.

Ulla ja Esa Lakkapään perheeseen syntyi kolme lasta Jaana, Juha ja 
Jukka. Kaikki kolme vuorollaan valmistuivat merkonomeiksi Rova-
niemen Kauppaoppilaitoksesta.

Juha ja Jukka Lakkapää työskentelivät jo kouluaikoinaan perheen 
kauppaliikkeessä, ainakin kesä- ja muina loma-aikoina. Juha sanoo tie-
täneensä jo nuorena poikana, mikä hänestä isona tulee. Kauppiaan ura 
oli valmiiksi mietitty. Kauppiaita tuli muistakin sisaruksesta: Jaanakin 
on K-Supermarket-kauppias.

Valmistuttuaan merkonomiksi ja suoritettuaan asevelvollisuutensa 
Juha heittäytyi täysillä mukaan perheen bisnekseen. Sitä vastoin Jukka 
samassa tilanteessa halusi vuodeksi vieraan palvelukseen oppiakseen 
tulevana yrittäjänä näkemään asiat myös palkollisen näkökannalta.

Molemmat veljekset ovat työhönsä niin sidoksissa, ettei harrastuk-
sille, järjestöille tai yhteiskunnallisille tehtäville ei aikaa jää. 

Poikkeuksen tekee Jukan toiminta K-Raudan ketjujohtokunnan va-
rapuheenjohtajana. -MV

Kauppiasura jo varhain 
tiedossa
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"Vanhemman veljen oikeudella sain 
valita, kumpaa sektoria lähden ve-
tämään. Tuolloin maatalouskaup-
pa oli selvästi suurempi, joten va-
litsin sen."

"Arvostan suuresti vanhempie-
ni ennakkoluulotonta asennetta ja 
luottamusta meihin nuoriin, tuol-
loin vasta 26- ja 24-vuotiaisiin ja 
perin kokemattomiin poikiin. Kun 
liikkeenluovutuksesta oli sovittu, 
he vetäytyivät totaalisesti sivuun ja 
antoivat meidän huseerata oman 
ymmärryksemme mukaan", kertoo 
Juha Lakkapää. "Se kasvatti meistä 
molemmista itsenäisiä, päämäärä-
tietoisia ja tuloshakuisia kauppi-
aita."

Eivätkä veljekset jääneet suin-
kaan odottelemaan, vaan tarttui-
vat lujalla otteella työhön kiinni. Jo 
vuoden kuluttua liikkeenluovutuk-
sesta yritykselle ostettiin vapaaksi 
jäänyt talotehtaan kiinteistö, jon-
ne toiminnat vuokrakiinteistöstä 
siirrettiin. Vieraita työntekijöitä oli 
tuolloin 13. 

"Yhdessä Jukan kanssa teimme 
hullun lailla töitä seuraavat neljä 
vuotta. Arviolta 40 prosenttia lii-
kevaihdosta kertyi meidän kahden 
myyntityön tuloksena", Juha Lak-
kapää kertoo.

Rautakauppa 
vietiin Ruotsiin
Vuonna 2000 Lakkapään veljeksistä 
alkoi tuntua, että toimintaa ja liik-
kumatilaa on saatava lisää. Koska 
lähialueella ei ollut nähtävissä uusia 
mahdollisuuksia, kääntyivät katseet 
rajan yli Ruotsiin. 

"Yhteisellä päätöksellä ostimme 
Luulajasta rakennustontin ja raken-
simme sille 3 000 neliön liikekiin-
teistön ja avasimme ensimmäisen 
K-Rautakaupan Ruotsissa keväällä 
2001", Lakkapää selvittää. "Jo en-
simmäisen vuoden tulostavoitteeksi 
asetimme vähintään nollatuloksen 

saavuttamisen ja siinä myös onnis-
tuimme."

K-Rautakauppoja on nykyisin 
Ruotsissa jo 13, joista Lakkapään lii-
ke on edelleen ainoa yksityiskaup-
piaan omistama. Suomalaisen K-
Rautakaupan artikkelivalikoima ei 
sellaisenaan Ruotsiin sovellu, vaan 
sitä on pitänyt paljon ruotsalaistaa. 
Henkilökuntaa Luulajan-liikkeessä 
on 30 ja sen liikevaihto nousee 100 
miljoonaa kruunuun.

Vuonna 2001 Lakkapäät hankki-
vat myös kaksi erillistä liikettä Tor-
niosta, vuokratontilla sijainneen K-
Maatalouskaupan ja omassa kiin-
teistössä toimineen K-Rautakau-
pan. Kauppojen välinen etäisyys 
toisistaan oli vain 300 metriä. Ny-
kyisen Tornion toimipisteen tont-
ti ostettiin 2004 ja sillä sijaitsevat 
kiinteistöt rakennettiin 2004-2005.

