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Jorma Voutilainen

Olen nähnyt jokaisen Metkon. 
Luulen, että samaan yltäviä 
näytteilleasettajia ja näytte-

lyvieraita oli iso prosentti naruaidan 
molemmilla puolilla. Joillakin val-
mistajilla nimet ovat muuttuneet, 
mutta juuret ovat entiset. Samoin 
on tapahtunut tai tapahtumassa 
urakoitsijoiden joukossa. Uusi su-
kupolvi on astumassa vastuuseen. 
Alan pioneerit saavat oikeutetusti 
olla ylpeitä, jos oman luopumisen 
yhteydessä uuden yrittäjän sukunimi 
pysyy ennallaan.

Nostalgiaan sortumatta on arki-
nen tosiasia, että Metko menestyy 
vakiintuneen perusjoukon varassa. 
Siihen ryhmään pitää ehdottomasti 
liittää vakiintunut henkilöstö järjes-
telyorganisaatioissa. Talkoohenki on 
välttämätön, kun koko ruljanssiin 
tarvitaan sen eri tehtävissä yhteen-
sä yli 3000 ihmisen työpanosta. Ei 
käy yhtään kateeksi näyttelyn johta-
jaa, Erkki Eilavaaraa. Jo omien jouk-
kojen ohjeistaminen henkilötasolle 
asti tuntuu sivullisesta mahdotto-
malta urakalta. Kun siihen lisätään 
näytteilleasettajien viime hetken eri-
koistoiveet, en yhtään ihmettele, jos 
silmät kielisivät univelkaa H-hetken 
kahta puolen.

Näytteilleasettajia oli kirjoissa 
noin 280 ja näyttelyvieraita kolmen 
päivän aikana yhteensä 31 400 hen-
keä. Ulkomaalaisten osuus edellisestä 
oli kuulemma noin 3 000. Maksavien 
asiakkaiden päälle pitää laskea jär-
jestäjien ja näytteilleasettajien oma 
henkilöstö.

 Näyttelyaluetta oli käytössä yh-
teensä 65 hehtaaria, joten ohitta-
mattomia ruuhkia ei päässyt syn-
tymään.

 
Maasto ja puusto
kestävät kulutusta
Tällä kertaa työnäytösalueille oli jäl-
leen löytynyt sija kohtuullisen käve-
lymatkan päästä näyttelyn pääken-
tästä. Välillä on pitänyt turvautua 
erilliseen alueeseen bussikuljetuksin. 

Metsän kasvukierto on verkkaisempi 
kuin näyttelyrytmi.

 Ilmeisesti seuraavakin näyttely 
onnistuu samoja polkuja ja niiden 
varrelle pystyyn jääneitä puustoja 
hyödyntäen. Ehkä tänä vuonna ava-
tut reittipolut näkyvät jo seuraa-
van näyttelyn kartoissa. Nyt reitiltä 
harhautuminen ei ollut pelkästään 
suunnistajan vika. Siitä harmistui-
vat eniten yhden päivän bussiretke-
läiset, joille aika jää muutenkin liian 
lyhyeksi koko näyttelyn hyödyntä-
miseen.

 Jokaisessa näyttelyssä kuulee, ettei 
työnäytöskohde ollut sopiva omalle 
kalustolle. Näyttävin ja samalla vaa-
tivin palsta oli mielestäni tällä kertaa 
John Deerellä. Nyt se pääsi kuittaa-
maan taannoisen Himoksen vuo-
den, jolloin Timberjackit pysytteli-
vät kovan kentän tasamaalla mui-
den taiteillessa näyttävästi jyrkässä 
rinteessä.

Jos ovat koneet kehittyneet, niin 
samaa on kunnioituksella sanottava 
työnäytösten toteuttajistakin. Koneet 

liikkuivat tarkan suunnitelman mu-
kaan. Kukin kuski pystyi näyttämään 
oman ajokkinsa ”tulivoiman” muu-
tamalla puulla ja ominaisuuksia ko-
rostavilla liikkeillä. Kun koneiden ko-
koluokat seurasivat tiiviisti toisiaan, 
”sarjajako” oli helppo havainnoida 
kuulutuksen tukemana. On ymmär-
rettävää, ettei esitys konetta kohti 
kestänyt kauan. Muutoin kokonais-
aika venyisi, ja metsänraja pakenisi 
sekä yleisöltä että tulevilta näytte-
lyiltä. Tuotostutkimukset on tehtävä 
muissa metsissä!

Työnäytöksissä energiapuun kor-
juu jäi jälleen vaatimattomalle tasolle 
työmuotoon markkinoitavan kalus-
ton määrään nähden. Uusia kouria 
entisten lisäksi oli tässäkin näyttelys-
sä muutamia. Ne pysyttelivät turval-
lisesti passiivisella tasamaalla mänty-
kankaan armollisessa suojassa.

Komatsu Forestin massiivinen 
Valmet 801C BioEnergy -ketju sai to-
dellisen tulikasteensa näytöksissään. 
Tuloksesta en tiedä, mutta näytös-
ten ajankohdat tunnisti ilman kelloa 

kauaksi muille osastoille hakkurin 
jymeästä äänestä. Yritimme arvailla 
konetta näkemättä, tulivatko katkot 
tavaran puutteesta hakkurin kidas-
sa vai kuitupuitten teosta. Konehan 
tekee ajouraa edetessään rinnan ha-
ketta ja kuitupuuta.

Tiedonkeruu
harvestereilta yltyy
Harvestereiden ja kuormatraktorei-
den osalta päästömääräysten pakol-
liset muutokset ovat tällä kertaa ohi. 
Lähes poikkeuksetta uusien moot-
toreiden vääntökäyrä näyttää tuo-
neen tullessaan suuremmat hydrau-
lipumput. Melun ja kulutuksen ale-
neminen on positiivinen asia. Isojen 
pumppujen valmistajat ovat vastan-
neet kehitykseen vaihtelevalla me-
nestyksellä.

Aktiivisimmat metsäkonevalmis-
tajat ovat ohjausautomatiikassa jo 
seuraavan kehitysvaiheen kimpus-
sa. Moottorin vakionopeuden sijasta 
kuullaan kohta jälleen ”kaasujalkaa”, 
jossa poljinta ei paina tai löysää kul-

Sama perusjoukko naruaidan molemmilla puolilla

Yhdestoista FinnMETKO-
näyttely Jämsänkoskella

Neljän suuren valmistajan osastot vieri vieressä työnäytösalueella olivat näyttelyn parasta herkkua. Monet seilasivat 
osastolta toiselle useaan kertaan. Lienevätkö vertailleet työsuorituksia vai jo kilpailuttaneet myyntimiehiä?
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jettaja, vaan tietokone. Esikuva taitaa 
tulla maarakennuskoneista. Se tieto-
taito on joillakin omasta takaa.

Näyttävin kilpailukenttä on Met-
kossa nähdyn ja kuullun perusteella 
harvesterin tietojärjestelmien laaje-
neminen. Mittauksen lisäksi tietoa 
kerätään yhä yksityiskohtaisemmin 
koneen suoritusarvoista ja taloudesta 
työvaiheittain. Tekninen hiipuminen 
voidaan havaita, syy jäljittää ja korja-
ta joko kuskin tai jopa kaukoparan-
tajan voimin.

Myös kuljettajan edesottamukset 
työmaalla ilmenevät ajopiirturin ta-
voin. Kello-Kallen rooli päivittäisessä 
ja työmaittaisessa seurannassa piene-
nee vääjäämättä.

Järkevää kehityksessä on se, että 
tietojen käsittely tapahtuu jo kotona, 
eikä ohjaamossa. Ohjaamo on liian 
kallis konttorihuone.

Konevalinnassa on kaikille osa-
puolille eduksi, että koneen menesty-
misestä on faktatietoa. Odotan mie-
lenkiinnolla, mitä konekaupassa ta-
pahtuu, kun eri merkkien ja mallien 
tietoja aikanaan vuotaa riittävässä 
laajuudessa ”vääriin käsiin”. Isompia-
kin asioita on maailmassa vuotanut 
”aukottomien” turvaporttien ohi.

Kansainvälisyys
näkyi ja kuului
Ponssella ja Logsetilla oli uudet jätti-
koneet sekä hakkuuseen että lähikul-
jetukseen. ”Ylijäreä” Valmet 941-har-
vesteri on nähty jo aiemmin.

Valmistajat antoivat ymmärtää, 
ettei jättejä ole tarkoitettu Suomen 
savotoille. Toiveet ja tilaukset ovat 
pääosin peräisin Kanadasta, Etelä-
Amerikasta ja Venäjältä. Vaikutta-
via ne olivat meikäläistenkin silmis-
sä, vaikka esillepano oli ulkomaisia 
näyttelyvieraita varten. Olkaamme 
ylpeitä, että kotimainen valmistus 
pystyy vastaamaan kysyntään kai-
kissa maailman kolkissa. Menestyvä 
tehdas on välillisesti jokaisen suo-
malaisen etu.

Vanhan metsätoimittajan silmin 
FinnMetko pärjäsi alan kansainvälis-
ten näyttelyiden sarjassa hyvin.

