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Jorma Voutilainen

Esittelin maaliskuussa 
(KV04/06) kolme kappaletta 
tehdastekoisia venttiilinojen-

timia metsäkuormaimen venttiilin 
nostamiseksi traktorin ohjaamoon 
ja takaisin tilapäisissä töissä. Hinnat 
vaihtelivat 195 – 350 euroon lisäva-
rustuksesta riippuen.

Samassa numerossa oli lukijan 
idea hydraulisen jatkeen hyödyn-
tämisestä venttiilin nostoon.

Kevään mittaan on pöydälle/
sähköpostiin  ilmestynyt kuvat 
kahdesta tee-se itse nostimesta, 
joiden idea on tekijöidensä mu-
kaan ”kohtalotovereiden” vapaas-
ti hyödynnettävissä.  Kävi kuten 
keväällä ounastelin. Ongelma on 
tiedostettu, ja tekevimmät metsä-
ajurit ovat ryhtyneet kaikessa hil-
jaisuudessa tositoimiin kotikon-
stein. Ojentimen suunnittelu oman 
traktorin ja perävaunun välille on 
helppoa ilman piirustuslautaa, kun 
rakenteet ja mitat ovat konkreetti-
sesti nähtävissä. Materiaali löytyy 
romuliikkeestä alle kymmenellä 
eurolla. Hitsailu vie korkeintaan 
muutaman tunnin.

Oleellista molemmissa nyt esi-
teltävissä apulaitteissa on, että nos-
to on turvallinen ja venttiili noston 
jälkeen vakaasti kiinnitettävissä ja 
luotettavaa käyttöä varten.

Yhdistetty nostin
ja kiinnitysteline
Rein Maimann:in mainio oivallus 
tulee Tuhnajasta. Paikkakunta on 
reilun 30 kilometriä Rovaniemel-
tä luoteeseen.

Ojennin on pelkistetyn yksin-
kertainen ja mitat traktorikohtai-
sesti helposti muunneltavissa. Ku-
ningasajatus on ojentimen  pysty-
pilarissa ja työntövarren valinnais-
ten kiinnityskohtien hyödyntämi-
sessä. Kun pilarin pintaan hitsa-
taan täsmälevyiset ja -paksuiset 

puslat, vain alatappia käyttämällä 
syntyy sarana. Kun pilari nostetaan 
pystyyn ja ylätappi lukitaan luki-
taan paikalleen,  jalustan pystytu-
ki on valmis. Sen varteen sopivalle 
korkeudelle hitsataan poikkitanko. 
Ohjaamon suuntaan tulevien var-
sien pituus ja asento valitaan trak-
torikohtaisesti. ”Sarviin” muotoil-
laan venttiilirungon mukaiset kiin-
nitysmekanismit. Niihin ei tarvitse 
myöhemmin koskea, jos perävau-
nupaketti on oma.

Oikeilla mitoituksilla venttiili 
on työnnettävissä ohjaamon si-
sään, jos takaikkunan alaosaan on 
leikattu ”venttiilin mentävä” reikä 
tiivistyskauluksineen. Alatapin va-
rassa koko paketti on käännettä-
vissä maasta käsin turvallisesti ylös 
tai alas aisan päällä taiteilematta.

Kuvan versiossa perävaunu on 

varustettu omalla hydraulipum-
pulla. Nivelakseli mahtuu vaivatta 
paikalleen. Jos kuormainta käytet-
täisiin traktorin omalla hydraulii-
kalla, pikaliittimille saisi tilaa te-
kemällä pystypilarista kaksihaa-
raisen  työntövarren ylemmästä 
kiinnityspisteestä lähtien. Kimp-
pakoneissa venttiilipaketin kiin-
nittäminen ja irrottaminen sar-
viin/sarvista kannattaa suunnitella 
mahdollisimman helpoksi. Loh-
kopaketti ei saa jäädä rungostaan 
jännitykseen. Seurauksena voi olla 
karojen jumittuminen niiden läm-
metessä. Materiaalien on syytä olla 
niin vahvoja, etteivät ne venttiilin 
painosta värise käytön aikana.

Omatoimisille sepille kuva ker-
too kaiken oleellisen. Parhaimmat 
keksinnöt ovat yleensä yksinker-
taisia.

 
Koko komentosilta
vetovarsissa
Eino Niskanen Viitasaaren Kumpu-
mäestä on eläkkeelle päässyt ”pa-
luumuuttaja”. Metsätyö on mielui-
saa ajanvietettä ja hitsauspuikko 
palaa nokkimatta.

Järeä venttiilipaketti siirretään 
käyttöpaikalleen kaksivartisella pys-
typilarilla, jonka alapäätä varten on 
hitsattu korvakot vaunun aisalle. 
Kaksivartisuuden idea on siinä, että 
varsia molemmista päistään yhdis-
tävät nivellinkut  pitävät venttiilin 
aina pystyasennossa. Alapään nivel 

Räätälöityjä vipuvarsia 
halvoin kustannuksin

Omatekoisia venttiilinojentimia

Rein Maimann suunnitteli ja hitsaili muutamassa tunnissa yhdistetyn venttii-
linojentimen ja kiinnitysjalustan. Vinkiksi muille kolleegoille, että pystypilarin 
holkkien on oltava jämptit, ettei venttiili värise käytössä. Traktorin omaa hyd-
rauliikkaa käytettäessä pikaliittimille pitää jäädä tilaa. Pilarin korkeus, sarvien 
pituus ja asento määräytyvät ohjaamon takaikkunan mukaan. Alemman tapin 
varassa venttiilin asennus ja irrotus käyvät riskeittä maasta käsin.

Eino Niskasen kaksiaisainen, mo-
lemmista päistään linkulla yhdis-
tetty siirtopilari ei päästä tornia 
kaatumaan valtoimenaan ohjaa-
moon eikä etusermi kiinni. Link-
kumekanismi pitää lisäksi venttiilin 
aina pystyasennossa käännön ai-
kana. Venttiili telakoidaan paikal-
leen vetovarsien päihin tukijalkojen 
varaan. Alapäissä on räätälöidyt 
sovitteet. Tappi- ja asentoreiät pi-
tävät asetelman vakaana työssä. 
Kun venttiili on paikallaan, ojennin 
poistetaan.

Metsä



Nro 9     22. 6. 2006

68

Nro 9     22. 6. 2006

69

on mitoitettu hahloilla niin, ettei 
pystypilari pysty lyömään valtoi-
menaan traktoriin, eikä parkkiasen-
nossa kärryn sermiin. Töihin läh-
dettäessä siirtovarsisto poistetaan.

Venttiilipakettia ympäröiviin 
kuoriin on hitsattu tukijalat. Nii-
den alapäissä on kotelomaiset so-
vitteet vetovarren päihin. Lukituk-
sessa käytetään normaaleja veto-
varren tappeja. Käyttövipujen etäi-
syys ohjaamoon nähden valitaan 
vetovarsien korkeudella ja aisojen 
asennon valinnaisesti lukitsevilla 
poikkitapeilla.

 Asennon mukaan venttiiliä voi 
käyttää joko ohjaamosta tai sen ul-
kopuolelta ”komentosillalla” seis-
ten. Taso on konstruoitu vetovar-
sien päälle venttiilin ja ohjaamon 
väliin. Kun Niskanen on pitkä mies, 
hän yleensä kuormaa puut metsäs-
sä ohjaamosta käsin, mutta purkaa 
kuorman pinolla ulkotyönä. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa näkyvyys 

ja työasento on parempi. Ohjaa-
mossa tuoli kääntyy vaivalloisesti, 
ja polvillaan tuolilla könöttäminen 
ei takaa parasta mahdollista otetta 
käyttövipuihin.

