
“täällä
alhaalla

murskataan 
kiviä, ei koneita.”

Ei ole väliä kuinka kovaa materiaalia käsittelet, sinun Volvosi on kovempi. Puomissa ja

varressa on erityisen vahva kiinnitys, tapit ovat erikoiskovennetut, ja kaikki muutkin Volvo

osat on testattu äärirajoilla. Lisäksi, koneeseen on lisätty enemmän voimaa ja

käyttövarmuus on vankka kuin kallio.

MORE CARE. BUILT IN.
Oman alueesi piirimyyjän löydät web-osoitteesta www.rolac.fi

Oy Rolac Ab
Kärkikuja 2, 01740 Vantaa  Puh. 020 1256 11  Fax 020 1256 294 
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Lännen Tractors esitteli Loi-
maalla uuden E-mallistonsa 
kokoluokkansa järeimmän 

pyöräkuormainkaivurin Lännen 
8800E:en sekä Lännen 8600C:en 
seuraajan 8600E-mallin. Molemmat 
koneet on varustettu hyvin vääntä-
vällä, uuden 3-vaiheen päästönor-
mit täyttävällä vähäpäästöisellä 4-
sylinterisellä moottorilla. 

Uuden E-mallisarjan asiakasläh-
töisen suunnittelun tärkeinä tavoit-
teina on Lännen Tractorsin mukaan 
tarjota asiakkaille kotimaassa ja eri 
vientikohteissa kuljettajan kannalta 
ergonominen työympäristö ja teho-
kas luotettava työkone. 

Lännen-pyöräkuormainkaivurin 
monipuoliset ominaisuudet ja va-
rusteluvaihtoehdot luovat valmis-

tajan mukaan tulevaisuudessakin 
tehokkaan pohjan eri käyttäjäseg-
menttien työtehtäviin kunnallis-
tekniikassa, alueurakoinnissa, lin-
jarakennuksessa, rakentamisessa ja 
ratatöissä.

Lännen Tractors on kasvattanut 
tuotantoaan ja liikevaihtoa positii-
viseen suuntaan rivakkaan tahtiin 
viime vuosina. Vuodesta 2004 vuo-
teen 2006 liikevaihdon kasvu on 
60 prosenttia. Kansainvälisen kau-
pan osuus on kasvanut 45 prosen-
tista 65 prosenttiin. Vientikaupan 
kasvuprosentti on näin ollen ollut 
noin 200. 

Lännen 8600C -mallin ensiesitte-
ly Maxpossa syyskuussa 2005 aloit-
ti Lännen Tractors Oy:n tavoitteen 
uudistaa mallistonsa sekä suunni-
tella ja valmistaa täysin uusi tuote-
sukupolvi, ns. 8000-sarja. 

Tavoitteen seuraavana etappina 
esiteltiin sähköisellä hydrauliikan 
esiohjauksella varustettu Lännen 

8600Ce maaliskuussa 2006. Edellä 
mainitut mallit olivat sisarmalleja ja 
painoltaan n. 11,5 tonnia. Eroavai-
suuksia koneissa on mm. hydraulii-
kan säädettävyydessä ja koneen hal-
linnan ohjelmoitavuudessa eri työ-
tilanteita ja eri kuljettajia varten.

Uusi iso Lännen 8800 -malli esi-
teltiin viime keväänä Tukholmas-
sa MaskinExpo 2006 -näyttelyssä. 
Iso 12,5 tonnin luokkaan sijoittuva 
pyöräkuormainkaivuri oli Lännen 
880 -mallin täysin uudistettu seu-
raaja. Aivan uudella runkoraken-
teella rakennettu kone loi edellytyk-
set uudistaa täysin myös voiman-
siirtolinja, mikä mahdollisti entistä 
paremmat arvot mm. vetovoimas-
sa ja puskutehossa, tinkimättä ko-
neen ketteryydestä ja monipuoli-
suudesta.

Lännen-mallisto vuodelle 2007 
käsittää kokoluokat 11,5 tonnia ja 
12,5 tonnia. Mallimerkinnät tulevat 
vastaavasti olemaan Lännen 8600E, 

Lännen 8600Ee ja Lännen 8800E. 
Lännen 8600Ee on sähköisellä hyd-
rauliikan esiohjauksella varustettu 
kone. Runkoratkaisut, moottori ja 
voimansiirtolinja ovat pääosin ra-
kenteeltaan samanlaisia kuin sisar-
malli Lännen 8600E:ssa. 

Useita uudistuksia
Viime vuoden aikana esitelty Län-
nen 8600C -uutuusmallisarja on 
kehittynyt edelleen. Markkinoilla 
hyvän vastaanoton saanut ohjaamo 
saa nyt rinnalleen suuren määrän 
uusia ratkaisuja 8600E-mallissa.

Eturungon rakenne on uusiutu-
nut ja saanut tukevammat pysty-
tolpat kuormaimen kiinnitykseen. 
Etutolppien uusi muotoilu parantaa 
näkyvyyttä etukuormaintyöskente-
lyssä. Myös letkujen läpivientejä ja 
putkituksia on parannettu näkyvyy-
den lisäämiseksi.

Etuakseli on kiinnitetty runkoon 
leveällä 510 millin laakerivälillä ja 

runkonivel 650 millin laakerivä-
lillä. Kääntökulma on 42 astetta. 
Akselistot ja vaihteisto ovat Danan 
valmistamat. 

Ajonopeusalueita on kaikkiaan 
neljä. CSD-vakionopeusajolla alu-
eita on kaksi, 0–5 ja 0–18 kilomet-
riä tunnissa. Vakionopeusajolla ko-
ne säilyttää kaasupolkimella valitun 
nopeuden niin kauan kuin mootto-
rissa riittää voima ja pyörissä pito. 

HSD-alueella nopeuksia löytyy 
myös kaksi, 0–12 ja 0–45 kilomet-
riä. Moottori ja ajopumppu sääty-
vät tilanteen ja kuormituksen mu-
kaan. Lisäksi voidaan tehdä ohjel-
mallinen valinta W-työalueen ja 
T-siirtoajoalueen väliltä. Jälkim-
mäisellä koneen dieselin kierrokset 
alenevat nopeuden tippumatta, jos 
vääntöä riittää.

Keskusvoitelulaite voidaan sijoit-
taa ohjaamon alle. Polttoainesäiliö 
on nyt erillinen, rotaatiovaletus-
ta polyeteenistä valmistettu. Kone-
peitto ja maski on muotoiltu uudel-
leen ja maski on paremmin suojat-
tu kuin ennen. 

Sähkökäyttöinen, kytkimellä oh-
jattava kardaanilla sijaitseva kuiva-
levyinen käsijarru on nyt vakiova-
rusteena. 