Näyttelyn laajuudesta ja tämän 
lehden ilmestymispäivästä johtu-
en FinnMetkon anti jatkuu muitten 
tuoteryhmien osalta seuraavassa nu-
merossa (KV13/29.9.2006). r

Harvestereissa suurin yllätys oli 
John Deeren uusin malli, 4-pyö-
räinen 970D ECO III. Yllätys siksi, 
että mallistossa on ollut entuudes-
taan, ja tulee myös säilymään tä-
tä uutuutta pienempi 4-pyöräinen 
John Deere 770D. Harvennusten 
yleiskoneena on pidetty myös 6-
pyöräistä John Deere 1070D:tä. Se-
kin jää eloon.

Uutuus on painoltaan (eri tie-
dotteissa 13,3 tai 14,1 t) 1070D:n 
luokkaa ja noin 2,5 tonnia 770D:tä 
(11,55 t) painavampi. Moottori on 
samaa kaliiperia kuin 1070:ssä, mut-
ta päivitys on nostanut tehon 129 
kW/2000 rpm:stä 136 kW:iin/1900 
rpm. Vääntömomentti on pysynyt 
samana (770Nm/1400 rpm).

Moottorissa on jäähdytetty, ul-
kopuolinen pakokaasun kierrätys-
järjestelmä, kaksivaiheinen ruisku-
tuksenohjaus, muuttuvageometri-
nen VGT-turbo ja sylintereiden ne-
liventtiilitekniikka.

Pyörät ovat 600- tai 700x 34”, 
jolloin koneen leveys on joko 2,5 
tai 2,78 m. 180S paralleelinostu-
rin ulottumaksi ilmoitetaan 10 m. 
Ohjaamo on +/- 15 astetta sivut-
tain vakaava.

Tiivistetysti sanoen uutuus 970 
D ECO III on käytännössä neli-
pyöräinen versio 1070D:stä. Vertai-
luhinta on noin 15 000 euroa hal-
vempi (354 000 e). Eniten tulokas 
ahdistellee Logmania, Sampoa ja 
ProSilvaa. Kone on suunnattu har-
vennuksille ja syntynyt urakoitsijoi-
den pyynnöstä.

Eco-ajo on oman juttunsa arvoi-
nen. Pähkinänkuoressa se tarkoittaa 
moottorin kierrosten putoamista 
automaattisesti tyhjäkäynnille, el-
lei kuormainta liikauteta säädetty-
nä aikana. Työkierrokset palautuvat 
itsestään työn jatkuessa. Ajon aika-
na pelataan moottorin kierroksilla 
ja välityssuhteilla kulutuksen mini-
moimiseksi.

John Deerellä on kattava sarja 
harvestereita ja kuormatraktorei-
ta pienistä isoihin. Kombikoneisiin 
se ei ole lähtenyt vieläkään. Maa-
ilmanlaajuisena toimijana valikoi-
ma kattaa lisäksi runkojuonnon- 
ja maarakennuskoneiden pohjalle 
rakennetun kaluston. Ne mukaan 
lukien valikoima on valmistajista 
runsain. 
John Deeren ajokoneet, kuvassa 

1110 D, voidaan varustaa hydrauli-
sesti nousevilla teleskooppijatkeilla. 
Jatke voidaan kuormauksen alku-
vaiheessa laskea alas, jolloin kuor-
man teko nopeutuu ja polttoainet-
ta säästyy.

John Deere 1110 D Eco III kuor-
matraktorissa on sama Tier III - 
päästövaatimukset täyttävä moot-
tori moottori kuin 1270 D Eco III ja 
1470 D Eco III harvestereissakin. 

Automaattinen työkierrosluvun 
säätö pudottaa kierrosluvun jou-
tokäynnille, mikäli puomia ei ole 
käytetty astetun viimeajan puitteis-
sa; kierrosluku palautuu automaat-
tisesti takaisin työalueelle heti kun 
käyttö jatkuu. Automatiikka säätää 
myös ajovoimansiirtoa siten, että 
haluttu ajonopeus saavutetaan pie-
nimmällä mahdollisella moottorin 
kierrosluvulla. (JV)

John Deere pureutuu tiukemmin  
harvennuksille

John Deeren yllätys oli käytännössä 4-pyöräinen versio 6-pyöräisestä 1070D-
harvesterista. Hintaeroa on veljesten kesken noin 15 000 euroa 4-pyöräisen 
hyväksi. Tosin hakkuupää on silloin mallia 745 vastaan 754. Sekä 770D että 
1070D jäävät edelleen mallistoon.

Hydraulises-
ti nousevat 
teleskooppi-
jatkeet (esim. 
John Deere 
1110D) ja 
polttoainet-
ta säästävä 
automatiikka 
kuuluvat ajo-
koneiden uu-
distuksiin. 

• 36 cm3/1,5kW (2 hv)
makaavasylinterinen saha

• Pienet ulkomitat, kompakti rakenne
• Paino vain 3,6 kg*
• Hinta 450,–

Myynti: Echo-jälleenmyyjät • www.echo.fi *= ilman terälaitetta

KEVYT JA
TEHOKAS
AMMATTISAHA

CS-350WES

• 40 cm3/1,7 kW (2,3 hv),
paino 4,3 kg*

• Kevyt ja varma ES-käynnistys
• Ketjun pikasäätö sahan sivulta

PB-650
TODELLA TEHOKAS

AMMATTILAISEN PUHALLIN

(norm. 629,–)

Kampanjahinta

575,–
• 63 cm3 moottori, paino 10,5 kg
• Hiljainen, erinomainen äänen ja

puhallustehon suhde
• Puhallusnopeus: 338 km/h

HUIPPU-UUTUUS
AMMATTIMETSUREILLE!

VAATIVAN KÄYTTÄJÄN
TOIVESAHA

(norm. 449,–)

Kampanjahinta

399,–

KEVYT YLÄKAHVASAHA
AMMATTILAISELLE

MAAILMAN
KEVYIN SAHA!

• Yläkahvasaha puiden hoitoon ja rakennuksille
• Paino vain 2,9 kg
• Hinta 389,–

CS-4200ES

CS-4200ES sahan mukana lisäksi
käytännöllinen SAHAKASSI
(arvo 45,–), rajoitettu erä, toimi heti!

Maahantuoja:

CS-2600ES

Valmet-metsäkoneiden tuotekehit-
tely ei ole kertaakaan pysähtynyt, 
vaikka omistaja on vaihtunut mo-
neen kertaan. Nyt remontissa on 
markkinointiorganisaatio, josta on 
erillinen juttu ohessa.

  Uutuudet Metkossa eivät olisi 
auenneet ilman lähempää tutustu-
mista. Edistys on kulkenut kahdella 
rintamalla; sekä Maxi 3.8 ohjelmis-
ton täydentämisessä ja sen käytön 
helpottamisessa,että ohjaamoiden 
arkisen ergonomian parannuksissa. 
Samaan sarjaan Maxin kanssa voi 
hyvin kytkeä uuden simulaattori-
ympäristön, joka kantaa hienoa ni-
meä 3-seinäprojektio. Molemmis-
ta on oma erillinen tiivistelmänsä 
ohessa.

 Pienillä yksityiskohtamuutoksil-
la kuormatraktoreiden ohjaamoista 
on poistettu ratkaisevasti kuljetta-
jan näkemisesteitä työalueelle. Esi-
merkkeinä mainitsen kulmapilarin 
taka- ja sivuikkunan yhtymäkoh-

dassa sekä vyötärölinjan alentami-
sen. Sisustusvärit ovat häikäisemät-
tömät. Säilytystilaa tavaroille on 
hyvin. Oletan, että ohjaamomuu-
tokset lisäävät koneen tuottavuutta 
vähintään yhtä paljon kuin sinne 
tuotu MaxiForvarder 4.8 ajokone-
ohjelmisto.

Ajokoneisiin oli muistaakseni 
vaihdettu pykälää suurempi kuor-
main. Valmet 840.3 oli hydrau-
lisesti levitettävä kuormatila. Se 
muuntaa poikkialaa moninker-
taisesti aiemmin nähtyyn mekaa-
niseen versioon nähden. Ruotsis-
sa joskus näkemääni energiapuu-

kuormaa tiivistävää kuormatilaa 
ei ollut esillä.

Vaikka hakkuupäät ovat uusiutu-
neet, modernisoitua 945 mallia on 
edelleen saatavissa lähinnä käytet-
tyjen harvesteriensa ehostajille.

Valmet säilyy ja sen kuva kirkas-
tuu. (JV)

Komatsu Forest edennyt elektroniikassa ja 
ergonomiassa

Levitettävä kuorma-
tila Valmet 840.3:ssa  
varasti huomion niin, 
että tärkeä ohjaamo-
muutos oli jäädä no-
teeraamatta. Pienillä 
muutoksilla näkyvyys 
työalueelle on pa-
rantunut oleellisesti. 
Koneenkuljettajien 
SM-kisa ajettiin Val-
met 840.3:lla. Kone 
totteli hyvin muillakin 
merkeillä työssään 
ajavia.
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Näköalapaikka

Veli Pohjonen
veli.pohjonen@helsinki.fi

Kolmannen sukupolven  
pelletti
Vuonna 1976 Rudolf Gunnerman sai Yhdysvalloissa patentin Woodex-nimiselle kek-
sinnölleen. Kyseessä oli sahanpurusta ja kuoresta jalostettava pelletti. Patentti käsit-
teli niille soveltuvaa puristusmenetelmää. Woodexin lisenssi hankittiin Suomeen 1979, 
Biopuriste-nimiseen yhtiöön. Raaka-aineeksi yhtiö valitsi kuitenkin puuta halvemman 
turpeen. Runsastuhkainen turvepelletti ei päässyt koskaan kuluttajien suosioon. Se 
hävisi markkinoilta viidessä vuodessa.
 