Vetovarsiin liittyvät tupet on mi-
toitettu niin, ettei mahdollinen var-
sien tahaton nousu ääriasennos-
sakaan aiheuta puristumisvaaraa 
venttiilin ja ohjaamon väliin. Jos 
varret puolestaan laskisivat itses-
tään, ei tapahdu muuta kuin vipu-
jen loittonemista käyttäjästä pois-
päin. Varsien lukitus on tarpeeton.

Hyvä ja toimiva räätälöinti oma-
tekoisen vaunun ja traktorin välillä. 
Metsäkäytön päättyessä ohjaamo  
jää neitseelliseksi traktorin muuta 
käyttöä varten. r

Pitkällä miehellä 
on tukalat oltavat 
ahtaasti kääntyvän 
istuimen kanssa. 
Pöllien keruussa 
Niskanen käyttää 
vipuja lähemmäs 
kallistettuna ohjaa-
mosta käsin, mutta 
pinolla hän tulee ko-
mentosillalle trakto-
rin taakse kuormaa 
purkamaan. Sovit-
teet ja työtaso on 
mitoitettu siten, ettei 
puristumisvaraa ole 
millään vetovarsien 
korkeudella.

 Mecanil Oy Ab:n uunituoreen energiakouran avauma on  141cm:ä. Kourassa 
on tilttisylinteri ja giljotiinikatkaisu. 200 baarin paineella puristusvoimaksi 
luvataan 12 kN:a. Paino on 245 kg. Asennukseen ei tarvita lisälohkoa, vaan 
sähkökaapeli riittää. Hinta on 9 500 e +alv. 

Falco  karsintapihti katkoo 
maksimissaan 30 millin ok-
sia. 11 cm:n vetoliikkeellä 
terät leikkaavat  kierto-
liikkeellä  oksan ympäri, 
jolloin kuorivalumia pysty-
karsinnassa ei pääse syn-
tymään. Kärkiosan paino 
ilman vartta on 670 gram-
maa. Varsisovite on joko 
Wolf- tai Bacho. Pihdin 
hinnat sovitteineen ilman 
vartta ovat mainitussa 
järjestyksessä  244/257 e 
(sis. alv). Wolfin jatketta-
valla varrella (4m) paketin 
hinta on 280 e (sis. alv). 
Sillä pärjää 5–6 metrin 
karsintakorkeuteen. Laitet-
ta myy postitse Oy Cimkey 
Ltd Kajaanista.

Päätehakkuun kantojen nosto vaatii järeät vehkeet. Kiteeläisen A.Hirvonen 
Oy:n hydraulinen kantopilkkoja painaa noin 1000 kg. Sakaroiden paksuus 
on 60 mm. Lisälaikut ja tiivistys tehdään sivulla näkyvällä 50 cm:n levyisellä 
lusikalla. Hinta on noin 10 000 e +alv. Mallivalikoima on runsas. Esittelijänä 
johtaja Ahti Hirvonen itse.

Jorma Voutilainen

Näyttelyn järjestäjiltä, Metsä-
keskus Pohjois-Karjalalta ja 
ProAgria Pohjois-Karjalalta, 

oli lähes uhkarohkea veto järjestää 
metsänäyttely  valtakunnan suu-
rimman metsäkonenäyttelyn alla 
(Metko 31.8–2.9). En voi välttyä 
ajatukselta, että lievä anemia se-
kä kävijä- että näytteilleasettajien 
määrässä johtui edellisestä. Sääli 
maakunnalle, joka elää voimak-
kaasti metsästä.

Pärnävaaran urheilukeskus Li-
perin kunnassa, lähes Joensuun 
kyljessä on alueena mitä parhain 
ns. seisovien koneiden osastoille. 
Monet haluaisivat kuitenkin ”äk-
söniä” esittelyihin. Hyvin hoide-
tuilla hiekkakankailla ei kuiten-
kaan ole enää  hakattavaa, puhu-
mattakaan energiapuista tai muok-
kauksesta.

  Paikallisia yrittäjiä olisin toivo-
nut isoisten joukkoon enemmän.  
Vai tunnetaanko heidät ja tuotteen-
sa esittäytymättäkin? On ikävää, 

jos ”kukaan ei ole profeetta omalla 
maallaan”! 

Laskin näyttelyoppaasta 183 
näytteilleasettajan nimeä. Niistä 
vähintään kolmasosalle on vaikea 

mieltää suoraa yhtymäkohtaa met-
sästä.

Metsäkaluston uutuustuotteet 
olivat yhden  yhden käden sormin 
luettavissa. Päälle voi laskea toisen 

mokoman merkittäviä muutok-
sia entisiin, jo tunnettuihin ko-
neisiin. Olen ne ”rekisteröinyt” ja 
kerron parannukset seuraavassa 
lehdessä. r

Uutuudet sormin laskettavissa
SILVA  metsänäyttely 2006

Kevyitä kuormatraktoreita on nyt 
yksi lisää, kun Mecanil Oy Ab 
tuo maahan Ruotsin Forshagassa 
valmistettavaa LogLanderia. 8-
pyöräinen kone painaa 5300 kg. 
Kantavuutta on 4500 kg. Leveys 
on 400/60-15.5 14PR renkailla 
1,9 m ja maavara 56 cm. Veto 
on hydrostaattinen telien keskelle 
asti. Siitä välitys kaikille pyörille 
on mekaaninen. Vetovoimaa ei 
ilmoitettu. Kubota V3300 dieselin 
teho on 50,7 kW( 2600 rpm) ja 
hydraulipumpun maksimituotto 
78 l/min. Kuormaimen ulottuvuus 
on 4,8 m ja  nostomomentti 170 
baarin paineella 20 kNm. Koneen 
hintataso on 89 500 euroa +alv. 
Keski-Suomessa  myyjä on Metsä-
Säämänen Oy ja muualla maassa 
mahantuoja itse (Mecanil/Liljendal 
ja Tammisaari).

Hassisen Metsäkone Ky Ilomantsista on käyttänyt itse tekemäänsä Hassen-
energiapuukouraa n. 1000  tuntia. Giljotiini katkaisee max. 250–300 millin 
puun. Rullien syöttönopeus on 4–5 m/s. Mittalaitetta ei ole, vaan energia- ja 
ainespuut on ajettu kilotaksalla. Koura painaa noin 500 kg. Kun kokemukset 
ovat lupaavat, Metkossa nähtänee kaupallinen malli tästä protosta terästetty-
nä. Hintaluokaksi valmistaja on kaavaillut noin 25 000 euroa +alv.
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harvoin. Vaihtoehtoisesti korkeutta 
voidaan säätää hydraulisylinterillä, 
jolloin käyttö sujuu kevyesti venttii-
lilohkon vipua liikuttelemalla. 

Kokonaisuutena Palax KS35:n 
hallintajärjestelmä on yksinkertai-
nen ja helppokäyttöinen. Kun sa-
han vipua liikutetaan käyttäjästä 
poispäin äärilaitaan saakka, läh-
tee syöttökuljetin työntämään puu-
ta terän alle. Samaan aikaan terä-
ketju saa voiteluannoksen. Ketju-
sahaa alapäin painamalla katkais-
taan puu.  

Käsivoimin liikuteltava saha vaa-
tii kohtalaisesti voimaa. Pitemmällä 
työjaksolla tekee mieli vaihtaa välil-
lä sahauskättä. Terästakomolta ker-
rottiin, että ensi syksynä KS35:n saa 
myös hydraulisella sahankäytöllä.