Ajohydrauliikan pumppu on en-
tistä isompi, kierrostilavuus on 115 
kuutiosenttiä. Aiemmin oli käytös-
sä 100 kuution pumppu.  Ajomoot-

tori on vastaavasti suurentunut 110 
kuutiosentistä 160 kuutiosenttiin. 
Vetovoiman kerrotaan parantuneen 
yli 10 prosenttia. Muutosten myö-
tä siirtonopeus on kasvanut 45 ki-
lometriin tunnissa. Voimansiirron 
ajopumppu- ja moottori ovat Sau-
er-Danfossin valmistamat. 

Työhydrauliikkapumpun suurin 

tuotto on 200 litraa minuutissa.

Common Rail Sisu
Uusi 3-vaiheen päästönormit 
täyttävä Sisu Diesel on tyypiltään 
44 CWA. Common Rail -poltto-
ainejärjestelmällä varustettu 4-sy-
linterinen moottori tuottaa 99 ki-
lowattia  jo 1800 kierroksella mi-

nuutissa. Tilavuus moottorissa on 
4,4 litraa. Polttoaineen ominaisku-
lutukseksi ilmoitetaan enimmillään 
200 grammaa kilowatille.  

Vääntömomentti on suurimmil-
laan 600 newtonmetriä, joka saavu-
tetaan laajalla 1200–1500 kierrok-
sen alueella. 

Kaasupoljin on sähköinen, jo-

Lännen 
pyöräkuormainkaivureiden 
uusi E-mallisto

Koneviesti esittelee

Lännen kaivurikuormainten ohjaamosta on hyvä näkyväisyys ulos. Lasipinta-alat ovat laajat ja ikkunataso menee lattiaan 
saakka. Oikeassa etukulmassa on graafinen värinäyttö, jossa näkyy mittaristo ja tarvittavat varoitussymbolit.

Takarungossa oleva polttoainesäiliö ei ole enää teräksinen, vaan erillinen poly-
eteenimuovista valamalla tehty. Tilavuus on 150 litraa. Ohjaamon alle mahtuu 
nyt myös keskusvoitelujärjestelmän pumppuyksikkö.

Moottori on nyt kaikissa Länkkäreissä nelisylinterinen Sisu-Diesel, jonka 
polttoaineenruiskutus tapahtuu Common Rail -tekniikalla. Moottori, ajo- ja 
työhydrauliikka moduuli kiinnittyy kumityynyillä neljästä tukipisteestä runkoon. 
Näin toteutettu joustava kiinnitys alentaa melutasoa.

Reilu vuosi sitten markkinoille tulleen Lännen 8600C:n seuraajana esiteltiin hiljattain Loimaalla 8600E, jossa tärkeimmät päällepäin näkyvät muutokset ovat etu-
kuormaimen kiinnitysrungossa ja konepeiton ja maskin muotoilussa.
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ten siltäkään osin ei tarvita mekaa-
nista yhteyttä moottorin ja ohjaa-
mon välillä.

Moottorin ja ajovoimansiirron 
ohjausjärjestelmät keskustelevat 
keskenään. Kun ohjausyksikkö ha-
vaitsee, että valitulla kierrosluku-
alueella moottorissa riittää vään-
töä, automatiikka lisää nopeutta 
ajopumpun- ja moottorin kulmia 
säätämällä. Näin työtä voidaan teh-
dä pienemmillä moottorin kier-
roksilla, minkä ansiosta meluta-
so on alhaisempi ja polttoainetta 
säästyy.

Kaivulaitteen suurin ulottuvuus 
on 8600E:ssä 6400 milliä. Nosto-
korkeus on 4500 milliä, joten esi-
merkiksi kuorma-auton lastaami-
nen onnistuu helposti. Materiaali 
pysyy hyvin kauhassa myös kor-
kealle nostettaessa, koska liikevara 
on riittävä. Suurimmaksi nostovoi-
maksi ilmoitetaan puomit suorana 
16 kN, valinnaisvarusteena saata-

valla hetkellisellä paineen nostol-
la 17,5 kN. Suurin kaivusyvyys on 
4550 milliä. 

Etukuormaimen suurimmak-
si nostovoimaksi ilmoitetaan ala-
asennosta 63 kN (paineennostol-
la 69 kN). Suurin nostokorkeus 
on 3565 milliä ja tyhjennyskorkeus 
2730 milliä.   

Suurin Länkkäri on 
8800E
Lännen 8800E on keväällä Lännen 
8000 -sarjaan esitelty suurin mal-
li. Voimanlähteenä on nelisylinte-
rinen Sisu Diesel 49 CWA Com-
mon Rail. Vuodenvaihteessa 2007 
voimaan tulevan uuden 3-vaiheen 
päästönormin täyttävä moottori 
on taloudellisempi ja luonnollises-
ti rakenteeltaan lyhyempi kuin sa-
man tehoiset kuutoskoneet. Suurin 
moottoriteho 119 kW saavutetaan 
jo 1800 kierroksella minuutissa. 
Vääntömomentti on 700 newton-

metriä ja se saavutetaan noin kier-
rosluvulla 1000–1600 rpm.  Moot-
tori on varustettu hydraulisella 
tuulettimella. Tuuletin käy vain 
tarvittaessa ja säästää näin poltto-
ainetta ja vähentää aiheutuvaa me-
lukuormaa.

Lännen 8800E-malli esiteltiin 
täysin uudella runkorakenteella, 
joka lyhyemmän moottorin ansi-
osta on tehnyt koneesta ketteräm-
män. Kääntösäde on vain 4,9 m. 
Etuakselin kallistuskulma on 12 
astetta ja runkonivelen kääntökul-
ma 42 astetta. 

Lännen 8800E:ssä on Sauerin 
valmistama hydrostaattinen voi-
mansiirto. Suurin tienopeus on 
myös noussut 45 kilometriin tun-
nissa. Vauhdissa vaihdettavan kak-
siportaisen vaihteiston nopeusalu-
eet ovat 0–10,7 ja 0–45 kilometriä 
tunnissa. Säätötilavuustyöhydrau-
liikan suurin tuotto on 280 litraa 
minuutissa.

Tehokkaampi kaivulaite
Kaivulaite on astetta tehokkaampi 

Työnäytöksessä uudet Lännen kaivurikuormaimet nousivat kohti sepelipenkkaa. Kaivulaitteiden mitoitus on tehty pohjoismaisiin olosuhteisiin. Kuormauskorkeus on 
hyvä ja kauha nousee riittävän ylös myös kuljetusasennossa, jolloin esteiden ylitys onnistuu ilman että puomisto tai kauha tavoittaa herkästi maahan kiinni. 