Pelletistä tuli kannattava vasta 1990-luvulla, kun raaka-aineeksi keksittiin höylän-
lastu. Turpeeseen verrattuna sillä oli etuja. Raaka-aine on lähes tuhkatonta ja  valmiik-
si kuivaa. Ensimmäisen sukupolven pellettiä on nyt valmistettu höylänlastusta kym-
menkunta vuotta. Pellettiteollisuus on kasvanut nopeasti. Tehtaita on Suomessa pari-
kymmentä ja koko Euroopassa parisataa. Kuiva höylänlastu on pellettitehtaille rajalli-
nen ja kilpailtu raaka-aine. Se alkaa olla täyskäytössä, eikä pellettiteollisuus voi enää 
sen varaan laajeta.

Toisen sukupolven pelletti tehdään sahanpurusta. Suunnan näytti Itävalta, joka 
vuonna 2004 nosti purulla pellettituotantonsa 180 000 tonnista 330 000 tonniin. Tam-
mikuussa 2006 kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarinen vihki Ilomantsissa ensimmäi-
sen purulle suunnitellun pellettitehtaan. Puru on märkää, ja siksi tehtaassa on kuivuri. 
Vapon omistama tehdas tuottaa pellettiä 70 000 tonnia vuodessa. Puuksi laskien teh-
das tarvitsee purua vajaat 200 000 kiintokuutiota. Puru tulee Itä-Suomen sahoilta. Va-
po arvioi sen riittävän höylänlastuun verrattuna pitkälle tulevaisuuteen. Purun tarve 
on suuri. Jo nyt on varauduttu siihen, että purua jatketaan jonain päivänä hinnaltaan 
seuraavaksi houkuttelevimmilla raaka-aineilla. Seospellettiin ovat ehdolla puun kuori, 
metsähake ja ruokohelpi.

Onko pelletin jalostusarvoa vielä mahdollista nostaa? Höylänlastujen käytöstä op-
pi on, että pellettiteollisuus ei voi kehittyä pelkästään ostamalla lisää raaka-ainetta. 
Liiketoiminnan lisätulosta voi tavoitella myös paremmalla laadulla. Pelletin jalostusas-
tetta mitataan vertaamalla raaka-aineen ja lopputuotteen ominaispainoa. Höylänlastu 
on kevyttä, sen ominaispaino on vain 400 kiloa kiintokuutiossa. Vilkaisu mikroskoop-
piin selittää keveyden: höylänlastuhan on vain siivutettua puun vuosilustoa, jonka ti-
lavuudesta yli puolet on ilmaa, vedestä tyhjentyneitä soluonkaloita. Jos vuosirenkaita 
ja soluonkaloita ei olisi ollenkaan, vaan raaka-aineena olisivat pelkät solun seinämät, 
tulisi ominaispainoksi 1500 kiloa kuutiossa.

Pelletöinnin päätavoite on puristaa vuosilustoista pois ilmat ja romahduttaa puun 
solut niin, että jäljelle jäävät vain seinämät. Pelletin jalostusaste saavuttaa huippunsa, 
kun sen ominaispaino nousee edellä kerrotuilla perusteilla 1500 kiloon. Säkkitavarak-
si muutettuna tämä vastaa 750 kiloa irtokuutiossa. Ykkösluokassa myytävän pelletin 
ominaispaino on nyt 1200 kiloa kuutiossa, hieman ylikin. Pelkästään puristamalla pel-
letin jalostusastetta ei voi enää paljoa nostaa.

Kolmannen sukupolven pelletissä jalostusastetta nostetaan kajoamalla puusolun 
seinämään, nostamalla sen ominaispainoa yli 1500 kg:n ennen kuin puu pelletöidään. 
Teknisesti tämä tehdään muuntamalla kuivuria ja lisäämällä sen tehoa niin, että puu-
soluista poistuu paitsi vesi myös osa seinämien haihtuvista kiintoaineista. Menetel-
män ovat kehittäneet hollantilaiset. He ovat nimenneet tuotteensa TOP-pelleteiksi. 
Niiden ominaispaino on saatu nousemaan 1600 kiloon kuutiolta. Vielä enemmän on 
noussut pellettien lämpöarvo, koska tehostetussa kuivauksessa raakapuusta haihtuu 
energiatiheydeltään vähäisempiä kiintoaineita.
TOP-pellettien pääkäytöksi on kaavailtu sekapolttoa Keski-Euroopan hiilivoimaloissa. 
TOP-pelletit ovat päästötön vaihtoehto ruskohiilelle, jonka hinnan hiilidioksidin pääs-
tömaksu on nostanut korkealle. Markkinat luovat tässäkin tapauksessa bioenergialle 
kysynnän.

Kolmannen sukupolven pelletti kiinnostaa myös Suomessa. Energiapuun jalostus niin, 
että sitä voi viedä pitkienkin matkojen taakse, on sitä merkittävämpää mitä kauempana 
ostajien markkinoista olemme. Pelletti on puuenergian viejälle jo nyt paras vaihtoehto.

Komatsu Forestilta  
työkaluja tuotoksen ja 
ajankäytön seurantaan
Tuotepäällikkö Jari Tyrväinen esit-
teli Valmetin osastolla uudistunutta 
MaxiHarvester 3.8.3 -ohjelmistopa-
kettia, jolla päivitetään parhaillaan 
.3 -harvestereita. Paketti muodos-
tuu viidestä osasta. MaxiA ja Ma-
xiP ovat päivitysversioita, MaxiC 
korvaa aiemman Apteri-ohjelman 
ja uusina ohjelmina on mukana 
MaxiM sekä MaxiD, joilla seura-
taan koneen tuotosta ja ajankäyt-
töä. Kaikki ohjelmat toimivat Win-
dows-ympäristössä ja noudattavat 
pohjoismaista StanForD-standar-
dia.

Ohjelmapäivitysten myötä ap-
teeraustiedostojen (.APT) muodos-
taminen leimikko- ja puutavara-
lajitiedostoista sekä niiden muok-
kaaminen kesken leimikon teon on 
entistä yksinkertaisempaa ja no-
peampaa. Myös tuotantotiedosto-
jen (.PRD), joilta voidaan tulostaa 
esimerkiksi tukkilistoja tai mittaus-
tulosteita, käsittely on helpottunut. 
Tietoja voidaan esimerkiksi kopi-
oida taulukkolaskentaohjelmiin tai 
tulostaa graafisiksi kuvaajiksi.

Myös ensi vuoden toukokuun 
alusta muuttuva laki puutavaran 
mittauksen kalibroinnista on otettu 
ohjelmissa huomioon. Kalibroin-
tirunkojen otanta kuluneen ajan, 
käsitellyn runkomäärän tai hakat-

tujen kuutiometrien perusteella 
on helppoa. Valittu kalibrointirun-
ko voidaan hyväksyttävästä syystä, 
esimerkiksi erityisen poikkeavan 
runkomuodon perusteella ohittaa, 
mutta tällöin ilmoitettu hylkäyssyy 
kirjataan muistiin myöhempää tar-
kastelua varten.

Uusi MaxiM on tietokantapoh-
jainen sovellus, joka kerää koneen 
tuotos- ja ajanseurantatiedot. Niitä 
voidaan tarkastella tietyllä aikavä-
lillä tai leimikoittain. Vakiomuotoi-
nen raportti sisältää muun muassa 
hakkuuseen käytetyn työajan, sei-
sokkiajat, tauot, hakatun tilavuu-
den ja tuntituotoksen. Tarkastelu 
on kuljettajakohtaista, myös koon-
titiedot kaikilta kuljettajilta saadaan 
helposti.

Näiden tietojen raportointiin 
käytetään MaxiD-ohjelmaa, joka 
voidaan asentaa harvesterin lisäk-
si konttori- tai kotikoneelle. Tie-
donsiirto voidaan tehdä esimerkik-
si sähköpostilla. Näiden ohjelmien 
avulla voidaan vertailla koneiden 
taloudellisuutta ja tuottavuutta eri-
laisissa olosuhteissa. Seuranta hel-
pottaa esimerkiksi tietylle koneel-
le soveltuvien leimikoiden valin-
taa. (MW)

Uolevi Oristo

Valmet metsäkoneiden siirty-
minen Komatsulle kaksi ja 
puoli vuotta sitten ei juu-

rikaan muuttanut organisaatiota, 
vaan toimintaa jatkettiin entiseen 
malliin. Uudet omistajat eivät höt-
kyilleet uuden strategian kehittämi-
sessä, sillä aika sen julkistamiselle 
koitti vasta 1.9. FinnMetko 2006 
-näyttelyssä. 

Komatsu Forestin pääjohta-
ja Hideki Yamada kertoi Valme-
tin olevan koko maailmanlaajuisen 
metsäkonekaupan myyntitilasto-
jen kakkonen, mutta ykkönen voi-
makkaimmin kasvavilla Venäjän, 
Itä-Euroopan, Etelä-Amerikan ja 
Kaakkois-Aasia markkinoilla. Ny-
kyinen organisaatio ei kuitenkaan 
mahdollista kasvua, joka on ainoa 
keino aseman säilyttämiseksi, sillä 
kilpailijat panostavat lujasti samoi-
hin kohteisiin.