Vipua nostettaessa jälleen ylös-
päin, halkaisusylinteri tekee työis-
kun. Erillisellä vivulla voidaan hal-
kaisuliike myös keskeyttää, tai tehdä 
erillinen halkaisu. Jos pöllistä syntyy 

liian isoja lohkoja, niitä joutuu kier-
rättämään uudelleen halkaistavaksi, 
jolloin ei tarvitse käyttää tarpeeton-

ta sahausliikettä. Kouruun mahtuu 
peräkkäin uudelleen halkaistavaksi 
kaksi noin 32-senttistä lohkoa. 

Halkaisukourun päällä olevassa 
suojakannessa on turvakatkaisin, 
joten kone ei toimi kansi ylhäällä. 

Turvallisuuteen on kiinnitetty 
muutenkin konetta suunniteltaes-
sa huomiota. Saha ja halkaisukou-
ru ovat joka puolelta tarkasti suo-
jatut.  

Poistokuljetin ketjuilla
Poistokuljettimessa on kaksi rulla-
ketjua, joihin on kiinnitetty muovi-
set kolat. Voimansiirto toimii suora-
vetoisesti hydraulimoottorilla. Kul-
jetuksen ajaksi keskeltä taitettavalla 
kuljettimella on pituutta 4,3 metriä. 
Sivusuunnassa kuljetinta voidaan 
kääntää pikalukituksessaan viiteen 
eri asentoon, joten pilkekasasta saa-
daan laaja, ilman että koko konet-
ta tarvitsee kovin usein siirtää. Sa-
moin traktorin perävaunun saa teh-
tyä täyteen kahdella siirrolla. Sama 
kuljetinmalli on käytössä muissakin 
Palax-koneissa.

Ismo Sairanen

Terästakomo Oy on suunni-
tellut nykyään yksinmyyjänä 
toimivan Agrimarketin ja asi-

akkaiden toivomuksesta ketjusaha-
katkaisulla toimivan klapikoneen, 
joka esiteltiin ensimmäisen kerran 
viime vuoden syksyllä.  

Palax KS 35:ssä on kumimatto-
tyyppinen 2,2 metriä pitkä syöt-
tökuljetin, joka siirtää halkaista-
van puun klapinpituusvastinee-
seen saakka. Katkaisupituus voi-

daan säätää portaattomasti väliltä 
25–60 senttiä. Vastin nousee joka 
sahauskerralla ylös, jolloin puu pää-
see vapaasti tipahtamaan halkaisu-
kouruun. 

Palax KS 35 on varustettu 15-tuu-
maisella laipalla, jolloin päästään 35 
sentin katkaisuläpimittaan. Ketjun 
koko on yleinen moottorisahoissa 
käytetty 325"/1,3 milliä. Sahaa pyö-
rittää oma hydraulimoottori. 

Terälaitteen huolto onnistuu, kun 
avaa yhden pultin ja kääntää suoja-
kannen saranan varassa ylös. 

Halkaisuvoimaan kaksi 
vaihtoehtoa
Halkaisusylinterin teho on vakio-
na 3,5 tonnia, lisävarusteena saa 
myös 5,6 tonnin sylinterin. Isom-
malla sylinterillä halkeavat vaivat-
tomasti oksaiset ja muut vaikeas-
ti halkaistavat puut. Luonnollisesti 
suurempitilavuuksisella sylinterillä 
halkaisunopeus on vähän hitaampi. 
Pienemmällä sylinterillä työiskun 
nopeudeksi ilmoitetaan 3,3 sekun-
tia, pikaliikeventtiilillä 2,2 sekuntia. 
Isommalla sylinterillä vastaavat ajat 

ovat viisi ja 3,3 sekuntia.  
Kahteen tai neljään osaan hal-

kaisevalle vakioterälle riittää yleen-
sä 3,5 tonnin voima, vain kaksihaa-
raisissa, tai oikein paksuoksaisissa 
puissa voimanpuute saattaa vaivata. 
Lisävarusteena saa 2/6 osaan halkai-
sevan terän, jolle valmistaja suosit-
telee voimakkaampaa 5,6 tonnin 
sylinteriä. 

Halkaisuterän korkeus säädetään 
portaattomasti käsivivulla. Terä py-
syy paikallaan kiristettävällä kitkalu-
kituksella, joka kaipaa säätöä melko 

Ylistaron Terästakomolta 
ketjusahakone maatiloille

Palax KS 35 pilkekone

Palax KS 35 on Terästakomon uusin markkinoille tullut pilkekonemalli. Puiden katkaisu tapahtuu yrityksen muista malleista poiketen ketjusahalla. Hydraulisella 
syöttörullalla varustettu puuteline keventää työskentelyä, yli neljä metriä pitkät puut saa menemään helposti koneen läpi.

Palaxissa oikealla kädellä sahataan ja vasemmalla käytetään puunpaininta. 
Sillä saa pidettyä viimeisen lyhyen puun tukevasti sahauksen aikana pöydällä. 
Painimessa on uritettu rulla, joka edesauttaa puun keskittymistä syöttöpöydän 
kulmaa vasten.

Palax on täyshydraulinen kone, siinä ei ole yhtään huollettavaa kiilahihnaa. Ve-
to kaksospumpulle tulee ylennysvaihteiston kautta. Vasemmassa alakulmassa 
näkyy pikaliikeventtiili. Normaalisti halkaisu tapahtuu pikaliikkeellä. Kun vastus 
kasvaa, nopeus hidastuu hetkellisesti tarpeen mukaan. 

Klapin pituuden määräävä vastinläppä nousee ylös joka sahausliikkeellä, jolloin 
puu pääsee tipahtamaan esteettä halkaisukouruun. 
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Kuljetusasentoon koneen saa no-
peasti. Kuljetin lasketaan alas käsi-
vinssillä ja taitetaan keskeltä L-kir-
jaimen muotoon. Tämän jälkeen 
kuljetin nostetaan ylös saakka ja lu-
kitaan tukeen kiinni salvalla. Syöt-
töpuolen kuljetin nostetaan pystyyn 
käsin ja sillä on oma lukitusvipu.

Täyshydraulisen koneen etuja on 
huollon helppous. Kiristeltävät ja 
vaihdeltavat kiilahihnat puuttuvat 
kokonaan. Huoltokohteita Palaxis-
sa on muutenkin vähän: öljytasojen 

tarkastus, liikkuvien nivelien päi-
vittäinen voitelu, kuljettimen ala-
pään laakerin rasvaus ja ketjujen 
öljyäminen.

Hydrauliöljyt lämpenivät kevään 
lämpiminä päivinä aika reilusti, to-
sin häiriöitä siitä ei aiheutunut.

Vakiomallisen Palax KS35:n hin-
ta on verollisena 5750 euroa. Suu-
remmalla halkaisusylinterillä va-
rustettu malli maksaa 6070 euroa, 
pikaliikeventtiili sisältyy hintaan. r

Ketjun voitelun mekaaninen öljypumppu antaa jokaisella sahan käyttökerralla 
pienen annoksen öljyä ketjulle. Öljymäärä voidaan säätää väliltä 0,3–0,7 
millilitraa per katkaisuliike. Päivittäinen öljynkulutus on vähäinen, koska saha 
pyörii vain katkaistaessa. Noin 1,5 litran säiliö ei aivan riitä päivän työsken-
telyyn. Aamulla on muistettava ennen koneen käynnistystä tehdä muutama 
sahanvivun liike, jolloin järjestelmä laipalle saakka täyttyy.

Ketjukuljetin toimii hyvin, tukkeumia ei kokeilun aikana tullut. Pitkän kuljetti-
men ansiosta saa pilkkeet kasattua melko korkeaan röykkiöön. Pakkaskeleillä 
jäätyvä lumi ei myöskään aiheuta sellaisia häiriöitä, joita kumimattokuljet-
timissa joskus tapahtuu. Lisävarusteena saa kuljettimeen metrin mittaisen 
lisäjatkon.