Lännen 8600E:n eturunko on uudistunut kauttaaltaan. Etukuormaimen kiinnityksen pystytolpat ovat aiempaa vahvemmat, 
etuakselisto kiinnittyy runkoon suuremmalla laakerivälillä ja myös näkyväisyys etukuormaintyöskentelyssä on entistä 
parempi.

Lännen Tractorsilla tuotanto on voimakkaasti kasvussa, mutta ongelmana 
on ammattitaitoisen työvoiman saanti. Hitsareita ei tahdo löytyä mistään, 
joten jatkossa hitsaustyötä on tehtävä entistä laajemmassa mitassa  robot-
tihitsauskoneilla.

ja ulottuvampi kuin 8600E:ssä. Sa-
ma kaivulaite oli käytössä jo aiem-
massa 880-mallissa. Suurin ulottu-
vuus on 6600 milliä ja kuormaus-
korkeus 4800 milliä. Kaivusyvyy-
deksi ilmoitetaan 4850 milliä. 

Etukuormaimen nostovoimaksi 
ilmoitetaan ala-asennossa 79 kN. 
Vakiokauhaksi suositellaan 1,9 kuu-
tioista.

Ohjaamo on molemmissa uu-
tuuskoneissa sama, pääpiirteittäin 
myös hallintalaitteita myöten. Mal-
livuoden 2007 entistäkin hiljaisem-
mat moottorit ovat vielä hiukan 
alentaneet ohjaamoiden sisämelua. 
Kaikki koneella työskentelyn kan-
nalta tärkeät toiminnot on sijoitet-
tu istuimeen kiinnitettyihin hallin-
tavipuihin. 

Tiedonsiirto moottorin, voiman-
siirron, ohjausmoduulin ja ohjaa-
van näytön välillä hoidetaan CAN- 
väylällä. Lännen-ohjausjärjestelmän 
ajoautomatiikka hoitaa ajopumpun 
ja moottorin säädöt. Sähköisellä 
hydrauliikan esiohjauksella varus-
tetut mallit hoitavat tämän lisäksi 

myös hydrauliikan hallinnan ja tie-
don siirron sähköisesti CAN-väylää 
pitkin hallintaventtiilien ohjausyk-
siköille ja sitä kautta esiohjauspai-
neita sääteleville propoventtiileille.

Ohjaamo- ja hallintalaitetekniik-
ka on esitelty tarkemmin Lännen 
8600C:n esittelyn yhteydessä vuosi 
sitten syksyllä (KV15/2005).

Lännen Tractors Oy kuuluu suo-
malaiseen AVS-ryhmään, joka on 
myös hydrauliikka-, pneumatiik-
ka- ja teollisuusventtiilien toimitta-
ja. AVS-ryhmän liikevaihto on noin 
100 miljoonaa euroa ja henkilöstöä 
on yhteensä noin 400. Lännen Trac-
tors toimii Suomen lisäksi Pohjois-
maissa, Baltiassa ja Espanjassa.

Lännen Tractors Oy valmistaa 
Lännen pyöräkuormainkaivureiden 
lisäksi myös Vesimestari-ruoppaajia 
sekä varustelee Komatsu-maanra-
kennuskoneita. Yhtiö on hiljattain 
aloittanut myös Multione-pien-
kuormaimien maahantuonnin ja 
varustelun Lännen Partner -tuote-
merkin alla. r

Lännen 8800E:ssä uutta on moottorin vaihtuminen kuutoskoneesta neloseksi. 
Vaihdoksen myötä koneen ulkomitat ovat keulan osalta hiukan lyhentyneet, 
minkä ansiosta näkyväisyys eteen on parantunut. Tässä isommassakin mallissa 
eturunko on uudistunut järeämpään suuntaan.
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Tutustuimme pikaisesti Rotator 
Oy:n esittelykiertueella ollee-
seen Ljungby L11 -pyöräkuor-

maimeen, joka on uusin Ljungbyn 
konemalli. Kone on noin seitsemän 
tonnia kevyempi kuin kesällä tes-
tissämme ollut Ljungby L18 -kuor-
main (KV 12/2006). Työpainoksi 
ilmoitetaan varustuksesta riippuen 
10,9–11,5 tonnia. Konekokoluokka 
on sopiva teollisuuden ja kone-
yrittäjien yleiskoneeksi, hyvin mo-
nipuolisiin työtehtäviin. Ljungby 
soveltuu kauhatyöskentelyn lisäksi 
myös trukkihaarukkakoneeksi, kos-
ka suora-aisaisena näkyvyys eteen 
on hyvä. 

Esittelykone oli varustettu Miche-
linin X Snoplus -renkailla, jotka ovat 
kulutuspinnan lamellirakenteen an-
siosta pitävät talvikelissä. Ajankoh-
dan tähden emme päässeet auraa-
maan lunta, mutta kauhatyösken-
telynä puhdistimme työmaa-alueita 
lumesta ja kuormasimme mursketta 
ja maa-aineksia. 

Tehokas moottori
Ljungby L11:n moottorina on elekt-
ronisella ruiskutuksen ohjauksel-
la varustettu Deutz BF6M 2012C. 
Tehoa on 125 kilowattia, joka on 
kuormaimen koko huomioiden pal-
jon. Sama moottori on käytössä 
myös pienemmässä Ljungby-mal-
lissa L9. Ljungby Maskinin periaa-
te on ollut varustaa kuormaimet 
moottoreilla, joissa on riittävästi 
tehoreserviä. Näin koneet saadaan 
liikkumaan kevyesti alhaisemmil-
la kierroksilla, jolloin melutaso on 
matalampi ja myös polttoainetta 
kuluu vähemmän.

Kuormainten hydrauliikan kom-
ponentit on valittu saman periaat-
teen mukaisesti. Tuottoa on reilusti, 
että myös kaikki mahdolliset konei-
siin kytkettävät lisälaitteet toimi-
vat kunnollisesti. Kuormantunte-
van hydrauliikan tuotto on L11:a 

240 litraa minuutissa ja suurin työ-
paine 260 baria. Tuottonsa puoles-
ta esimerkiksi harjalaitteet ja seula-
kauhat pyörivät kevyesti moottorin 
verrattain alhaisella kierrosluvulla. 
Pumppu ja hallintaventtiilit ovat 
Parkerin toimittamat.

Kuormaimen aisasto on raken-
teeltaan vastaava kuin testissämme 
olleessa Ljungby L18:ssa. Suuntaisva-
kain pitää kauhan samassa asennossa 
alhaalta ylös saakka, ominaisuus on 
tarpeen trukkihaarukalla työsken-
neltäessä. Kauhan pohjalevyn ollessa 
vaakasuorassa ja maanpinnan tasos-
sa, tyhjennyskulma on siitä alaspäin 
105 astetta. Ominaisuuden ansiosta 
konetta pystyy auttamaan kauhalla, 
jos upottavissa olosuhteissa kone jää 
kiinni. Kauhan suurimmaksi irro-
tusvoimaksi ilmoitetaan 11 400 ki-
loa ja kaatokuormaksi kone suorassa 

7 700 kiloa. Yleiskauhan kooksi suo-
sitellaan 1,8–2,2 kuutioista. Kuor-
mauskorkeudeksi ilmoitetaan hiu-
kan yli neljä metriä. 