Uusi toimintamalli noudattaa 
tuttua asiakkaan huomioimisen 
mantraa: Komatsu panostaa koulu-
tukseen, huoltoon ja varaosamyyn-
tiin. Maailma jaetaan kuuteen tu-
losvastuulliseen myyntipiiriin, sillä 
operatiivisen toiminnan eli myyn-
nin ja jälkimarkkinoinnin päätök-
senteko halutaan viedä lähemmäk-
si asiakasta. Uumajasta käsin on 
vaikea ymmärtää etelä-amerikka-
laisen asiakkaan ongelmia, Yamada 
konkretisoi. 

Tuotekehitys ja suuria linjoja 
vetävä pääkonttori jäävät edelleen 
Uumajaan.

Toimittajassa heräsi maaottelu-
henkinen epäilys, että japanilaiset 
olisivat kyllästyneet ruotsalaiseen 
"diskuteeraamiseen" ja odottavat 
nyt tekoja. 

Ensimmäisenä aloittavat Euroo-
pan, Amerikan ja Oseanian jakelu-

keskukset. Toimintoja tullaan var-
sinkin uusilla alueilla yhdistämään 
Komatsun maarakennuskoneiden 
kanssa. Valmet-nimi tulee kuiten-
kin säilymään, vakuutti pääjohta-
ja Yamada.  

Jari Alahuhtala keskittyy 
Venäjän myyntiorgani-
saation rakentamiseen
Komatsu Forestin Venäjän myyntiä 
on aikaisemmin hoidettu Suomen 
kautta. Nyt Venäjästä tulee erillinen 
myyntialue, jonka vetäjäksi siirtyy 
Komatsu Forest Oy:n toimitusjoh-
tajana ollut Jari Alahuhtala. 

Komatsu laskee suurimman 
myyntipotentiaalin olevan Venä-
jällä, nyt siellä hakataan puuta vä-
hemmän kuin Neuvostoliiton aika-
na. Useimpien puunkorjuuyritys-
ten koko nykyinen kalusto vetelee 
viimeisiään, ja siirtyminen pitkän 
puun korjuusta tavaralajimenetel-
mään tulee harkintaan. 

"Komatsu tulee Venäjällä tukeu-
tumaan maarakennuskoneiden 

huolto- ja myyntipisteisiin, jolloin 
voimme käyttää yhteistä hallintoa 
ja pystymme kustannustehokkaas-
ti rakentamaan kattavan myyntiver-
koston", Yamada kertoi. 

Alahuhtala uskoo tiiviin yhteis-
työn maarakennuspuolen kanssa 
tukevan kumpaakin sektoria, sillä 
suurin osa metsistä sijaitsee tiettö-
mien taipaleiden takana. Puunkor-
juuyhtiöt tarvitsevat sekä kaivin-
koneita että metsäkoneita;  asiakas 
saa kalustolleen lisää työtunteja va-
rustamalla kaivurinsa talveksi hak-
kuupäillä.

Valmetin juuret ovat 
Suomessa
Suomi on Valmetille edelleen tär-
keä markkina-alue, onhan se kap-
palemääräisesti toiseksi suurin yk-
sittäinen myyntimaa. Suomessa ko-
neilla ajetaan paljon. Urakoitsijoilta 
ja kuljettajilta saadaan paljon hy-
vää palautetta, joka on ensiarvoi-
sen tärkeää tuotekehitykselle, esim. 
Valmetin Maxi-ohjelmistoperheen 

tuotekehitystä tehdään Suomessa 
ja Uumajassa.

Baltian myyntiä tullaan edelleen 
hoitamaan Suomen kautta, sillä ko-
ko metsäsektori ja konemarkkinat 
tulevat noudattamaan Suomen ke-
hitystä.

Uudessa myyntialuejaossa Suo-
mi kuuluu Euroopan myyntipii-
riin. Alahuhtala jatkaa toistaiseksi 
myös Komatsu Forest Oy:n toimi-
tusjohtajana.

Uusi organisaatio  
harvesteripäiden ja 
kuormainten myyntiin
Pelkkien harvesteripäiden myynti 
on edelleen kasvussa, sillä kourahar-
vesterilla varustettu kaivuri on usein 
ensimmäinen askel, jolla siirrytään 
puutavaralajimenetelmään. Komat-
su panostaa tälle sektorille luomalla 
erillisen organisaation ja tuotemer-
kin Waratahin tapaan. Eri nimellä 
myytävällä koneella haetaan neut-
raalimpaa asemaa kilpailevien kai-
vurikauppiaiden keskuudessa.

Komatsu Forestille uusi 
asiakaslähtöisempi 
toimintapa

Yhteistyö Komatsun kanssa tiivistyy – Valmet nimi säilyy

Komatsu Forestin osastolla oli esillä 
Valmet-harvestereiden koulutuskäyt-
töön kolmiulotteinen simulaattori, 
jossa metsämaisema jatkuu myös si-
vuikkunoissa. Tämä laajentaa simu-
laattoriopetuksen mahdollisuuksia 
työnsuunnitteluun ja kaatotekniikkaan. 
Poistettavien puiden ja kaatosuunnan 
valinta on nyt entistä todentuntui-
sempaa ja haasteellisempaa. Hakkuun 
jälkeen tiedot kasoista siirtyvät ajo-
konesimulaattorille, joten oppilas voi 
jatkaa työskentelyä samalla leimikolla 
ja arvioida työjälkeään. (MW)

Tuotantoa nostetaan

Puutavaralajimenetelmän koneet 
valmistetaan edelleen Uumajas-
sa. Tehtaan nykyisestä noin 1200 
koneen valmistuskapasiteetista on 
käytössä 75 %. Kaato- ja kasaus-
koneita valmistetaan Shawanossa 
USA:ssa. Konevalikoimaa tullaan 
mahdollisesti kasvattamaan juon-
totraktorilla eli "skidderillä".

Vahva uusille markkinoille pa-
nostaminen saattaa hamassa tule-
vaisuudessa johtaa tehtaiden pe-
rustamiseen esim. Venäjälle, mutta 
konkreettisia suunnitelmia ei vielä 
ole tehty. Näissä maissa emoyh-
tiöllä on kuitenkin jo toimivia ja 
suunnitelmissa olevia maanraken-
nuskonetehtaita, joten olisi kan-
nattavinta yhdistää mahdollinen 
valmistus näihin resursseihin, Ya-
mada kertoo.
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Logsetin osasto oli fyysisesti hiha-
tuntumassa isoisten kanssa työ-
näytösalueella. Myös kalusto on 
yhtä kattava katkotun puutavaran 
menetelmälle. Kotimaan markki-
noille ei uutuuksia ollut. Tuskin on 
tarviskaan. Mallit ovat tuoreita ja 
toimivia.

Kymppisarjan harvesteria ja ajo-
konetta tuskin tulee vastaan Suo-
men metsissä. Jättiläiset on tilat-
tu maihin, joissa puu on suurta ja 
ajomatkat pitkiä. Varastoon näi-
tä ei varmaan kukaan tee. Yhden 
korjuuketjun hinnalla saa varmaan 
kaksi, ellei kolme kevyttä harven-
nusketjua.

”Tuotiin ihmeteltäväksi”, kuit-
tasivat johtajat ja osuivat asian yti-
meen.

Sekä 10H-harvesterin että 10F-
kuormatraktorin omapainot ovat 
pyöreästi 20 tonnin luokkaa. Har-
vesterissa on 220 kW:n moottori, 
pyörillä 200 kN:a vetovoimaa ja 
8L hakkuupää pystyy käsittelemään 
kikkailematta 73 sentin puita.

Kuormatraktorin moottori on 
179 kW:n Sisu 74 CTA. Voimansiir-
rosta välittyy 210 kN:n vetovoima. 
Levitettynä kuormatilan poikkiala 

on 6,2 m²:ä ja jatkettuna pituus on 
6,2 metriä. Kuormaa saa ottaa ihan 

luvallisesti 18 tonnia, jos maapoh-
ja kantaa.

Hyvä, että kerran eläessään näki 
ja sai hämmästellä. (JV)

Logsetilla myös jättiketju

Jättikoneet eivät ole valmistajan suuruuden hulluutta, vaan selvää bisnestä asiakkaan tarpeisiin tavallista isommin pa-
noksin. Logseteissa muotoilu ja rakenne ovat yhtenevät läpi linjan. Mittakaavat vaihtelevat.

Logman 811H-harvesterin kokeilun 
yhteydessä viime talvena (KV01/06) 
selvisi, että Logmanista on moduu-
lirakenteensa ansiosta räätälöitä-
vissä asiakkaan tarpeisiin myös jä-
reämpiä malleja. Puhuttiin kuutos-
moottorista ja isosta telistä. Sana 
tuli lihaksi Metkossa. Järeämmin 
varustellun Logmanin mallinume-
ro on 821H.

Moottori on Sisu 66 CTA 
(150  kW/2200 rpm). Edessä Dana-
telien pyöräkoko on 600 tai 700x 
26,5”. Takapään NAF-akseliston 
pyörät ovat 600 tai 700 x34”

Hydrostaattis-mekaanisen voi-
mansiirron vetovoimaa ei esittees-
tä ilmene, koska ajomoottorin järe-
ys on valinnainen.