Kuljetusasennossa Palax KS35 on 2,85 metriä leveä. Oikealle puolelle kone 
tulee reilummin traktorin ulkopuolelle, mikä pitää muistaa kapeammilla teillä 
liikuttaessa.

Matti Värri

Metsäkoneita ja henkilönos-
tureita valmistava Kesla 
-konserni on asettanut 

toimintansa tavoitteeksi kannatta-
van kasvun. Yritys on tähän tavoit-
teeseensa jo kahtena perättäisenä 
vuotena myös selvästi yltänyt. Kan-
nattavan kasvun taustalta löytyvät 
liiketoiminnan asiakaslähtöisyys ja 
osaava henkilöstö sekä hyvät yh-
teistyökumppanit liiketoimintojen 
eri aloilla.

"Suotuisa markkinatilanne yh-
dessä yhtiön onnistuneen taloudel-
lisen toiminnan kanssa on luonut 
hyvät lähtökohdat kehittää edel-
leen yhtiön toimintaa, vahvistaa 
sen markkina-asemaa ja tehdä sii-
tä entistä kilpailukyisempi", Keslan 
toimitusjohtaja Jari Nevalainen sa-
noo. "Käytännön työssä tulemme 
panostamaan ydintoimintoihim-
me eli tuotekehitykseen, tuotan-
toon, markkinointiin sekä myyntiin. 
Unohtamatta kuitenkaan käytän-
nön työtä tukevaa talous- ja henki-
löstöhallintoa."

Keslan strategisina tavoitteina 
Jari Nevalainen pitää kasvuhakui-
suuden ohella yli 50 % omava-
raisuusastetta, tulosta myötäilevää 
osingonjakopolitiikkaa sekä vähin-
tään 10 %:lla vieraan pääoman ko-
ron ylittävää sijoitetun pääoman 
korkoa. "Tavoitteet ovat kovat, 
mutta niiden toteutumiselle ovat 
mahdollisuudet myös olemassa", 
Jari Nevalainen toteaa.

Konsernin liikevaihto on viimek-
si kuluneella kymmenvuotiskaudel-
la kaksinkertaistunut, ollen viime 
vuonna 28,1 milj.e. Liikevaihdon li-
säys oli 23,6 % ja erityisen hyvin ke-
hittyi vientikauppa. Viennin osuus 
liikevaihdosta on jo 63,3 %. Metsä-
koneissa kotimaan kokonaismarkki-
nat ovat stabiilit ja kovasti hintakil-
paillut, joten kasvua onkin haettava 
vientikaupasta. Vientikauppaa käy-
dään tällä hetkellä on jo yli 30 maa-
han. Odotushakuiset markkina-alu-
eet tulevat vastaisuudessa olemaan 
Venäjä ja Etelä-Amerikka.

Kesla konsernin liiketoiminta 
jakautuu kahteen tuotealueeseen, 
metsäkoneisiin ja henkilönostimiin. 
Metsäpuolella Keslan tuotevalikoi-
man laajuus kannolta tehtaalle ha-
kee vertaistaan. Metsäkoneiden lo-
gistiikkaketjussa tuotevalikoima 
kattaa korjuun, lähikuljetuksen, 
haketuksen ja kuormauksen. Näitä 
koneita ovat Kesla Foresteri -kou-
raharvesterit, -rumpuhakkurit ja -
puutavaranosturit sekä Kesla Patu 
-metsäperävaunut ja -puutavara-
kuormaimet. Metsäkoneiden sarjaa 
monipuolistaa niiden laaja lisäva-
rustemallisto.

Kesla Foresteri -puutavaranos-
turit valmistetaan (yhtiön pääteh-
tailla) Joensuussa ja muut metsäko-
neet ja henkilönostimet Kesälahden 
tehtailla. Keslan 100 % omistama 
tytäryhtiö Kesla Components Oy 
valmistaa omiin tuotteisiin liittyvät 
koneistettavat osat ja hydrauliikka-

Tavoitteena kannattava 
kasvu

Kesla Oy

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen on asettanut Kesla OYJ:n tavoitteeksi kannattavan kasvun ja markkinaosuuden vahvis-
tamisen.

Kesla valmistaa koneita korjuuketjun kaikkiin vaiheisiin. Kuvassa metsätäh-
teiden haketusta.
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komponentit Ilomantsissa. Kaikki 
tuotantotehtaat ovat joko uusia tai 
hiljattain nykyaikaistettuja. Tuotan-
totilaa on yhteensä 18 800 m².

Keslan juuret  
Rantasalmella
Keslan juuret juontuvat Ranta-
salmelle, jossa maanviljelijä Antti 
Kärkkäinen, kyllästyneenä peltojen-
sa kivisyyteen, suunnitteli traktorin 
3-pistenostolaitteeseen kiinnitettä-
vän kivenkeruulaitteen. Hän perusti 
asian tiimoilta vuonna 1960 Ranta-
salmen Raivausväline -nimisen yh-
tiön ja aloitti yritystoiminnan. Pian 
tuotantoon saatiin toinenkin tuote, 
kivitalikko.

Tuotannon edelleen laajettua 
muokkauskoneiden valmistukseen 
siirrettiin tuotanto ensi Joroisiin 
ja sieltä vuonna 1974 Kesälahdelle, 
jolloin myös yrityksen nimi ja yh-
tiömuoto muutettiin Kesla Oy:ksi 
sekä tuotenimi Patuksi. Tuotannon 
pääpaino oli tuolloin siirtynyt kivi-
koneista muokkauskoneisiin.

Kesälahdelle muuton jälkeen 
tuotantoon tulivat myös isännän-
linjan metsäkoneet, jotka vuoteen 
1979 mennessä olivat vuorostaan 
nousseet suurimmaksi tuoteryh-
mäksi. Oleellista yhtiön ja sen tuot-
teiden kehityksessä kautta historian 

on ollut oman tuotekehityksen roo-
li. Kaikki tuotteet ovat asiakastar-
peisiin perustuen suunniteltu yh-
tiön sisällä.

Uutta laajuutta ja syvyyttä liike-
toiminta sai Keslan ostettua vuon-

na 1984 Kartekki Ky:n koneistamon 
Ilomantsista ja vuonna 1988 Kar-
jalan Rautarakenteen konepajan ja 
Foresteri Oy:n osake-enemmistön 
Joensuusta. Kaupan seurauksena 
metsäkonevalmistus yhtiössä nou-

si ehdottomaan ykkösasemaan. Sa-
mana vuotena yhtiö kirjautui myös 
OTC -listalle.  

Metsäkoneiden aseman vahvis-
tuminen tuotannossa johti vähin 
erin maatalouskoneista luopumi-
seen. Viimeiset Patu-äkeet Kesä-
lahdella valmistettiin vuonna 1995. 
Keslan hallinnollisten toimintojen 
siirto Kesälahdelta Joensuuhun ta-
pahtui uusien toimi- ja tuotantoti-
lojen valmistuttua vuonna 2001.

Metsäkonevalmistuksen sijoitta-
minen Joensuuhun ja yleensä Poh-
jois-Karjalaan on hyvin perustel-
tavissa. "Täällä Pohjois-Karjalassa 
on maamme suurimmat metsäalu-
eet ja suurimmat raakapuuvarastot. 
Rajan takaa Venäjällä puolestaan 
maailman suurimmat metsäalueet, 
kun peräti 25 % maailman met-
sävarannosta sijoittuu sinne. Siksi 
Karjala onkin metsäkoneteollisuu-
delle mahdollisuuksia täynnä", Jari 
Nevalainen selvittää. "Tänne Poh-
jois-Karjalaan on myös Metsäntut-
kimuslaitos keskittänyt koetoimin-
tansa ja yliopistolaitos käytännön 
metsäopetuksen. Täällä on myös 
Metsämuseo Lusto."