Voimansiirto ZF
Ljungby L11 akselistot ovat ZF:n 
valmistamat. Tasauspyörästön lukot 
ovat edessä ja takana automaattiset. 
Jarrut ovat kaksipiiriset öljykylpyle-
vyjarrut. Suurimmissa malleissa ak-
selistojen öljyillä on ulkoinen kierto 
ja jäähdytys. Äärimmäisen raskai-
siin töihin ja kuumissa olosuhteis-
sa työskenteleviin pienempiinkin 
kuormaimiin saa jäähdytyksen lisä-
varusteena. Ljungby-kuormaimissa 
molemmat akselit ovat kantavuu-
deltaan samanlaiset. Jotkin kuor-
mainvalmistajat käyttävät takana 
kevyempää akselimallia kuin edes-
sä. Vaihteisto momentinmuunti-

mineen on myös ZF:n valmista-
ma. Nopeusalueita on eteen neljä 
ja taakse kolme. Kojetaulun kat-
kaisimen auto-asennolla vaihteet 
vaihtuvat ajovastuksen ja kierros-
luvun mukaisesti automaattisesti. 
Kone lähtee liikkeelle kakkosvaih-
teella, vaihdevivun päästä painet-
taessa, tai vasemman kyynärnojan 
napista kick-down toiminto vaihtaa 
pienemmälle vaihteelle. Kevyessä 
kuormaustyössä ykkösvaihdetta ei 
yleensä edes tarvita.  

Runkonivelen kääntökulma on 
45 astetta, jonka ansiosta renkaiden 
ulkolaidasta mitattu kääntöympyrän 
halkaisija jää vähän alle kymmenen 
metrin. Runkonivelen laakeroinnissa 
ja ohjaussylintereiden päissä on Ex-
pander-pultit, joilla saadaan käyttö-
tuntien kertyessä tarvittaessa kiris-
tettyä niveltapeista välykset pois.  

Ainesta yleiskoneeksi ja 
vaikka lumitöihin

Ljungby L11 Liikkuu ripeästi tiellä
Eri työmaiden välillä liikuttaessa 
ja ennen kaikkea lumitöissä tarvi-
taan hyvää tieajohuippunopeutta. 
Ljungby kulki tiellä reilusti yli nel-
jäkymmentä kilometriä tunnissa. 
Voimaa on, eikä vauhti mäkienkään 
kohdalla tippunut kovin alhaisek-
si. Kulkuominaisuuksiensa puolesta 
L11 työntäisi myös alue- tai kokoa-
vaa lumiauraa rivakasti.

Kone kulkee tiellä suuntavakaasti 
ja kauhan joustotoimintoa käytet-
täessä pomppimistakaan ei ilmene. 
Michelinin Snoplus -renkaat ovat 
joustavuutensa tähden tieajossa 
miellyttävämmät kuin varsinaiset 
maansiirtorenkaat. Kuormaustyös-
sä vastaavasti joustava rengas ei ole 
paras mahdollinen, koska kone pyr-
kii täysi kauha ylhäällä epätasaisella 

alustalla vaappumaan.
Kaikissa Ljungby-kuormaimis-

sa on käytössä sama ohjaamomal-
li, myös hallintalaitteet ovat yhte-
neväiset keskenään. Melutaso oh-
jaamossa on alhainen. Äänieris-
tykseen on panostettu, esimerkiksi 
takaikkuna on kaksinkertaista la-
sia.   Istuimen vasemmalla puolella 
on kyynärnojan yhteydessä myös 
vipuohjausmahdollisuus ja suun-
nanvaihtokatkaisin. Koneella ajet-
taessa ei tarvitse näin ollen käsiä ir-
rottaa kyynärnojien päältä missään 
tilanteessa. 

Istuin on ilmajousitettu ja varus-
tettu monipuolisilla säädöillä.

Lisää tietoja Ljungby-kuormai-
mista löytyy valmistajan sivuilta: 
www.ljungbymaskin.se ja tietenkin 
maahantuojalta Rotator Oy:stä. r

Ljungby käyttää kaikissa pienimmissä kuormaimissa Deutzin elektronisella 
ruiskutuksen ohjauksella varustettuja moottoreita. Vain kahdessa suurimmassa 
mallissa on Scanian valmistamat dieselit.

Michelin X Snoplus -renkaat ovat osoittautuneet hyvin pitäviksi talvikeleillä. 
Renkaan kulutuspinnan lamellit pureutuvat lumiseen tien pintaan aivan eri 
tavalla kuin maansiirtorenkaat. Rengaskoko on Ljungby L11 -kuormaimessa 
20,5R25.

Ljungby L11 on malliston uusin kone. Pienempään L9:ään nähden se on vähän pidempi ja painavampi, joten myös kaa-
tokuorma on vähän suurempi. Moottoriteho ja irrotusvoima ovat kuitenkin samat.

Ohjaamo Ljungby-kuormaimissa on pysynyt samana jo vuosia. Hallintalaitteet 
ja mittaristo ovat yksinkertaiset ja selkeät. Lämmityslaitteen ja ilmastoinnin pu-
haltimen nopeuden voi säätää portaattomasti. Näkyväisyys eteenpäin on hyvä, 
koska etuikkunan kulmissa ei ole pilareita. Esittelykoneessa oli kuormaimen 
kaksivipuhallinta, mutta koneen voi tilata tehtaalta myös yksivipuhallinnalla 
varustettuna.

Koneviesti esittelee
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keintä on ostava talonpoika ja toi-
seksi tärkeintä hyvä tavaratoimitta-
ja. Näitä molempia tekijöitä piti ja 
pitää edelleenkin arvostaa, ja kone-
valmistajaa myös tuotekehitykses-
sä auttaa", Mutka toteaa. "Erityisen 
suuresti on kunnioitettava nykyvil-
jelijöiden kovaa yrittämisen tahtoa, 
kun varsin monet heistä maatalous-
tuotannon ohella harjoittavat tilan 
ulkopuolista yritystoimintaa, esi-
merkiksi koneurakointia."