Nosturi on edelleen Logmanin 
oma, mutta kääntökehä ja kääntö-
moottori ovat entistä järeämmät. 
Lineaarisen liikeratanosturin tyvi-
puomia on vahvistettu. Nostovoi-
mista ei ole mitään paperilla,  mut-

ta koneessa on suunniteltu käytet-
tävän jopa Keto 500-luokan hak-
kuupäätä.

Ohjaamo on kääntyvä ja ko-
neessa  on tietenkin kaikki muut-

kin testissä esitellyt Logman-omi-
naisuudet.

Vertailuhinta arvonlisäveroi-
neen on 360 000 euroa. Hintaero 
4-pyöräiseen on pyöreät 80 000 

euroa, pieniteliseen 6-pyöräiseen 
noin 60 000 euroa. Rinnastus on 
vain suuntaa antava, kun muita-
kin eroavuuksia syntyy varustelu-
jen kesken. (JV)

Logman kuutoskoneella ja uudella nosturilla
Logman pystyy palve-
lemaan  asiakkaitaan 
täydellä korjuuketjulla. 
Kuormatraktorissa on 
harvesterin kanssa yh-
teensopivia osia, joten 
yrittäjän oma varaosa- 
ja huoltotarvikeva-
raston koko pienenee. 
Logmanin ajokoneessa 
on kääntyvä ohjaamo 
kuten harvesterissakin. 
Kuskin niskat eivät van-
hana ratise. Luulenpa, 
että koneen tuntituotos 
nousee ohjaamon ansi-
osta ainakin kasvatus-
metsissä.
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NEW HOLLAND VAIHTOKONEIDEN ESIINMARSSI

Katso lisää www.konearena.fi

Konemiesten kauppapaikka!

New Holland TL 90 DC PS -03
Kohdenumero: 5387

Konekauppias! Haluatko sinäkin koneesi 
myyntiin Koneareenaan? Ota yhteys:

Marko Isokääntä
marko.isokaanta@

mtk.fi

Jussi Korkia-aho
jussi.korkia-aho@

mtk.fi

New Holland TM CLASSIC -04
Kohdenumero: 7396

New Holland 110-90 DT -01
Kohdenumero: 4558

New Holland TS 100 ES PS-03
Kohdenumero: 6691

New Holland TM 165 PCTG -02
Kohdenumero: 7872

NH/FIAT 100-90 -98
Kohdenumero: 8695

Etsitkö vaihtokonetta?
Nyt on valikoimaa!

Energiapuun korjuu on kovassa 
nousussa muuallakin kuin Suomes-
sa. Pinoxilla on konevalmistajista 
siihen täydellisin valmius. Energia-
puun lisäksi se pystyy hoitamaan 
myös ainespuun korjuun samalla 
alustakoneella. Kombin päälle voi-
daan nostaa paalain. Kuormaimeen 
voidaan ripustaa yhdistelmäkoura 
tai keräävä energiapuukoura.

 Paalain niputtaa nyt hakkuutäh-
teiden lisäksi katkottuja energia-
puurunkoja. Palstahakkurikin teh-
tiin aikoinaan. Se linja taitaa olla 
tällä erää jäissä.

Konemallien tuotannollinen 
mukauttaminen on edennyt kuor-
matraktoriin asti. Multikoneajat-
telu on liitetty senkin rakenteisiin. 
Korjurin ja kuormatraktorin kes-
kinäinen hintaero on mielikuvani 
mukaan kaventunut. Korjurin eli 
kombikoneen suhteellinen hinta on 
hiukan pudonnut.

 Metkossa näytettiin yleisölle 
myös Venäjän kuormatraktorimalli 
sinisessä värissään. Huollon ja vara-
osien yhteyshenkilö Harvy Foreste-
rilta, suomea hyvin puhuva Tatjana 
Timofejeva kertoi kysyttäessä, että 
paikallisesti on koottu viisi harves-
teria ja kaksi kuormatraktoria. Hiu-
kan ollaan tavoitteista jäljessä, mut-
ta vauhti paranee paikallisen oppi-
misen myötä. Yhteistyössä ei ole 
valittamista. Sympaattinen tyttö on 
päässyt paljon vartijaksi. (JV)

Pinox uskoo koneiden monikäyttöön

Kuormatraktorissakin on valmiudet monikäyttöön. Suomalais-/vientimalli on astetta jalostetumpi kuin Venäjän versio. 8-
pyöräisen Pinox 818-kuormatraktorin vertailuhinta arvonlisäveroineen on 230 000 euron luokkaa. Painoa on 14 tonnia. 
6-pyöräinen rinnakkaismalli on tonnia kevyempi ja 9 000 euroa halvempi. Molemmissa käytetään SisuDieselin 143 kW: n 
66 CTA moottoria ja Logliftin 10 metristä F71 tai FT 100 kuormainta. Huomatkaa koneen lyhyt keulaylitys, joka ei töki 
maastossa.

6-pyöräinen venäläis-
versio olisi teoriassa 
ostettavissa myös Suo-
mesta. Yhtään ei ole 
kuitenkaan tilattu. Kar-
jalassakin harvesterei-
den valmistus on ollut 
ripeämpää kuin kuor-
matraktoreiden. Jälki-
huollon yhteyshenkilö 
Suomeen ja Pinoxille 
on nuori, Pietarissa viisi 
vuotta suomea opiskel-
lut Tatjana Timofejeva. 
Hän pistää teknisessä 
tietämyksessä monet 
miehen murikat häpe-
ään. Pinoxin keräävässä energiapuu-

kourassa kiinnostaa ennen kaik-
kea sen ympäripyörivän rotaattorin 
vaikutus työn sujuvuuteen. Katkai-
sumenetelmä on vastakkain puris-
tavat veitsiterät. Olisi ollut mukava 
nähdä työnäytöksessä.
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Ponssella tapahtuu, ja yleisön mie-
lenkiinto on sen mukaista. Näytti 
siltä, että osasto oli eniten kansoi-
tettu. Tosin teltat ja työnäytösalueet 
olivat keskenään hihatuntumassa 
John Deeren kanssa, joten vierai-
den erottelu vihreään ja keltaiseen 
tiimiin oli mahdotonta.

 Kotimaisittain suurin mielen-
kiinto kohdistui Beaver-harveste-
riin, jonka mahdollisista muutok-
sista oli kuultu lähinnä hevosmies-
tason huhuja. Ei se ihan perätöntä 
ollutkaan. Moottori ja pyöräkoko 
ovat säilyneet ennallaan. Vetovoi-
maksi ilmoitetaan 130 kN:a ja ko-
neen painoksi 13 900 kg (varustuk-
sesta riippuen).

Beaverin odotettu uutuus on 
11-metrin Ponsse C33- liikerata-
kuormain. Sen nosto- ja kääntö-
momentit ovat käytännössä samaa 
luokkaa kuin entisissä HN125 ja 
HN200 kuormaimissa. Toki ne vie-
läkin ovat valinnaisia. Tarkempi 
konekohtainen analyysi tulee myö-
hemmin syksyllä. Uusimman ver-
sion vertailuhinta on noin 400 000 
euroa varusteista riippuen.

Kaikkien koneiden mittaus- 
ja ohjauslaitteet kasataan nyt eri 
komponenteista kuin aikaisemmin. 
Taustalla on pääomistajuus Epe-
cistä. Varmuuden kasvu on ennus-
tettavissa jo siksi, että runsaasti 
piuhoja sisältävässä paketissa säh-
köliittimet on korvattu juotoksilla 
piirilevyihin. Ilmaus voi olla puut-
teellinen, mutta tärkeintä on, et-
tä kosketushäiriöt ja jännitepiikit 

poistunevat historiaan.
Eläintarhan järeään päähän tuli 

kaksi uutta asukasta, joiden nimet 
kertovat maallikollekin, mistä ky-
vyistä nyt on kysymys.

Ponsse Bear (karhu) uudella H8-
hakkuupäällä käsitteli kuin leikiten 
näytöksessä 2,3 kuution männyn. 
Silti liikkeet olivat ketteriä kuin 
karhulla konsanaan. Järeydestä ker-

too 204 kW:n moottori. Harvesteri 
toimitetaan järeällä C55-liikerata-
nosturilla. Muihin malleihin sitä ei 
asennetakaan.

Aisapariksi edelliselle sopii Pons-
se Elephant-kuormatraktori, jon-
ka kuormatilan poikkiala on 6,25 
neliömetriä. Kaikki pöllit 1,7 m³:
n rungosta eivät ihan nousseet ker-
ralla kyytiin, kun yksi pölli ei pysy-

nyt kahmarissa. Pöllien lukumäärä 
oli liian iso mutkaisen rungon ap-
teerauksen takia. Voimahan kyllä 
olisi riittänyt Ponsse K100 -kuor-
maimessa.

Molemmista jättikoneista tekni-
nen tieto on vielä niukkaa, toimi-
tukset alkavat vasta ensi vuonna.

Isojen Poikien koneita! (JV)

Ponssen uudet jätit tuotantoon ensi vuonna

Ponsse Bear on nimensä mukainen karhu järeäpuustoisille päätehakkuille. Näytöskuljettaja suorastaan leikitteli Ponsse 
C55 kuormaimella ja H8 hakkuupäällä 2,3 kuutiometrisen männyn kanssa. Mersun 240 kW:n moottori jaksaa vääntää 
tavallista alemmilla kierroksilla. Polttoainetta säästyy. Karhu kömpii pesästään ensi vuoden puolella.