Tuotteet toimivia ja  
kilpailukykyisiä
Metsäkoneryhmän tuotemerkkei-
hin Kesla Patuun ja Kesla Foreste-
riin voi törmätä lähes missä tahan-
sa maailmalla. 45 vuotta kestäneen 
toiminnan aikana on yhtiölle kerty-
nyt osaavaa alan tuntemusta, käy-Sampo Rosenlewin metsäkone varustettuna Kesla Foresteri kouraharvestimella.

Puutavaranosturi Foresteri 2012T puomin viimeistely käynnissä. Ulottuvuutta 
puomille tulee 9650 mm.

Patu 305T -kuormain ja Patu 12MDH -metsäperävaunu edustavat urakointikäyttöön suositeltavaa järeää linjaa.

tännön kokemusta sekä konetieto-
utta ja suunnittelun hallintaa, joita 
kaikkia tekijöitä tuotekehitys myös 
hyödyntää. Tuotekehitykseen yhtiö 
panostaa 2,8 % liikevaihdosta ja si-
tä toteutetaan yhteistyössä asiak-
kaiden ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Ennen markkinoille pääsyä 
jokainen uusi tuote joutuu tark-
kaan testaukseen ja käyttöominai-
suustutkimukseen. Myös huolto- ja 
varaosatoiminnan valmius on en-
nakkoon varmistettu.

Markkinointi
Puutavarakuormaimet ja metsä-
perävaunut markkinoidaan koti-
maassa  Agrimarket -ketjun kaut-
ta. Puutavaranostureissa on neljä 
jälleenmyyjä, jotka hoitavat myyn-
nin kuljetusyrittäjille, metsäyhtiöil-
le ja teollisuudelle. Hakkurit myy-
dään pääsääntöisesti Keslan oman 
myynnin kautta. Harvesterikourat 
myydään pääosin Keslan yhteistyö-
kumppaneiden kuten mm. Sam-
po Rosenlewin kautta loppuasi-
akkaille

Vientikauppa hoidetaan vien-
timaassa toimivien jälleenmyyjien 
kautta. Pienissä vientimaissa niitä on 
vain yksi, suurissa useita. Keslalla on 
omat miehensä Ruotsissa, Kanadas-
sa ja USA:ssa, joiden tehtävänä on 
kehittää jälleenmyyntiverkostoa Eu-
roopassa ja Amerikan maissa.

Kotiseudulleen palannut
Keslan toimitusjohtaja Jari Neva-
lainen palasi kotiseudulleen vuon-
na 2001, oltuaan sisäisessä maan-
paossa Hämeessä ja Pohjanmaalla 
11 vuotta. Hän syntyi vuonna 1966 
virkamiesperheeseen Joensuussa, 
jossa myös kasvoi lapsuusvuoten-

sa, kävi koulunsa ja kirjoitti yliop-
pilaaksi Joensuun Normaalikoulus-
ta 1985.  Varusmiespalvelun jälkeen 
hän siirtyi Tampereen Teknilliseen 
Korkeakouluun opiskelemaan säh-
kötekniikkaa ja tuotantotaloutta. 
Diplomi-insinööriksi (DI) Jari Ne-
valainen valmistui 1990.

Valmistuttuaan DI:ksi Jari Neva-
lainen aloitti työuransa Wärtsilän 
dieselmoottoritehtaalla Vaasassa, 
mutta jatkoi työn ohella kauppa-
tieteiden opiskelua Vaasan yliopis-
tossa. Kauppatieteiden kandinaatik-
si hän valmistui vuonna 1999. Työ 
Wärtsilän moottoritehtaalla jatkui 
11 vuotta.

Huomatessaan Kesla Oy:n ha-
kevan lehti-ilmoituksella palveluk-
seensa toimitusjohtajaa, laittoi Ja-
ri Nevalainen hakupaperinsa vetä-
mään, pääsi työhönottohaastatte-
luun ja tuli valituksi. Haasteellisen 
työn lisäksi häntä Joensuussa odotti 
myös tuttu ja turvallinen kotipaik-
ka. Työ Kesla OYJ:n toimitusjohta-
jana alkoi vuonna 2001.

Jari Nevalaisen perheeseen kuu-
luvat vaimo, atk-suunnittelija Pir-
jo sekä kaksi tytärtä, hiihtoa ja 
yleisurheilua harrastavat 13-vuo-
tias Elisa ja11-vuotias Saara. Perhe 
asuu uudessa omakotitalossa Kon-
tiolahdella.

Harrastustoiminnalle ei aikaa 
työltä liikene. Se vähäinen vapaa-
aika mitä käytettäväksi jää, Jari Ne-
valainen omistaa perheelle ja kun-
toliikunnalle. Normaali matkusta-
misen vietti tulee hyvinkin tyydy-
tetyksi yksistään työmatkoilla. Ai-
van omiin oloihinsa vetäytyjä Jari 
Nevalainen ei silti ole, sillä hän on 
mukana Kauppakamari- ja Rotary-
klubi -toiminnassa. r



Nro 9     22. 6. 2006

76

Nro 9     22. 6. 2006

77

Seppo Nykänen

Polaris lähti mukaan kaksipaik-
kaisten mönkijöiden tuotan-
toon BRP:n ja Arctic Catin 

lisäksi. Polariksen 2X on valmistettu 
kuitenkin aivan omalla reseptillään. 
Pari vuotta sitten esitelty APT malli 
on saanut väistyä uuden erillisjousi-
tetun kaksipaikkaisen tieltä. Uudes-
sa mallissa on lava, kuten ATP: säkin.  
Lavan pohjasta voi kuitenkin kään-
tää istuinosan esiin, jolloin mat-
kustajallekin on kunnolla tilaa. 2X 
edustaa uutta ajattelua, jossa tuntuu 
oleva järkeä enemmän kuin äkkiä 
katsoen tuntuukaan.

Uutuutta kutsutaan Sportsman 
2X:si, perus Sportsmanin kanssa sil-
lä ei kuitenkaan ole paljon tekemis-
tä, 499 cm³ H.O. -kaasutinmoottori 
ja etujousitus ovat samoja, samoin 
ohjauslaitteet ja mittaristo sekä etu-
katteet. Vaihteisto ja takaperä ovat 

täysin erilaisia, ja suurin ero perin-
teiseen mönkijään löytyy takape-
rästä, jossa on sähköinen Turf kyt-
kin, jolla takapyörien kiinteä yhteys 
katkeaa ja vain toinen pyörä vetää. 
Yksipyörävetoinen mönkijä ei kuu-
losta kovin tehokkaalta, mutta lii-
kuttaessa herkästi vahingoittuvas-
sa maastossa, nurmikoilla ja puu-
tarhassa, voi sillä huoletta tehdä 
jyrkkiäkin käännöksiä tarvitsematta 
pelätä pinnan rikkoutumista. Turf 
kytkennällä ohjaus keventyy huo-
mattavasti ja mönkijä kääntyy ket-
terämmin. 

Runko on 26 cm ja akseliväli 
16,5 cm pidempi kuin Sportsmanissa.