Vuoden 1979 alusta lähtien 
Pentti Mutka kutsuttiin silloin pe-
rustetun Agroma Oy:n toimitus-
johtajaksi. Agroma oli Hankkijan, 
Valion, TLK:n ja Munakunnan 
omistama yhtiö, jonka tehtäväksi 
oli määritelty neuvostoliittolais-
ten traktoreiden ja niiden työko-
neiden maahantuonti ja myynti 
Suomessa. Yritys oli perustettu 
Neuvostoliiton poliittisten ja kau-
pallisten tahojen sekä Suomen val-
tiovallan ja MTK:n suosituksesta. 
Agroman toiminnalla haluttiin ta-
sapainottaa maiden välistä maa-
talouskauppaa ja siten varmis-
taa suomalaisten elintarvikkeiden 
vientiä Neuvostoliittoon.

Pentti Mutkan johdolla Agro-
malle luotiin maan kattava myyn-
ti- ja huoltoverkosto. Vastoin en-
nakko-odotuksiaan joutui Pentti 
Mutka toteamaan, että markkinat 
vetivät kohtuullisesti. Vaikka koneet 
olivatkin länsikoneisiin verrattuna 
vähän kömpelöitä, osoittautuivat 
ne käytössä kestäviksi ja toimin-
tavarmoiksi ja olivat hinnaltaan 
edullisia. Parhaana vuotena Bela-
rus-traktoreita myytiin hienosti lä-
hes 500 kpl, joskin Neuvostoliiton 
taholla odotettiin jopa 800 koneen 
vuosimyyntiä. "Työkokemuksena 

Agroman aika on jäänyt positiivi-
sena mieleen", Mutka myöntää.

Paluu lähtöruutuun
Agroma-kausi Pentti Mutkan osal-
ta päättyi vuoteen 1984, jolloin 
hän palasi takaisin Hankkijaan, nyt 
Kone-Hankkijan markkinointijoh-
tajaksi ja jatkoi työtään sittemmin 
tuotejohtajana. Kun SOK ja Kes-
kusosuuskunta Hankkija vuonna 
1988 perustivat puoliksi yhteis-
omistukseen Hankkija-Maatalous 
Oy:n, siirtyi Pentti Mutkan uuden 
yhtiön konelinjan johtajaksi. Yh-
teisen yrityksen perustaminen pe-
lasti kahden keskenään kilpailevan 
osuustoiminnallisen liikkeen maa-
talouskaupan. Myöhemmin Hank-
kija-Maatalouden asema edelleen 
vahvistui ja toiminta selkeytyi, kun 
SOK lunasti Hankkijan konkurs-
sipesältä yhtiön toisenkin puo-
likkaan.

"Siitä lähtien Hankkija-Maatalous 
on aina pärjännyt omillaan. Sillä on 
ollut valmius itsenäiseen päätöksen-
tekoon ja vieläpä etuajassa", Pentti 
Mutka sanoo. "Esimerkiksi 1990-lu-
vulle tultaessa. kun traktorimarkki-
nat olivat 10 000 kpl/vuosi ja puimu-
rikauppakin 1350 konetta vuodessa, 
lähdettiin Hankkija-Maataloudessa 
valmistautumaan jo putoaviin mark-
kinoihin. Näin suurena konekauppa 
ei voinut pitkään pysyä. Myös myyn-
tikatteiden pelättiin putoavan."

Kaupan rakenteiden muuttami-
nen oli välttämätöntä. Se merkitsi 
huoltotoiminnan uudelleen järjes-
tämistä, eli huollon ulkoistamis-
ta sekä henkilöstön sopeuttamista 
luonnollista poistumaa käyttäen. 
Ja kuinkas siinä kävikään. Suomen 
traktorimarkkinat putosivat no-

Agroman toimitusjohtaja Pentti Mutka ja Konela-Belaruksen talousjohtaja 
Shementshow Kouvola maatalousnäyttelyssä kesällä 1981.

Matti Värri

"Maatalouskonekauppa 
ei ole mikään aurin-
gonlaskun toimiala, 

vaan se on edelleen kehittyvää ja 
monialaistuvaa toimintaa. Myös 
tuotekehityksestään huolehtiva 
suomalainen maatalouskoneteolli-
suus tulee pärjäämään. Maatalo-
uskoneteollisuus kaikkinensa on 
sijoituskohteenakin huomioitava 
vaihtoehto, koska maailmanlaajui-
sesti markkinoita riittää", arvioi ko-
nekaupan pitkäaikainen vaikuttaja 
yliagronomi Pentti Mutka. 

Arvioidessaan kotimaisen maa-
talouskoneteollisuuden ja konekau-
pan menestymisen mahdollisuuk-
sia, Pentti Mutka näkee alan toi-
mijoiden seuloutuneen parhaim-
piin osaajiin. Traktorikaupassa on 
mukana enää neljä vahvaa liikettä. 
Sama keskittymisen suuntaus kos-
kee myös konevalmistusta. Monet 
konevalmistajat ovat tulleet tiensä 
päähän ja ovat joko lopettaneet toi-
mintansa tai sulautuneet suurem-
piin yrityksiin. Tosin osa toimivista 
pienistä konevalmistajista on edel-
leen menestyviä.

Hankkija-Maatalouden konekau-
pan johtajan paikalta eläkkeelle jää-
nyt yliagronomi Pentti Mutka sanoo 
konevalmistajista parhaiten selvin-
neen niiden, jotka hyvissä ajoin huo-
masivat markkinoinnissa hakeutua 
yksinmyyntiketjuun. "Kun vastuu ko-
nevalmistuksesta, tuotekehityksestä, 
markkinoinnista ja huollosta kuuluu 
samaan rintamaan, johtaa se vääjää-
mättä parhaaseen mahdolliseen lop-
putulokseen", toteaa Pentti Mutka. 
"Konevalmistuksen ja markkinoinnin 
toimiminen tiiviisti samassa ketjussa 
on merkinnyt asiakkaalle korkeata-
soista tuotetta, toimivaa huoltoa ja 
kilpailukykyistä hintaa."

Pentti Mutkaa on suuresti jäänyt 
harmittamaan SOK:n ja Hankki-
jan ajautuminen 1960-luvulla kes-
kinäisen tavaranjakosopimuksen 
osalta periaatteelliseen kiistaan ja 
siitä asteittain 1970- ja 1980 -lu-

vuilla täydelliseen kilpailutilantee-
seen. SOK osti maataloustarvike- 
ja konekaupan tukkuliikkeekseen 
SMK:n tavaratoimittajaksi osuus-
kauppojen maatalouskaupalle, ja 
Hankkija puolestaan rakensi oman 
maatiloille asti ulottuvan suora-
myyntiverkoston. 

Vaikka osuustoiminta ei markki-
naosuuksia menettänytkään, menet-
ti se päällekkäisen toiminnan seu-
rauksena maataloustarvike- ja -ko-
nekaupan kannattavuuden, suuret 
määrät pääomia ja järkytti molem-
pien keskusliikkeiden taloudellista 
asemaa. Vasta Hankkija-Maatalou-
den perustaminen sai maatalous-
kaupan taas normalisoitumaan.