Ponsse Elephantin kantavuus on muhkeat 18 tonnia. Kuormatilan poikkiala on 
6,25 m²:ä. K100-kuormain nostaa sen, minkä puuta kouraan kerralla mahtuu. 
Konetta tehdään myös 6-pyöräisenä. Tekniset tiedot tarkentunevat sarjaval-
mistuksen lähetessä.

Beaveriä on terästetty 11-metrisellä Ponsse C33 -liikeratanosturilla. Sen nosto- 
ja kääntömomentit ovat entisten HN125/HN200 luokkaa. Syksy näyttää, mitä 
muuta uutta kätkeytyy ulkokuorien alle. Vertailuhinta on 400 000 euron tasoa 
tietenkin varusteista riippuen.

Uolevi Oristo

FinnMetkossa näytteillä ollut 
Profi 50 esiteltiin vuosi sitten 
Elmiassa. Koneen tekniikka on 

säilynyt ennallaan. Profi 50 harves-
terin suurin ja useimmille lukijoille 
tuntematon uutuus onkin pellin alla.  
Profi 50 oli Metkossa varustettu Kes-
lan 1395 puomistolla.

Profi 50 sarjan erikoisuus on Pro-
fi Forest Oy:n ja Arsca Electro Ky:n 
yhteistyössä kehittämä PMC -ohja-
usjärjestelmä. Järjestelmä perustuu 
useimpien uusien metsäkoneiden 
tavoin CAN-väylätekniikkaan. Val-
mistajan mukaan PMC-ohjausjär-
jestelmän avulla koneen toimintoja 
voidaan muunnella ja säätää muita 
CAN-pohjaisia hallintajärjestelmiä 
helpommin. Käytännössä merkit-
tävin koneen omistajaa hyödyttävä 
ominaisuus on koneen säätömah-
dollisuus ja vikakoodien luku etäyh-
teyden avulla. 

Huoltomiehen ei enää tarvitse 
välttämättä mennä fyysisesti koneen 
luokse, vaan hän pystyy seuraamaan 
koneen toimintaa huoltohallilta tai 
vaikka kotoa käsin PC:n näytöltä. 
Tarkistimme FinnMetkon työnäy-
tösalueen laidalla Saksassa ajavan 
Profin moottorin ja hydrauliikan 
lämpötilan. Mittarit näyttivät nor-
maalilukemia ja kuljettajan työolo-
suhteet olivat kohdallaan, sillä ohjaa-
mossa oli lämpöä 22 astetta ja ulkona 
24,3 astetta. 

Vuoden käytössä
PMC-järjestelmä on ollut käytös-
sä nyt vuoden ja toiminut odotus-
ten mukaisesti. Uuden kuljettajan 
totuttaminen koneeseen on help-
poa, sillä säätöjä voidaan muoka-
ta puhelimessa saatavien toiveiden 
mukaan firman huoltohallista kä-
sin. Vikakoodien etälukumahdolli-
suus vähentää huoltokäyntejä, esim. 
moottorilämpötilan toistuva nousu 
viestii yleensä laiskasta jäähdyttimen 
puhdistusinnosta, jolloin kuljettajaa 
voidaan opastaa puhelimitse. Mikä-
li vika ei puhelinneuvonnalla poistu, 
niin koneen luokse on toki mentävä. 

Vikakoodien lukumahdollisuus aut-
taa huoltomiestä kartoittamaan häi-
riömahdollisuuksia etukäteen ja hän 
voi ottaa mukaansa mahdolliseen re-
mottiin tarvittavia varaosia.

Kehityksestä vastaavat Arsca Elec-
tron Ari Halmetoja ja Jyrki Ikonen 
Profi Forest Oy:stä valittelivatkin, 
että saksalaisen vehnäoluen maku on 
miltei ehtinyt unohtua, kun useim-
mat hommat ovat hoituneet pajal-
ta käsin.

Etäyhteys toimii  
riittävän nopeasti
Etäyhteyden otto ja tiedonsiirto on-
nistuu GSM-puhelimen kautta hy-
vin. Yksittäisen säädön ohjelmointi 
kestää vain muutaman minuutin, 
sen sijaan kokonaisen uuden oh-
jelmaversion ajoon menee muuta-
ma tunti. 

FinnMetkossa esiteltiin huoltover-
siota kevyempi urakoitisijaversio, jol-
la urakoitsija voi itse seurata toimis-
tolta käsin, kuinka homma etenee.    

Kosketusnäyttö korvaa 
mittariston ja  
sähkökatkaisimet
Profi 50 harvesterin ohjaamossa on 
kaksi perinteistä, lukuisin painona-
pein varustettua kuormaimen hal-
lintavipua, valinnan mukaan joko 
minivivut tai Be-Ge:n puiset "pis-
toolikahvat". Kuljettajan edessä on 
kosketusnäytöllä varustettu näyttö-
ruutu, joka toimii sekä mittalaittee-
na, mittaristona että myös katkaisin-
paneelina. 

Virran kytkeminen tuo näyttöön 
mittariston ja käynnistyspainikkeet. 

Kuormaimen käyttö/moton käyttö 
avaa mittalaitteen sivun. Työvalot, 
ilmastointi- tms. apulaite voidaan 
kytkeä painamalla kosketusnäytön 
alareunassa olevaa katkaisimen ku-
vaa. Apulaiteiden kytkentää ei käyte-
tä releitä, vaan kulumattomia ja vä-
hän lämpöä tuottavia kytkentäpiire-
jä, jotka on asennettu Arsca Electron 
valmistamalle piiirilevylle. 

Jokaiselle kuljettajalle 
oma nappijärjestys
Metsäkoneiden kuljettajat ovat voi-
neet muuttaa hallintalaitteiden toi-
mintanpeuksia ja herkkyyksiä mie-
leisekseen yli 10 vuoden ajan. Kul-
jettajakohtaiset kuormaimen liike-
nopeudet ym. asetukset on talle-
nettu henkilökohtaiseen valikkoon. 
Käyttöpainikkeiden järjestykseen ei 
sen sijaan ole voinut vaikuttaa. Kos-
ka harvesteripään eli moton käyttö-
painikkeita ei ole standardisoitu, ovat 
kuljettajat tottuneet varsin erilaisiin 
nappijärjestyksiin. Profin PMC-jär-
jestelmässa eri kuljettajat voivat oh-
jelmoida käyttöpainikkeet mieleisek-
seen. Nappijärjestys ja vaikkapa mit-
talaitteen kieli muuttuu heti, kun 
kuski kirjaa itsensä vuoronvaihdos-
sa sisään.  

Kosketusnäytöltä tai hallintalait-
teista tuleva signaalia "tulkataan" 
kuljettajan tietojen avulla keskusyk-
siköllä eli CPU:lla, jonka jälkeen se 
lähettää CAN-väylää pitkin käskyn 
esim. kuormainventtiilistöä ohjaa-
vaan väyläpäätteeseen, joka puoles-
taan käyttää haluttua venttiiliä perin-
teisen kaapelin välityksellä. 

Kuormain- ja ajoventtiilien käyt-
töjohtimet ovat lyhyet, sillä väylä-
pääte on välittömästi venttiililohkon 
vieressä. Mikäli virtajohtimen lähtö 
vaurioituu, voidaan sama toimin-
to ohjelmoida etäkäytön kautta uu-
delleen, jolloin kone toimii heti kun 
venttiilin käyttöjohtimet on vaihdet-
tu varalähtöön. PMC-järjestelmän 
keskusyksikkö ja väyläpäätteet ovat 
tunnettujen valmistajien vakiokom-
ponentteja. r

Profi 50 -harvesterin säätö onnistuu 
etäyhteyden avulla korjaamolta

Säästöjä matka- ja huoltokuluihin

Profi 50 työvalot, ilmastointilaitte ym. varusteet käynnistetään ja sammutetaan 
kytkentäpiirien avulla, koneessa ei ole ainuttakaan relettä. Kytkentäpiirit ovat 
releitä pitkäikäisempiä. Huoltomies voi etäkäytön avulla korvata vaurioituneen 
kytkentäpiirin toisella. 

Profi 50-mallissa on kosketusnäyt-
tö, joka hoitaa tilanteen mukaan 
mittariston, mittalaitteen ja kat-
kaisinpaneelin tehtäviä. Huolto-
mies voi lukea vikakoodit GSM 
yhteyden kautta ja säätää koneen 
PMC-hallintajärjestelmää vaikka 
huoltohallilta käsin. 



Mikael Wathén

ProSilvan koneissa ei ole ta-
pahtunut mullistuksia. Osas-
tolla esiteltiin kuitenkin 

uutta etäyhteyden päässä toimivaa 
työnopastusmenetelmää. Harveste-
rin mittalaitetiedot sekä videoku-
va ohjaamon näkymästä siirretään 
Windowsin etäyhteys-ohjelmistoa 
käyttäen kouluttajan tai neuvojan 
tietokoneelle. Sama ohjelma muo-
dostaa myös puheyhteyden osapuol-
ten välille. Kaukohallintaan laitteita 
ei voida käyttää.

Järjestelmä on mahdollistunut 
viime vuosien langattoman tiedon-
siirtotekniikan kehityksen myötä. Se 
perustuu jo olemassa olevaan lait-
teistoon, jota sovelletaan uudessa 
ympäristössä. ProSilvan toimitus-
johtajan Lasse Karilaisen ideasta 
lähtenyt kehitystyö on pääosin Jy-
väskylän yliopistossa tietotekniik-
kaa opiskelevan Maria Syvälahden 
käsialaa.