Lavalle voi lastata 181 kg kiloa 
kuormaa. Tosin lava on melko pieni, 
eikä sinne sovi mitenkään tolkutto-
mia määriä tavaraa. Matkustajan 
istuimen ylöskääntämisen jälkeen 
lavatila käy todella pieneksi. Mat-
kustajalle on tilaa runsaasti, kuljet-
tajan ja matkustajan väliin jää riittä-
västi tilaa, jotta kuljettaja sopii liik-
kumaan istuimellaan maastoajossa. 
Mönkijän kaatuessa on kummalle-
kin riittävästi tilaa hypätä pois is-
tuimelta. Matkustajan istumamu-

Polaris Sportsman 2X
Muuntogeeninen

Polttoainetynnyri on kevyt kuorma, keväällä mönkijä on ehdoton apu taimien istutuksessa.

Puutarhassa 2X:llä voi ajella huoletta tarvitsematta pelätä nurmikon vahingoittuvan, perävaunulla mullan kuljettaminen 
on helppoa.

Maastoajoneuvot

Lava on kipattava.

kavuus ei ole paras mahdollinen, is-
tuin on kova ja selkänoja on matala, 
eikä kummastakaan saa kunnollista 
tukea maastossa ajettaessa. Matkus-
tan kiinnipitokahvat on asennet-
tu sopiviin paikkoihin ja niistä saa 
kunnollisen tuen.

Pitkä akseliväli  
rauhoittaa ajoa
Pidennetty akseliväli tuo ajoon rau-
hallisuutta, epätasaisella alustalla 
mönkijä kulkee tasaisemmin. Rin-
teillä ja ojien ylityksissä sillä uskal-
taa ajaa paljon jyrkemmässä kul-
massa ylöspäin kuin yksipaikkai-
sella mönkijällä. 

Alusta kantaa hyvin kahden hen-
kilön kuorman, yksin ajettaessa se 
on hieman kova. Takajousien säätö 
on helppo tehdä kuorman mukaan, 
koska iskunvaimennin/kierrejousi-
paketti on taka-akselin takapuolel-
la. Takajousitusratkaisu on koko-
naan uusi, ja iskunvaimentimien ja 
takajousituksen kulmat poikkeavat 
selvästi aikaisemmasta Sportsma-
nin jousituksesta. Perusmönkijöi-
hin verrattuna 2X vaatii hieman 
enemmän tilaa käännöksissä, joh-
tuen pidemmästä akselivälistä. Met-
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Lite Foot telasarja ympärivuotiseen käyttöön

Teloilla mönkimään myös 
kesällä

Seppo Nykänen

Mönkijöiden telasarjoja on 
ollut Suomessa kaupan 
kolmisen vuotta. Kaikille 

myynnissä oleville sarjoille on ollut 
yhteistä niiden käytön rajoittumi-
nen vain lumiseen aikaan. Tilantee-
seen on tullut nyt muutos, sillä All 
Right Oy on aloittanut amerikka-
laisen Mattracksin valmistaman te-
lasarjan maahantuonnin. Lite Foot 
-tuotenimellä myytävä sarja on tar-
koitettu ympärivuotiseen käyttöön. 
Saimme sarjan kokeiltavaksi kesän 
alussa. Telat oli asennettu Suzukin 

700 King Quad -mönkijään.
Rakenteesta jo näkee, että Lite 

Foot -telat on tarkoitettu kovaan 
käyttöön. Valmistajan mukaan nii-
den käyttöä ei rajoiteta ajoalustan 
suhteen lainkaan, kuten muiden 
valmistajien tuotteita. Rakenne on 
järeä, runko on painevalettua alu-
miinia, samoin vetopyörä. Telassa 
on suuret taittopyörät edessä ja ta-
kana, välissä on kaksi tukipyörää. 
Etupyörä ja toinen tukipyörä on 
nivelöity kumpikin runkoon omis-
ta nivelpisteistään ja ne on yhdis-
tetty toisiinsa reaktiotangolla. Etu-
pyörän osuttua esteeseen se nousee 

esteen rintausta ylös ja samalla re-
aktiotanko painaa tukipyörää alas-
päin nostaen samalla koko telara-
kennetta ylöspäin. Takapyörällä on 
samanlainen rakenne. Idea on ne-
rokas ja mahdollistaa myös laajan 
säädettävyyden. Telirungon keskel-
lä on säätöruuvi ja jousi, joilla voi 
säätää etu- ja takapyörien korkeutta 
maasta. Laskemalla pyörät alas saa-
daan enemmän kantopintaa, mutta 
ohjaus jäykistyy. Vetämällä pyörät 
ylös ohjaus kevenee, mutta kanto-
pinta pienenee.

Telat kiinnitetään pyörän napaan 
väliadapterilla. Kiinnityksessä käy-

tetään samoja pultteja kuin pyöris-
säkin. Tela tuetaan tukivarsien takaa 
omalla tukivarsirakenteellaan, joka 
sallii telan keinua hieman akselin-
sa kehällä. Sovitusosia saa useim-
piin markkinoilla oleviin mönkijä-
malleihin. 

Mattracks valmistaa teloja myös 
autoihin ja isoihin työkoneisiin ja 
traktoreihin.

Pois alta risut ja  
männynkävyt
Ajossa Lite Foot -telasarja osoittau-
tui melkoisen jäykäksi ohjauksen 
puolesta, koeajoon tulleessa yksi-

Vettä on puolisen metriä, samassa kohdassa aikaisemmin pyörämönkijä on jäänyt kiinni.

sässä ajettaessa tämä on otettava 
huomioon, muuten sillä kolhii hel-
posti puita, koska perä oikaisee ly-
hytrunkoista mönkijää enemmän.

2X on yleisesti ottaen korkealaa-
tuinen, eikä huomauttamista juuri 
ole. Pieniä puutteita kuitenkin löy-
tyi, esim. uuden tyyppiset ohjaus-
tangon tupet ovat kovat ja liuk-
kaat sekä isokätiselle hieman lyhyet. 
Vaihteen valitsimen liike on hieman 
epämääräinen ja oikean vaihteen 
löytyminen vaatii totuttelua.

Kuljetustehoa
Lava on selvä etu kuljetettaessa 
pientä kappaletavaraa, jota on vai-
kea sitoa kiinni. Moottorisaha ja va-
rusteet sekä taimenistutusvälineet 
kulkevat mukana ilman suuria kiin-
nitysoperaatioita, pari mustekalaa 
riittää. Lavalla kulkevat myös taimi-
laatikot tai pussit näppärästi.

Sopivalla perävaunulla varustet-
tuna ajopelillä kuljettaa tavaraa to-
della runsaasti hankalaankin maas-
toon. Polttoainetynnyri on vielä 
kevyt kuorma. Lisäämällä kuor-
maa lavalle saadaan perävaunun-
vetotehoa lisättyä huomattavasti. 
Valmistaja ilmoittaa suurimmaksi 
kokonaismassaksi 555 kg, ja aisa-
painoksi 54 kg.

Piha- ja puutarhatöihin
Koeajossa ollut 2X pääsi oikeisiin 
töihin ilman, että sille tarvitsi kek-
siä kokeiltavaa. Enimmäkseen sitä 
käytettiin piha- ja puutarhatöissä, 
siihen se on todella sopiva. Taval-
lisesti naisväki vierastaa mönkijää 
pihatöissä, syynä jäljet pihanurmi-
kolla. 2X kelpasi pihatöihin vallan 
mainiosti ja varusteena ollut ATV 
Expertin Pro Terrain perävaunu 
teki yhdistelmästä todella käyttö-
kelpoisen moneen lähtöön. Pitkä-

runkoinen mönkijä on tottumat-
tomalle helpompi peruutettava pe-
rävaunun kanssa kuin lyhyet mallit. 
Turf-kytkennällä ohjaus on erittäin 
kevyt, koska taka-akseli ei kampea 
vastaan.