Maatalouskaupan muutoskuvaa 
sekä konekaupan ja -valmistuksen 
nykytilaa kommentoivan Pentti Mut-
kan yhteydet toimialaan ovat edel-
leen kiinteät, joskin eläkkeelle jää-
minen on muuttanut, tai on muutta-
massa sitä enemmänkin sivustaseu-
raajan rooliin. On luonnollista, että 
35 vuotta konekaupan markkinoin-
ti- ja johtotehtävissä työskennelleen 
osaajan sidossuhteet kaupanalaan 
jatkuvat vielä pitkään.

Takana ansiokas
konemiesura
Pentti Mutka tuli Keskusosuuslii-
ke Hankkijan palvelukseen jo opis-
keluaikanaan 1960-luvun lopulla. 

Kahden kesäkauden näyttelypääl-
likkönä toimiminen sai Pentti Mut-
kan kiinnostumaan konemarkki-
noinnista. Hankkijassa puolestaan 
oli huomattu nuoren agronomin 
ahkeruus, tunnollisuus ja kauppa-
miehen ominaisuudet. Niinpä näyt-
telypäällikkyys Hankkijassa saikin 
työnä jatkua vuoden 1970 lopusta 
työkoneosaston myyntipäällikkönä 
ja vuodet 1975–1978 osastopääl-
likkönä. 

Näinä osastopäällikkövuosina 
Pentti Mutka loi hyvät ja luotta-
mukselliset suhteet niin kotimaisiin 
kuin ulkomaisiin konevalmistajiin. 
"Noina vuosina tulin myös huo-
maamaan, että myyjäliikkeelle tär-

Konekauppa on kehittyvä 
toimiala

Pentti Mutka on ollut monessa mukana

Vuonna 1988 perustettu Hankkija-Maatalous sai myyntiinsä kaksi puimurimerkkiä. SOK:lta keltaisen Sampon ja Hankkijalta 
punaisen MasseyFergusonin. Koneet olivat täysin identtiset, vain väri erotti ne toisistaan. Koneet valmistettiin Sampo 
Rosenlewin tehtailla Porissa. Kuva on samalta vuodelta, uusien puimurimallien esittelystä. Vasemmalta Sampo Rosen-
lewin markkinointijohtaja Esa Länsitalo, konelinjan johtaja Pentti Mutka Hankkija-Maataloudesta ja Sampo Rosenlewin 
kotimaan myyntipäällikkö Sakari Ryömä.
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Jorma Voutilainen

Monet asiantuntijat tyrmä-
sivät jo ennakkoon pello-
laisen veteraaniurakoitsija 

Sakari Kuljun radikaalin idean kor-
jata energiapuuleimikot hakkeena 
lämpölaitokselle asti pystystä otet-
tua puuta maahan välillä laskemat-
ta. Ketju käsittäisi hakeharvesterin, 

kuormatraktorin hakekonttineen ja 
hakeauton. Kun vielä selvisi, että 
harvesteriin liitetty hakkuri toimisi 
sen keulalla, hakkeen siirtäminen 
kuormatilassa sijaitsevaan säiliöön 
tuomittiin mahdottomaksi ratkai-
suksi.

 Keksijä Kuljulle kävi kuin me-
hiläiselle: on todisteltu matemaat-
tisesti, ettei se voi lentää kokoonsa 
nähden niin pienillä siivillä. Mut-

ta kun se ei itse sitä tiedä, se lentää 
vaan! Ainoaksi henkiseksi ja mate-
rialistiseksi tueksi projektille nousi 
konkreettisesti Komatsu Forest Oy 
vuonna 2004. 

Keksijän tie ei ole aina ollut pelk-
kää juhlaa. Tie on ollut pitkä  ilman 
piirustuksia vuonna 2005 tehdystä 
protosta tämän päivän kahdeksan-
teen Valmet 801C BioEnergy-hake-
harvesteriin asti. Nyt ollaan kuiten-

kin jo siinä pisteessä, että koneiden 
varustelulaskut maksaa Komatsu 
Forest. Hakeketjun edellyttämät li-
sävarusteet ovat Valmet -tuotteita, 
joiden markkinointiin Komatsu Fo-
restilla on yksinoikeus. Käytännös-
sä ne tarkoittavat hakkuria, hake-
säiliöitä, hakekahmaria ja hakkuu-
päähän sahan lisäksi liitettäviä Cut 
2 -hydraulisaksia. Patenttioikeudet 
ovat Biologistiikka Oy:n.

Ennakkoluuloton logistiikka 
toimii yllättävän tehokkaasti

Valmet 801C BioEnergy-hakeketju

Metsä

Kuorman siirto kontista toiseen on alle viiden minuutin mittainen, näyttävä esitys. Hakeharvesterin kontin takapää nostetaan kipillä ylös ja työnnetään kiskoillaan 
2,7 metriä taakse. Kaksi hydraulimoottorin pyörittämää pohjaruuvia  tuovat hakkeen vaivatta ulos. Puhalluksen tiivistämä kuorma löystyy niin, että ajokoneen kuskin 
on tiukattava hakekauhalla omaa kuormaansa, jotta kaikki mahtuu kyytiin.

peasti ja olivat alimmillaan 2500 
konetta/vuosi ja vastaavasti pui-
murimyynti 180 kpl. Nyt näyttä-
vät markkinat vakiintuneen 4000–
5000 traktoriin ja 400 puimuriin 
vuodessa.

Tämänhetkiset
tuntemukset
"Työurani Hankkijassa ja sittemmin 
Hankkija-Maataloudessa on ollut 
todella haastava, mielekäs ja myös 
tuloksia antava. Vaikka suurimman 
osan aikaa toimin konekaupassa, oli 
kiitollista olla mukana muussakin 
maatalouskaupassa, joka osaltaan 
avarsi maatalouden kokonaisnäke-
mystä. Työ oli myös jatkuvasti kii-
reistä. Se edellytti pitkää työpäivää 
ja paljon matkustamista. Omaa ai-
kaa ei liioin jäänyt muuhun kuin 
pakolliseen lepoon", Pentti Mutka 
tilittää. "Jatkuvat työkiireet johtivat 
myös siihen että ystävä- ja tuttava-
piiri muodostui lähinnä työpiiristä. 
Nyt eläkkeelle jäätyäni huolettaa-

kin kuinka käy tämän sosiaalisen 
verkon, kun työ ei sitä enää yhteen 
nivokaan."