Harvesterin etuikkunaan asen-
netaan pieni kamera ja tietokone-
osastolle videopalvelin, ohjaamoon 
tulee puheyhteyttä varten kuuloke-
mikrofoni -yhdistelmä. Välitettävän 
kuvan laatu riippuu kameran lisäk-
si tiedonsiirtonopeudesta. Metkossa 
käytössä oli lyhyille matkoille sopiva 
WLAN-yhteys. Testaus eri tiedon-

siirtoverkkojen soveltuvuudesta on 
vielä kesken. GPRS-yhteydellä saa-
vutettava kuvanlaatu voi jäädä hei-
koksi, 3G-yhteys takaa riittävän no-
peuden.

Harvesterin laite- ja ohjelmis-
topaketti tulee maksamaan noin 
10 000 euroa. Lisäksi tarvitaan opas-
tajalle Windows-käyttöjärjestelmäl-
lä ja verkkoyhteydellä varustettu 
tietokone. Teknisiä esteitä järjes-

telmän asentamiselle muunmerk-
kisiin harvestereihin ei ole. Mitta-
laitetiedot saadaan kuitenkin täl-
lä hetkellä siirrettyä vain Mitronin 
mittalaitteista.

Tarkoitus on markkinoida työno-
pastusyhteyttä pääasiassa metsäko-
nekouluille. Alkuun opettaja voi it-
se olla koneessa ja esitellä hakkuu-
työtä luokassa seuraaville oppilaille. 
Myöhemmin opettaja voi seurata 
useamman oppilaan itsenäistä ko-
netyöskentelyä joko työmaakopis-
ta tai luokasta ja tarvittaessa avata 
keskusteluyhteyden oppilaaseen vir-
heiden korjaamiseksi tai ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Toinen mahdollisuus on kuljet-
tajien perehdyttäminen uusien ko-
neiden ja ohjelmistojen käyttöön. 
Harvesterin käyttöönoton ja henki-
lökohtaisen alkuopastuksen jälkeen 
valmistaja voisi tarjota muutamaksi 
viikoksi etäpäivystystä työssä ilme-
nevien kysymysten ratkaisemiseksi. 
Tätä varten on tarkoitus rakentaa 
helposti koneesta toiseen siirrettä-
vä laitepaketti. 

Lisätietoja www.prosilva.fi.

ProSilvalta harvesterityön 
etäopastaja

ProSilvan suunnittelusta vastaava Jukka-Pekka Syvälahti ja hänen siskonsa 
Maria Syvälahti, joka tekee pro gradu -työtään ProSilvan etäopastajan parissa. 
Ohjaamon kattoon on asennettu pieni kamera, videopalvelin sekä etäyhtey-
den tässä tapauksessa muodostava WLAN-lähetin ovat oikean oven takana 
tietokoneosastolla.

Kannettavan tietokoneen näytölle 
välittyy reaaliaikaisesti seurattavan 
harvesterin mittalaitetiedot valik-
koineen sekä videokuva ohjaamon 
etuikkunan läpi. Kameroita voi-
daan asentaa useampiakin. Kuvan 
avulla työnopastus nopeutuu, kun 
molemmissa päissä puhutaan heti 
samasta asiasta.
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Sampo Rosenlewin eleltiin rauhal-
lisin mielin. Pienempi Sampo SR 
1046 oli täysin entisensä. Isom-
man, Sampo SR 1066:n alkukari-
kot on ohitettu. Pientä jälkiviilausta 
ovat 10 hv tehon lisäys moottoriin, 
runkolukon tuplasylinterit, jousto-
kytkimen mitoituksen tuplaaminen 
moottorin ja pumpun välissä.

Ajopumpun kierrostilavuus on 
kasvatut 51:stä 71:een kuutiosent-
tiin ja työpumpun tuotto 100:sta 
110 l/min.  

Tuotekehitysosasto saa huo-
kaista hetken. On myyntimiesten 
aika!(JV)

Sampo Rosenlew selvillä vesillä
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Oy RCM Harvester Ltd:n kauko-
ohjattava Harveri on jo tunnettu 
kone korjurina. Se hakkaa puut 
suoraan kääntyvään kuormatilaan-
sa koneen takaosaan. Kun häkki on 
täysi, kuorma kipataan laaniin tai 
keräilyuran varteen. Sitä näytettiin 
Metkossakin.

Kapeaa ja ketterää konetta tes-
tataan nyt raivurina. Puomin 
päässä on Lauri Ketosen ideoima 
hydraulinen”viikate”. Se on konst-
ruoitu harvesterin terälevystä ja 
ketjusta. Niittosuunta on kaksipuo-
linen. Terän voi kääntää myös pys-
tyasentoon esimerkiksi linjanvarsi-

puita oksimaan. Öljyntarve saha-
moottorille on vähintään 60 l/min.

Ohjaamo on valmis tuote ja sel-
laisenaan nostettavissa Harverin 
päälle. Koneen ohjaus sieltä käy 
samoilla vivuilla kuin hakkuurtyö 
ulkoa. Hakkuutyötäkin voi tehdä 
ohjaamoa poistamatta, kun pöllit 
tekee kasoihin ajouran varteen ku-
ten metsuri.

Raivauspää ei ole vielä tuotan-
nossa.  Kone ei antanut työnäy-
töksiä.

 Odotan uteliaana tutkimuksen 
tuloksia. (JV)

Harveria kokeillaan  
raivaustyössä

Uolevi Oristo

FinnMETKO:ssa pohdittiin 
konekupan tulevaisuuden 
kuvioita, Hankintavinkit-

lehden järjestämään keskustelu-
tilaisuuteen osallistuivat Pertti 
Rauva John Deere Forest Oy:stä, 
Jari Alahuhtala Komatsu Forest 
Oy:stä ja Arto Tiitinen Ponsse 
Oy:stä.

Millainen kone  
harvennuksille?
Konekoko on kasvanut, vaikka 
metsälöiden koko laskee omista-
jakunnan pirstoutumisen takia, 
totesi Tiitinen. Tarvetta pienil-
le koneille olisi, mutta kannat-
tavuus ohjaa suurempaan kalus-
toon. Harvennuksilla puustolle ai-
heutuvat vauriot aiheuttaa yleen-
sä kuormatraktori. Harvennuksille 
Tiitinen tarjoaa harvesterilla va-
rustettua kuormatraktoria eli ns. 

Combi- tai Dual-konetta.
Suomessa myydään keskimää-

rin saman kokoista kalustoa kuin 
muuallakin Euroopassa, totesi Ala-
huhtala. 

John Deere esittelee Metkossa 
uuden nelipyöräisen harvennuk-
sille tarkoitetun koneen. Valikoi-
mamme on laaja, jotta urakoitsi-
ja voi valita tarkoitukseensa par-
haiten sopivan konemallin, kertoi 
Rauva.

Asiakaspalaute on  
tuotekehitykselle  
tärkeää
Asiakkailta saatu palaute on tuo-
tekehityksen kannalta välttämä-
töntä. Palautteen keräämiseen on 
erilaisia menetelmiä. John Deerel-
lä kerätään 600 eri puolilla olevan 
edustajan kommentteja ja Ponssen 
savusaunassa käy vuosittain 3000 
vierasta, joiden näkemyksiä kuun-
nellaan herkällä korvalla.   

Kaikkien kolmen paneelin osal-
listuvan konekauppiaan juuret 
ovat maaseudulla. Herrat vakuut-
tavat käyvänsä viikoittain metsäs-
sä, jotta tuntuma asiakkaan ar-
keen säilyy. 

Suomalaiset käyttäjät ovat tuo-
tekehityksen kannalta tärkeitä, 
sillä tietotekniikan kehittäminen 
on täällä pisimmällä, vakuuttivat 
kaikki paneelin osallistujat.

Konekaupasta kokonais-
ratkaisujen tarjontaan 
Uudet markkinat ja kotimaassa 
yrityskoon kasvu muuttaa toi-
mintatapoja. Konekaupassa tul-
laan entistä enemmän siirtymään 
koneketjun, koulutuksen, huollon 
ja rahoituksen kattaviin kokonais-
paketteihin. Urakoitsijalla on tär-
keintä tietää, paljonko kuution te-
ko maksaa, totesi Alahuhtala. 

Kokonaisratkaisut ovat erityi-
sen tärkeitä uusilla markkinoilla. 

Pääomien puutteen takia puuta-
varayhtiöt hankkivat koneet joko 
itselle tai sopimusurakoitsijalle. 
Urakointi alkaa, tai ainakin siirty-
minen nykyaikaiseen tekniikkaan 
tapahtuu usein täysin puhtaalta 
pöydältä, jolloin käyttö- ja huolto-
koulutuksen merkitys kasvaa. 

Venäjän markkinoilla toimimis-
ta on harjoiteltu jo jonkin aikaa, 
esim. John Deerellä on jo nyt yli 
1000 tavaralajimetelmän konet-
ta käytössä ja 100 henkeä töis-
sä. Komatsu rakentaa Venäjälle 
uuden myyntiorganisaation, jota 
Alahuhtala lähtee vetämään. Pons-
se on perustanut Venäjälle Läske-
län huoltokeskuksen, joka vastaa 
myös Stora Enson Karjalan alu-
eella olevan koko kaluston ylläpi-
dosta. Tiitinen totesi haastetta riit-
tävän, kun korvessa rakennetaan 
roudan päälle hirsistä huoltokatos 
ja aletaan hommiin. r

Konekaupasta 
kokonaisratkaisuihin

John Deeren, Ponssen ja Valmetin pomot  
paneelikeskustelussa

Koneosapalvelu Oy on kiistatta ol-
lut Metkon pääkentän keskipiste 
joka kerta koko näyttelyn historian 
ajan. Se on alan piireissä niin tun-
nettu, että teltan kulma on ollut 
helppo sopia kohtauspaikaksi, jos 
kaveripiiri on ollut kateissa.