2X:ää saa ensi syksynä myös re-
kisteröitynä versiona, jolloin sen 
käyttökelpoisuus paranee entises-
tään. r

Matkustajan istuin syntyy taittamalla kuljettajan selkänoja istuimeksi ja lavanpohjasta osa matkustajan selkänojaksi.

Takajousitus eroaa selvästi Sportsmanin vakiojousituksesta, jousituksen 
säätö on helppo tehdä, iskunvaimennin/kierrejousi paketit ovat tukivarsien 
takapuolella.

Tekniset tiedot   
Moottori  499 cm3 1-sylinterinen, 4-tahtinen 

nestejäähdytteinen kaasutinmoottori  
Voimansiirto  variaattori, aluevaihteisto, 2 nopeutta eteen ja 

peruutus, takana Turf-kytkentä  
edessä sähköiset navat 

Alusta  edessä Mc Phersson joustintuet 
takana IRS erillisjousitus, maavara 28 cm 

Mitat cm 
(pituus x levys x korkeus) 263 x 122 x  22 
Paino  kg 326 
Polttoainesäiliö  l 22
Kuorma  kg  
   edessä 40
   takana 181 
Hinta  euroa 11 590 
Maahantuoja  Brandt-Polaris Oy



lössä oli haritusta. Normaalisti si-
tä ei saisi olla yhtään, mieluummin 
hieman aurausta. Säädön jälkeen 
vetely asettui, mutta ohjaus säilyi 
edelleen melko jäykkänä, pelkäl-
lä takavedolla ajettaessa ohjaus oli 
kevyempi.

Etenemiskyvyltään Lite Foot -te-
loilla varustettu Suzuki oli käsittä-
mättömän hyvä: normaalit metsä-
ojat eivät paljon pitele, kivikosta ja 
kynnetyn metsäaukon yli mentiin 
heittämällä. Täytyikin pyyhkiä le-
veää hymyä kasvoiltaan kun tuli 
metsälenkiltä pihaan. Maavara li-
sääntyy pyöräversioon verrattuna 
kymmenkunta senttiä, mikä tekee 
kannokossa ajosta helppoa. Lie-
juisessa järvessä ajaminen onnistui 
sellaisissakin paikoissa, joissa pyö-
rillä ei päässyt mihinkään. Missään 
vaiheessa ei tullut tunnetta, että jäi-
si kiinni. 

Kesäkeli rankkaa  
mönkijälle
Lite Foot -telat pistävät mönkijän 
rakenteen koville. Niillä voi ajaa 
niin vaikeista paikoista, ettei pyörä-
versiolla voisi edes yrittää. Mönki-
jän tukivarsiin kohdistuu suuria ra-

situksia, suuret taittopyörät estävät 
telan painumisen esteiden alle. Ra-
kenteensa ansiosta tela nousee jopa 
pystysuoraa seinämää palan matkaa 
ylös. Tässä vaanii vaara: ellei ne-
liveto ja etupään lukko ole päällä, 
vain toisen telan ajaminen esteen 
yli voi kääntää telan vinoon. Sil-
loin ohjauslaitteiden ja tukivarsien 
rikkoutumisen vaara on olemassa. 
Sellaisessa tilanteessa on toimittava 
varovasti. Antamalla kaasua järjen 
kanssa alkaa tela nousta esteen yli 
ja matka jatkuu. Kuvaustilanteessa 
toinen tela pääsi kääntymään ym-
päri telan kärjen mentyä penkassa 
olleeseen reikään.

Kokeilussa olleessa Suzukissa 
on edessä täyslukko. Lukko päällä 
mönkijä puski eteenpäin kuin si-
ka vatukossa, eikä kääntynyt edes 
voimalla. Neliveto päällä mönkijä 
kyllä kääntyy, ja sillä on jopa help-
po edetä maastossa, ellei tarvitse 
tehdä jyrkkiä käännöksiä. Tasaisel-
la alustalla ja tiellä pelkällä takave-
dolla ohjaus on herkkä. Ilmeisesti 
Suzukin etu- ja takaperän välitykset 
eivät satu aivan kohdalleen, sen ver-
ran selvä ero ohjattavuudessa on ta-
kavedon ja nelivedon välillä.   Mie-

Varomaton esteeseen ajo voi aiheuttaa telan kääntymisen ympäri, tässä tapa-
uksessa tela etuosa meni penkassa olleeseen reikään.

lenkiintoisena huomiona tuli todet-
tua sen kevyt rullaavuus, jos vertaa 
liukurunkoisiin telasarjoihin.

Ohjauksen herkistämiseksi etu-
telojen taittopyörät oli säädetty ylä-
asentoonsa, tästä seurasi telan taka-
osan ottaminen kiinni astinlautaan. 
Osassa mönkijöistä lokasuojia ja as-
tinlautoja on muotoiltava, että telat 
sopivat liikkumaan kunnolla.

Paino nousee
Lite Foot -telat nostavat mönkijän 
painoa melkoisesti. Yksi tela pai-
naa päälle neljäkymmentä kiloa, 
joten yhteensä paino nousee noin 
170 kg. Painon nousun huomaa 
myös ajossa, vetotehoa on huo-
mattavasti enemmän kuin pyöril-
lä. Maastossa osa teloilla varuste-
tun mönkijän ajovakaudesta syntyy 
juuri korkeasta omapainosta ja osa 
kasvaneesta leveydestä. Telat lisää-

vat leveyttä 20 cm, kokonaisleveys 
on 140 cm. Maavara on kasvanut 
peräti 17 cm, telojen kanssa se on  
43 cm. Telan leveys 27,5 cm

Työnjälki on viimeisen päälle 
huoliteltua, eikä muoviosia ole käy-
tetty rungossa lainkaan. Taittopyö-
rät ovat muovia.

Kokonaisuutena Lite Foot -telat 
ovat käyttökelpoisia juuri ympä-
rivuotisen käyttönsä takia, liuku-
runkoisille teloille välikaudet syk-
syllä ja keväällä ovat vaikeita, sillä 
rakenne ei kestä kivikossa ja soras-
sa ajoa. Ominaisuuksiensa puolesta 
Lite Foot -teloja voi  suositella am-
mattikäyttöön.

Hintaa teloilla on huomattavas-
ti enemmän kuin pelkästään talvi-
käyttöön tarkoitetuilla. Perustelojen 
lähtöhinta on 5 600 Euroa. r 

Maahantuoja on All Right Oy.

Telan sisäinen rakenne poikkeaa kaikista muista markkinoilla olevista telaratkai-
suista. Taittopyörät ja tukipyörät ovat yhteydessä toisiinsa reaktiotangon kautta, 
ja esteeseen osuttuaan taittopyörä alkaa kääntyä ylöspäin painaen samalla 
painaa tukipyörää alas, jolloin koko tela alkaa kohota etuosastaan ylös.

Kivien ylitys on helppoa, tästä mentiin ryömintävauhtia. Pyörillä ei olisi 
noustu.
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Lite Foot on jämäkästi tehty: runko on metallia, samoin vetopyörät. Taittopyörät 
ja tukipyörät on valmistettu muovista.

VEHICLES IMPORT OY
Kuormaajankatu 3 C , 08200 LOHJA.        Puh (019) 383 781
www.vehiclesimport.net           041 5355 89

Kysy myös Hondat ja Polarikset lisävarusteineen.

Kaupan päälle yli 
1000 € varusteet

Huippu ominaisuudet 
ja varustelu:

- 4t-moottori
- Nestejäähdytys
- Levyjarrut
- Sähköstartti
- Rekisteröity kahdelle
- Työvaihde ja pakki
- Vetokoukku
- Vinssinkiinnityslevy
- Pohjapanssari
- Käsisuojat
- Aluvanteet
- Vakuutusmaksu vain 
130€ / vuosi

Suomen eniten myyty tieliiken-
nemönkijä nyt suoraan maa-
hantuojan varastosta.