"Yksityiselämässäni perhettäm-
me kohtasi vuonna 2004 traagi-
nen onnettomuus, kun lääketiedet-
tä opiskellut 20-vuotias Linda tyttä-
remme menehtyi Konginkankaan 
liikenneturmassa", Pentti Mutka 
kertoo. "Sydämestäni toivon, ettei 
vastaavanlaista järkytystä ja surua 

kenenkään perheessä jouduttaisi 
kokemaan. Lapsen menetys lähei-
sille, ja erityisesti äidille, on jotain 
niin kauheaa, ettei sitä voi sanoin 
kuvailla."

Onnettomuuden tutkijalauta-
kunta raportoi lähes 30 erilaista 
onnettomuuteen johtanutta tai sii-
hen liittyvää syytä, jotka kaikki olisi 
liikennesuunnittelussa, liikenteessä 
tai lainsäädännössä otettava huo-

mioon. Läheltä piti -tilanteita on 
Konginkankaan tapahtuman jäl-
keen sattunut jo useita, jotka nekin 
olisivat saattaneet johtaa kohtalok-
kaisiin seuraamuksiin. "Tehostettu 
raskaan liikenteen valvonta jo si-
nänsä auttaisi paljon turvallisuu-
den parantamiseksi", Pentti Mutka 
toteaa. r

Pentti Mutka poik-
kesi usein asiak-
kaiden luona kuul-
lakseen käyttäjän 
kommentteja ko-
neesta sekä myyn-
nin- ja huollon toi-
mivuudesta. Tässä 
hänet tavoitimme 
maanviljeli jä/ko-
neurakoitsija Lassi 
Lemmelän tilalta 
Tuusulasta. Lem-
melässä John Deere 
traktoreita on viisi 
ja puimureita yksi.

Pentti Mutka syntyi toimihenki-
löperheseen 11.4.1944 Ul. Pyhä-
järvellä, nykyisessä Karkkilassa. 
Ylioppilaaksi hän kirjoitti Hyvin-
kään Yhteiskoulusta 1963. Maati-
lataloudesta kiinnostuneena hän 
hakeutui opiskelemaan maa- ja 
metsätaloudelliseen tiedekuntaan 
Viikkiin. Pääaineekseen Pentti va-
litsi maanviljelystalouden, koska 
mielessä välkkyi ajatus maatalo-
usopettajan urasta. Toisin kui-
tenkin kävi. Agronomiksi Pentti 
Mutka valmistui 1971.

Ensituntuman maatalouskone-
markkinointiin Pentti Mutka sai 
jo opiskeluaikanaan, kun hän ke-
sät 1969 ja 1970 toimi Hankkijan 
näyttelypäällikkönä. Noina vuo-
sina myös suunnitelmat työurasta 
muuttuivat. Vuoden 1971 alusta 

hän aloitti Hankkijassa työkone-
osaston myyntipäällikkönä ja jat-
koi siitä osastopäällikkönä vuo-
desta 1975.

Vuonna 1978 Pentti Mutka siir-
tyi Hankkijan osakkuusyrityksen 
Agroma Oy:n toimitusjohtajaksi. 
Kausi Agromassa jatkui vuoteen 
1984, jolloin Mutka palasi takai-
sin Hankkijaan, nyt markkinoin-
tijohtajaksi. Vuodet 1986–1988 
hän toimi tuotejohtajana.

Kun Hankkija ja SOK olivat 
vuonna 1988 perustaneet tasa-
omistukseen yhteisyrityksen 
Hankkija-Maatalous Oy:n, tuli 
Pentti Mutkasta uuden yhtiön 
konelinjan johtaja. Yhtiön orga-
nisaatiossa tapahtuneiden muu-
tosten seurauksena tehtävänimi-
tykset vaihtelivat hankintajoh-

tajan, ketjujohtajan ja vuodesta 
2001 lähtien konekaupan joh-
tajan välillä. Aivan viimeisim-
mät vuodet Pentti Mutka toimi 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja 
erikoistehtävistä vastaavana joh-
tajana.

Opiskelu ja työ ovat sitoneet 
Pentti Mutkan myös yhdistys- 
ja hallintotoimintaan. Jo opiske-
luaikanaan hän toimi Sampsan 
puheenjohtajana ja myöhemmin 
Agronomiyhdistyksen johtokun-
nassa, Traktorimyyjät yhdistyk-
sen puheenjohtajana ja Konelau-
takunnan jäsenenä. Hän on toi-
minut myös Konela-Belaruksen-, 
Farmerin-, Hankkija-Maatalou-
den ja Maatalouskoneiden Tut-
kimussäätiön hallituksissa. Kan-
sainvälisistä luottamustehtävistä 

mainittakoon Euroopan osuus-
toiminnallisten maatalouskaup-
piaiden Intercoopin koneryhmän 
puheenjohtajuus.

Pentti Mutkan perheeseen kuu-
luu vaimo Elisabeht sekä kak-
si poikaa ja kaksi tytärtä. Pojista 
vanhin Mikko on metsänhoitaja 
ja Manu diplomi-insinööri.  Ty-
töistä vanhempi Minna on lääkäri 
ja nuorin Sanna, opiskelee Polilla 
tuotantotaloutta.

Harrastuksikseen Pentti Mutka 
ilmoittaa kuntoliikunnan, verkko-
kalastuksen, sienestyksen ja luke-
misen. Yliagronomin arvonimen 
Pentti Mutka sai vuonna 2002 
ja on sotilasarvoltaan luutnantti. 
Ansioistaan hänelle on myönnet-
ty Suomen Valkoisen Ruusun Ri-
tarikunnan ritarimerkki.

Haaveet opettajan työurasta vaihtuivat
konemarkkinointiin
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Tutustuin hakeketjuun Rova-
niemellä Biologistiikka Oy:n työ-
maalla. Yhtiö on Sakari Kuljun ja 
hänen neljän poikansa omistama. 
Heidän kuormatraktorinsa oli  Val-
met 840.2 ja  hakeauto täysperävau-
nullinen Volvo. Niistä ja Valmet 801 
Combista kerron vain hakeketjun 
kannalta oleellisimmat asiat.

Hakeharvesterin yksityiskohtia 
hiotaan edelleen kokemusten myötä. 
Siksi yksityiskohtainen raportointi ei 
liene tarpeen. Tekniikan hienosää-
tö vaikuttaa myös työsaavutuksiin. 
Tarkan tuotos-/kustannuslaskennan 
paikka on tuonnempana.

Kuuma ketju
pystystä polttoon
Eniten punnerrusta on vaatinut hak-
kuri, vaikka sen alustakone on jo en-
tuudestaan tunnettu korjuri Valmet 
801 Combi. Matkalla on jouduttu 
luopumaan Junkkarin laikkahak-
kurista ja suunnittelemaan sen tilal-
le oma. Siitä on kolme patenttiha-
kemusta sisällä. Cut 2:lle patentti on 
jo myönnetty. Tiukimmalle keksijän 
ja yhteistyökumppanin on pannut 
hakkeen siirron ilmamäärän ja hake-
putken materiaalin optimointi. 