Juhlavammin, tippaakaan imar-
telematta väitän, yrityksen synnystä 
ja sitkeydestä ovat hyötyneet nekin 
urakoitsijat, jotka eivät ole tehneet 
yhtäkään kauppaa Koneosapalvelun 
myymälässä. Perustelen väitettä kil-
pailun tuomalla hintojen tarkista-
misella merkkiliikkeissä.

”Alirantojen firma” elää 30- vuo-
tisjuhlavuottaan. FinnMetkon juh-
lakalut viettivät työn merkeissä, 
mutta hyvillä mielin: ”Jokainen päi-

vä -  joskus kovakin - on ollut koke-
misen arvoinen”, kiteytti tmj Toivo 
Aliranta (oik) yritystaipaleen

Juhlan kunniaksi ei puhuta työ-
asioista. Ne näkyvät taustalla. On-
nitteluun on tuplasti aihetta siinä, 
että myös perustajaveljesten lapsilla 
on vahvat yrittäjägeenit: Topin vie-
rellä Kimmo Eikanpoika Aliranta, 
keskellä Mika Topinpoika Aliranta 
ja vasemmalla edellisen veli Marko. 
Shamppanjakulho on aito liikelah-
ja, mutta pullo avaamaton. Onnit-
telut niidenkin puolesta, jotka oli-
sivat sen itse tehneet, jos olisivat 
juhlasta tienneet.(JV)

Koneosa- 
palvelu Oy 30 v

Ruotsalainen Rottne ei ole tuomassa koneitaan Suomen markkinoille, mutta oli 
mukana Metkossa venäläisen markkinointiyhtiön kautta. Kohderyhmänä olivat 
ulkomaiset messuvieraat. Lisätietoja itämarkkinoinnista www.forestservice.ru 
ja konevalmistuksesta www.rottne.com. (MW)

Mikael Wathén

Metkossa ratkottiin perjantaina 1.9. 
metsäkoneenkuljettajien Suomen 
mestaruus 2006. Mukaan oli kar-
sintojen perusteella valittu 12 taita-
vaa kuljettajaa. Tiukassa kilpailussa 
voittajaksi nousi 18-vuotias Lauri 
Heino Mynämäeltä.

Uusi suomenmestari opiske-
lee kolmatta vuotta metsäkoneen 
kuljettajaksi Porin metsäopistossa. 
Moottoripyöräilyä harrastava Heino 
on ajanut metsäkoneilla neljätoista-
vuotiaasta lähtien ja tutuimmaksi 
on käynyt John Deere 1070 -har-
vesteri, jota hän ajaa isän puoliksi 
omistamassa Metsäkuljetus Heino 

& Uusitalo -yrityksessä.
"Ensimmäinen ja viimeinen puu 

aina jännittää, muuten ei ehdi kil-
pailutilannetta ajatella", kommen-
toi tuore mestari suoritustaan. Ai-
empaa kilpailukokemusta Heinolla 
on, sillä hän voitti metsäkonesarjan 
ammattiin opiskelevien Taitaja 2006 
-kilpailuissa tammikuussa.

Metsäkoneen käytön moninker-
tainen suomenmestari, hämeenlin-
nalainen Timo Nieminen joutui 
toteamaan Heinon paremmakseen 
parifinaalissa. "SM-hopeaa minul-
la ei vielä olekaan kokoelmissa", 
totesi Nieminen tiukan koitoksen 
jälkeen.

Nuorten kuljettajien nousua vah-
visti kolmanneksi sijoittunut 20-
vuotias Jani Haatainen Kaavil-

ta. Valtimon metsäkoulun käynyt 
Haatainen työskentelee setänsä Kari 
Haataisen yrityksessä Valmet 840.1 
ja Ponsse Ergolla.

Metsäkoneen käytön SM-kilpailut

Metsäkoneen käytön 
SM 2006, tulokset 

1. Lauri Heino 
2. Timo Nieminen 
3. Jani Haatainen 
4. Lasse Lahikainen 
5. Hannu Vauhkonen 
6. Kyösti Paavilainen 
7. Jaakko Saarivirta 
8. Ville-Veikko Määttä 
9. Jari Taavitsainen 

10. Ari Minkkinen 
11. Tuomas Viinikainen 
12. Ilkka Kääriäinen 

  

Jatkoa seuraa...
Metkossa oli niin runsaas-

ti mielenkiintoista nähtävää ja 
koettavaa, että kaikki jutut ei-
vät mahtuneet tähän lehteen.  
Seuraavassa lehdessä on siis li-
sää Metkon antia. 



Nro 12     8. 9. 2006

98

Jyväskylä Innovation Oy, Työte-
hoseura sekä Kaakkois-Suomen 
ja Pohjois-Suomen metsäkes-

kukset järjestävät syksyn aikana nel-
jä kahden päivän kurssia lämpöyrit-
täjyydestä kiinnostuneille. Tarjolla 
on tietopaketti siitä, kuinka asiakas 
etsitään, polttoaine hankitaan, kan-
nattavuus lasketaan, tarjoukset ja 
sopimukset tehdään sekä toimiva 
lämpölaitos rakennutetaan.

Ohjelmaan kuuluu yksi retkipäi-
vä toimiviin, lämpöyrittäjien hoita-

miin kohteisiin ja heidän saamiin-
sa kokemuksiin toiminnasta ja sen 
organisoinnista. Retket järjestetään 
syys-lokakuun aikana. Halutessaan 
voi osallistua pelkälle retkelle, jol-
loin siitä veloitetaan erikseen. 

Kursseilla, joista kolme järjeste-
tään lokakuussa ja yksi marraskuus-
sa, tarjotaan perusasioita lämpöyrit-
täjyydestä eli lämmöntuotannosta ja 
sen taloudesta. Lisäksi kurssin käy-
neet saavat kokeneilta neuvojilta ja 
asiantuntijoilta tarvitessaan myö-

hemminkin apua ja neuvoja laskel-
mien, tarjousten ja lämmöntoimi-
tussopimusten tekoon.

Rajamäeltä retkelle 22.9. lähte-
vät voivat ilmoittautua Työtehoseu-
raan Seppo Tuomelle (09 29041200) 
15.9. mennessä, Lappeenrannasta 
29.9. lähtevät Kaakkois-Suomen 
metsäkeskukseen (020 7727600) 
22.9. mennessä, Jyväskylästä 5.10. 
lähtevät Veli-Matti Alaselle (050 
5975705) 29.9. mennessä ja Raa-
hesta 13.10. lähtevät Timo Vanhalal-

le (0400 285708) 6.10. mennessä.
Kurssiajankohdat ovat seuraavat: 

Lappeenranta 12.-13.10., Rajamäki 
24.-25.10., Jämsänkoski 31.10.-1.11. 
ja Raahe 7.-8.11. Kursseille ilmoit-
taudutaan noin viikkoa ennen nii-
den järjestämistä, yhteystiedot sa-
mat kuin yllä.

Retken veroton hinta on 50 eu-
roa, kurssin 200, mikä sisältää ret-
ken. Majoituksen ja ruokailun kus-
tannukset perustuvat kurssipaikan 
hinnastoon. (PJ)

Kursseja lämpöyrittäjiksi aikoville

Farmi Forestin tehokkain hakkuri on CH380 HF-EL. Voimanottotehon tarve on 
110-155 kW. Tuotos 30-70 kuutiota tunnissa. Syötettävän puun suurin läpimitta 
on 380 milliä. Voimanottonopeudella 1000 kierrosta minuutissa syntyy 10-20- 
ja 540:llä 20-30-millistä haketta. Varustukseen sisältyy oma hydrauliyksikkö, 
hydraulinen syöttölaite, putken ja lipan hydraulisuuntaus, poljinsyöttö ja No 
Stress -kierrosvahti. (HH)

FarmiForestin CH 260- ja 380 -hakkurit voidaan syöttökuljettimella varustet-
tuna asentaa metsäperävaunuun.  Kiinnitystavan ansiosta vaunu-kuormain-
yhdistelmä on hakkurin irrotuksen ja karikoiden sekä etusermin kiinnityksen 
jälkeen käytettävissä alkuperäiseen tehtäväänsä. (HH)

Farmi Forest on asentanut CH160-hakkurin ja Kubota-dieselin  autolla hinatta-
vaksi paketiksi. Nelisylinterisestä ja 1,5-litraisesta moottorista irtoaa ahtamalla 
31 kilowattia. Voimansiirto perustuu lattahihnaan. Moottori-hakkuriyhdistelmä 
kiinnittyy kuljetusalustaan kääntöpöydällä, jonka ansiosta hakkurin suuntaus 
syötön suhteen otolliseen kulmaan on helppoa ja nopeaa. Yhdistelmän koko-
naispaino jää alle 750 kilon, joten alustan pyörissä ei tarvita jarruja ja siirto 
sujuu laillisesti henkilöautolla ja -kortilla.(HH)