Tehokas vinssi kaupan päälle!

300 4x4 tieliikennemalli
hinta vain 5.950€ 
rekisteröitynä!

260 2x4 tieliikennemalli
hinta vain 4.600€ 
rekisteröitynä!

Katso lisätiedot
www.linhai.fi
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Mönkijällä ajaminen maastos-
sa voi olla vaarallista, ellei 
hallitse oikeaa ajotekniik-

kaa. Mönkijöiden mukana tulevat 
amerikkalaistyyppiset turvallisuusoh-
jeet ovat luokkaa, teetpä mitä tahansa 
niin aina henki lähtee. Huomion 
kiinnittäminen turvallisuuteen on 
kuitenkin aivan oikein, sillä nykyai-
kainen tehokas mönkijä kerää nope-
utta todella ärhäkästi, ja vaarallisen 
rajan ylitys tapahtuu sekunneissa. 
Käyttämällä järkeä ajaminen on tur-
vallista hankalassakin maastossa.

Oikea nopeus
Kaikkein tärkein turvallisuusteki-
jä on nopeuden pitäminen sopiva-
na ajoalustaan nähden. Nopeutta ei 
saa olla liikaa, mutta toisaalta jois-
sakin tilanteissa myös liian hitaasti 
ajaminen aiheuttaa vaikeuksia.  Hi-
taasti ajamalla saattaa jäädä kiinni 
paikkaan, josta oikealla nopeudella 
olisi päässyt vielä etenemään. Juut-
tuminen ei ole yleensä vaarallista, 
sillä se teettää vain ylimääräistä työ-
tä. Vaaralliseksi tilanne muuttuu, jos 
kuljettaja ei ole täysin kunnossa, jol-
loin ponnistelu voi aiheuttaa sairas-
kohtauksen.

Maastossa ajettaessa kannattaa 
käyttää aluevaihteiston hidasta no-

peutta, jolloin voimaa on käytös-
sä hitaissa nopeuksissa, eikä kaasua 
lisättäessä vauhti pyri nousemaan 
liikaa. Samalla säästetään myös voi-
mansiirtoa.

Kaatuminen uhkaa
Vinorinteillä paino on pidettävä ai-
na ylärinteen puolella, ja tarvittaessa 
siirryttävä kokonaan toiselle astin-
laudalle. Vaikka mönkijä kulkisikin 
rinteellä turvallisen tuntuisesti, voi 
ajopeli kuitenkin hurjasti kallistua 
yllättäen kiven, kannon tai montun 
takia. Mönkijän heilahtaessa koke-
maton kuski saattaa säikähtää ja tu-
kea hakiessaan vahingossa painaa 
kaasukahvaa ryntäyttäen konetta. 
Hankalassa paikassa kannattaa ajaa 
seisaaltaan, jolloin tiukassa paikassa 

on mahdollista hypätä koneen se-
lästä pois. 

Päästäkseen ojasta tai töppyrästä 
yli kaasua on pakko käyttää. Konet-
ta ei saa kuitenkaan ryntäyttää liikaa, 
koska silloin useimmiten mönkijä 
kaatuu selälleen. Kaasun ja tehon-
tarpeen oppii harjoittelemalla tur-
vallisessa paikassa, jossa oman ajo-
neuvon ominaisuuksiin voi pereh-
tyä kunnolla. Erityisen vaarallista on 
ajaminen vedessä, sillä silloin kuljet-
taja saattaa jäädä mönkijän alle ve-
den varaan. Pahimmassa tapaukses-
sa kuski jää loukkuun pinnan alle.

Mönkijän kaatuessa ei kannata 
jäädä laitteeseen roikkumaan, vaan 
pyrkiä ponnistamaan itsensä pois 
päältä. Kannattaa hypätä vaikka ki-
vikkoon ennemmin kuin jäädä ras-
kaan ajokin mankeloitavaksi, jolloin 
vammat ovat aina pahempia. Erityi-
sen vaarallista on laittaa jalka maa-
han astinlaudan viereen, kun mön-
kijä alkaa kaatua. Pahimmassa tapa-
uksessa seurauksena on silloin luun 
murskautuminen, kun jalka jää pin-
teeseen astinlaudan reunan ja jonkin 
esteen väliin.  

Kokonaan oma lukunsa on perä-
vaunun kanssa operointi. Tasaisella 
maalla mönkijöillä voi vetää todella 
painavaakin kärryä, mutta metsässä 
ja hankalassa maastossa tilanne on 
toinen. Kärryissä ei ole jarruja, joten 
kärryn paino ei saa olla suurempi 
kuin mönkijän paino. Raskaan kär-
ryn hallitseminen vaikeutuu enti-
sestään alarinteeseen ajettaessa. Jar-
ruton kärry puskee vetokonetta ja 

suuren kuorman kanssa yhdistel-
män hallinta on vaikeaa.

Turvavarusteet
Kypärän lisäksi kunnolliset suoja-
varusteet ovat välttämättömiä. Eri-
tyisesti vapaa-ajankäytössä sääri- ja 
polvisuojat sekä selkä- ja rintapans-
sari ovat tarpeen. Ajopuvun valin-
taan kannattaa kiinnittää huomiota, 
mönkijäkäyttöön sopivat puvut ovat 
melko samantyyppisiä kuin enduro-
pyörille tarkoitetut asut. Kunnolliset 
kengät ovat myös tärkeät, erityisesti 
kannattaa kiinnittää huomiota nii-
den kykyyn suojata nilkkoja. Ajopu-
vun puhdistettavuus on tärkeä seikka, 
yleensä rapa roiskuu ja pintamateri-
aaliltaan huokoinen vaate on vaikea 
puhdistaa. Paras puvun materiaali 
on hengittävällä kalvolla varustettua, 
suhteellisen kova- ja liukaspintaista. 
Sellaisesta puvusta voi enimmät ravat 
huuhtoa vesiletkulla pois. Kovapin-
tainen vaate suojaa myös kaaduttaes-
sa, eikä takerru helposti risuihin.

Kunnollisia varusteita työkäyt-
töön ei ainakaan vielä ole tarjol-
la, erityisesti tarvittaisiin kevyttä ja 
hengittävää kypärää. Varsinkin perä-
vaunua vedettäessä ajonopeus maas-
tossa on todella hidas, eikä ajoviima 
ei jäähdytä yhtään. Metsurin kypä-
rästä ei ole käytännössä hyötyä, kos-
ka siinä ei ole leukahihnaa, ja kaa-
duttaessa kypärä lentää pois päästä. 
Laki ei vaadi maastossa työskennel-
täessä käyttämään kypärää, mutta 
oman turvallisuuden kannalta sel-
laista kannattaa käyttää. r

Oikealla nopeudella turvallisesti
Mönkijätestin jälkihuomautus

Mönkijä on tulossa ki-
ven yli. Tilanne näyttää 
kuvassa vaarattomalta, 
mutta todellisuudessa 
rinne on jyrkkä ja kaatu-
miskynnys lähellä.  Kul-
jettaja on siirtänyt koko 
painonsa yläpuolen as-
tinlaudalle ja vetää sa-
malla ohjaustangosta, 
jolloin painoa on juuri 
ja juuri riittävästi pitä-
mään mönkijä pystyssä.

Mönkijä pyrkii 
k a a t u m a a n 
selälleen. Kul-
jettaja on ollut 
polvillaan is-
tuimen päällä, 
jolloin mönki-
jän kääntyessä 
liian pystyyn 
koneen päältä 
on ollut help-
po pudottau-
tua taakse ja 
hypätä sivuun.