Nyt keskitytään
kaupankäyntiin
"Suurten investointien jälkeen on 
vuorossa keskittyminen kaupan-
käyntiin. Toimitilat ovat kunnossa 

ja toimintamalli selkeä. Meillä on 
hyvä, osaava ja motivoitunut hen-
kilökunta", Juha Lakkapää toteaa. 
"Me haluamme toimia osana teho-
kasta markkinointiketjua. Keskus-
liikkeestä saamme hyvän artikke-
livalikoiman, pitävät toimitussopi-
mukset, valtakunnallisen markki-
nointituen, toimivan logistiikan ja 
henkilöstökoulutuksen."

Tornion uudessa kiinteistössä on 
kaksi myymälää, rautakauppa ja 
maatalouskauppa. Molemmat myy-
mälät ovat avoinna seitsemänä päi-
vänä viikossa ja molemmille myy-
mälöille on oma sisäänkäyntinsä ja 
oma kassansa. Poikkeuspäiviä ovat 
lauantai ja sunnuntai, jolloin maa-
talousmyymälän asiakas käy sisälle 
rautakaupan ovesta ja maksaa myös 
maatalousostoksensa rautamyymä-
län kassaan. 

Pääasiallisesti maatalous- ja 
konekauppa tehdään myymäläs-
sä. Asiakassuhteen lujittamiseksi 
on toimialue jaettu myyjäkohtai-
siin vastuualueisiin. Kun kauppaa 
käydään yhden ja saman henkilön 

kanssa, asiakas oppii tuntemaan 
myyjän ja myyjä puolestaan asiak-
kaan, hänen tilansa tarpeet sekä sil-
lä olevan kaluston. 

Maatalousmyymälä on avara ja 
lieneekin suurimpia alallaan. Myy-
mälässä tuotanto- ja konetarvik-
keet, työvälineet ja pienkoneet ovat 
helposti nähtävissä. Myös maatalo-
us- ja konemyyjät ovat tavoitetta-
vissa, heidän työpisteensä kun on 
sijoitettu myymälän yhteyteen.

Traktorikaupassa
kovat tavoitteet
"Maatalous- ja työkonekaupassa 
olemme saavuttaneet varsin tyy-
dyttävän, eli 60 prosentin markki-
naosuuden. Mutta traktorikaupas-
sa myyntimme edustaa merkkiver-
tailussa valtakunnallista tasoa. Sii-
nä tavoitteemme onkin markkina-
osuuksien kaksinkertaistaminen", 
Juha Lakkapää suunnittelee. "Ko-
vimman vastuksen meille tarjoaa 
Agrimarket-ketju."

Huoltotoiminta on yksityistetty. 
Traktorihuollossa on neljä huolto-
yrittäjää, työkonehuollossa yksi ja 
pienkonehuollossa yksi. Kuljetuk-
set hoidetaan yksityisautoilijoiden 
voimin. 

Esimerkiksi irtorehukuljetukseen 
on kolme sopimusrekkaa. Yhtiöllä 
on omistuksessaan ainoastaan yksi 
pakettiauto. Kauppiailla tai muul-
lakaan henkilöstöllä ei yhtiön au-
toa ole. 

"Huollon ja kuljetusten ulkois-
taminen on seurausta siitä, että me 
itse haluamme keskittyä vain siihen 
osa-alueeseen, minkä tunnemme 
hallitsevamme, eli markkinointiin, 
tulosseurantaan ja riskienhallin-
taan", Juha Lakkapää toteaa.

"Menestyminen maataloustarvi-
ke- ja -konekaupassa edellyttää har-
joittajaltaan hyvää vainua siitä, mi-
hin suuntaan kehitys on etenemäs-
sä. Pelkkä seuraaminen ei riitä, vaan 
on oltava kehityksen eturintamassa 
ja nähtävä pitkälti eteenpäin, minne 
ollaan menossa", Jukka Lakkapää 
puntaroi. "Tässä suhteessa olemme 
myös onnistuneet."

"Kehitys on viimeisen kymme-
nen vuoden aikana ollut hirmui-
nen. Peltohehtaarit ja maitomää-
rät ovat pysyneet ennallaan, mutta 
viljely ja tuotanto ovat keskittyneet 
entistä suurempiin yksiköihin. Tuo-
tantotarvikkeiden toimituserät ja 
hankittavien koneiden koko ovat 
keskimäärin kaksin- tai kolminker-
taistuneet". Juha Lakkapää arvioi. 
"Sama suuntaus näyttää edelleen-
kin jatkuvan." r

Varaosamyymälän tiskillä torniolaiset maanviljelijä Vilho Junnola ja huolto-
yrittäjä Kari Mykkälä sekä heitä palvelemassa varaosamyyjä Tommi Alamäki. 
Maanviljelijä Vilho Junnola kertoo viljelijäasiakkaiden olevan tyytyväisiä niin 
varaosa- kuin maatalousmyymälänkin toimintaan.

J&J Lakkapää 
Oy:n keskus-
toimipaikan 
k i i n t e i s t ö 
Torniossa val-
mistui kevääl-
lä 2005.