Valmistus on juuri siirtynyt ta-
kaisin proton tekijälle, Kalottikone 
Oy:lle. Proton jälkeen se ei omis-
ta tuotannollisista syistään ehtinyt 
tehdä sarjakoneita, jotka siten tee-
tettiin välillä muualla. 

Itse asiassa  Valmet 801C Bio-
Energy on enemmän kuin pelkkä 
hakeharvesteri. Se on uusi bioener-
gia-alan yritysmalli pystymetsästä 
lämpölaitokselle asti.

 Yrittäjä ostaa leimikot pystyyn 
ja tekee kaikki työvaiheet ”kuuma-
na ketjuna” itse. Tulorahoitus alkaa 
vasta megawattitunteina hakkeen 
käyttöpaikalla. Menetelmä on täysin 
uusi ja tähtää bioenergian korjuussa 
ekotehokkuuteen. Se tarkoittaa ha-
keketjun käyttämää tuontipolttoai-
neen määrää tuotettua MWh:a koh-
ti. Esitettyjen laskelmien mukaan 
harvesteri ja kuormatraktori selviy-
tyvät yhteensä reilulla litralla/MWh 
autokuljetukseen asti. Pinomenetel-
mä erillishaketuksineen kuluttaa 2–
4 kertaisesti. Autokuljetuksessa me-
netelmät eivät eroa toisistaan.

Hakkuri toimii
ilman erillismoottoria
Hakkuri on kiinni koneen keulassa, 
jossa sitä voi liukukiskoissaan nos-
taa, laskea ja kallistaa pituussuun-

nassa, mutta ei kääntää sivuille. Nos-
toa tarvitaan palsta-ajossa sekä ojien 
ylityksessä ja kallistusta joskus syöt-
tökuljettimen kohdentamiseen.

Hakettamisen aikana maahan 
lasketussa laikkahakkurissa kiekko 
pyörii noin 45 astetta eteen kallistet-
tuna. Kiekon halkaisija on 1,4 met-
riä ja paino peräti 800 kiloa. Kiekko 
sisältää kiinteän puhallussiivikon.

 Teriä on kehällä periaattees-
sa kaksi. Tosin kumpikin on teh-
ty kahdesta päittäisestä pätkästä 
(2x28  cm), mutta jo seuraavassa 
koneessa kuulemma ”päästään pät-
kätöistä” huollon helpottamiseksi. 
Merkittävää on, että terät leikkaavat 
vinosti, mikä vähentää tehontarvet-
ta. Lastun paksuus on säädettävissä. 
Nyt haketettiin 15 millin palakokoa, 
eli yhdellä kehän kierroksella puu 
lyhenee kolme senttiä. Laikan 1200 
kierroksella 10- metrisen puun pi-
täisi mennä läpi 16,7 sekunnissa.

Laikkaa pyörittää Sauerin 
160 cm³:n hydraulimoottori. Si-
tä ruokkii Combin ajohydrostaatti 
(suljettu piiri/480 bar). Kun konet-
ta siirretään, ajohydrostaatti pa-
laa normaaliin työhönsä ja laikka 
rullaa vapaalla. Työhydrauliikalle 
(kuormain, hakkuupää ym.) on 
oma hydraulipiirinsä (235 bar).

Normaalissa Valmet Combissa Si-
suDieselin 66 EWA -moottorissa 
on tehoa esitteen mukaan 140 kW 
(DIN) 2200 kierroksella. Vääntömo-
mentti on 740 Nm:ä/1200 rpm. Ny-
kytekniikalla samasta perusmootto-
rista voidaan ottaa  ulos erilaisia te-
hoja ja käyttöominaisuuksia pelkäs-
tään sähköistä ”purkkia” vaihtamal-
la. Ohjelmointi on moottoritehtaan 
tarkoin vartioimia salaisuuksia.

Haketuksessa moottorin työkier-
rokset pidetään noin 1650:ssä. Voi-
man pitäisi riittää, kun vääntöalue-
kin on vielä kohtuullisen hyvä. El-
lei riitä, pyörimisnopeutta laikan 
akselilta seuraava anturi  pysäyttää 
sähköhydraulisesti syöttömaton ja 
syöttörullan, kunnes laikan nopeus 
kasvaa jälleen riittäväksi. Katkoraja 
on nyt asetettu noin 200 kierroksen 
alenemalle. Tavoite on, ettei Sisu-
Diesel putoa polvilleen. Painavan 
laikan kiihdyttämine  n vie aikaa ja 
polttoainetta.

Hakkurin syötössä on luonnolli-
sesti myös peruutustoiminto. Sitä ei 
ole kytketty automaattisesti yhteen 
katkotuksen kanssa kuten olen jois-
sakin muissa hakkureissa nähnyt. 
Nykäisy on lyhyt.

 Oksikkaiden puiden ja puunip-
pujen tiivistämiseen on kuljettimen 
yläpuolella ylimääräinen painatus/
vetorulla, joka keikautetaan syöt-
tökuljettimella jo olevien puitten 
päälle vain tarvittaessa. Toiminto 
on hydraulinen ja sitä käytetään jal-
kapolkimella ohjaamosta.

Optimaalinen puhallus
kellosepän hommaa
Hakkurin kehältä lähdettyään ha-
ke joutuu tekemään siirtoputkessa 
90 asteen käännöksen, leijaamaan 
putkessa koneen suuntaisesti 5,5 
metriä ja nousemaan pitkin matkaa 
lopussa noin neljän metrin korkeu-
teen. Kuten jo aiemmin mainitsin, 
juuri tämä osa prosessista on työl-
listänyt keksijää eniten. Liian pie-
ni ilmamäärä tukkeaisi hakkurin 
ja torven. Virtauksen lisääminen 
moninkertaistaa voiman tarpeen 
ilmamäärän muutoksen suhteen. 
Polttoaineen kulutus kasvaa. Jos 
laikan nopeutta pudotetaan, hake-
tus hidastuu.

Ennen nykyistä 21 sentin Jita-
putkea (vrt. rumpuputki) puhallus-
putken muotona on kuulemma ko-
keiltu myös neliskanttista profiilia 
ja materiaaleina pellin lisäksi myös 
ruostumatonta terästä sekä sile-
ää muovia. Jälkimmäisen kurveis-
ta palaset tulivat seinämästä läpi. 
Hakkeen siirtämisen ongelmana ei 
ole puuaines, vaan ohueksi jauhau-
tuva, pihkainen viherhake.

Nyt näytti siltä, että puhallus on 
lähellä optimia. Hake tulee konttiin 
vauhdilla ja voimalla, joka suoras-
taan tiivistää kuormaa. Jos johon-
kin suuntaan vielä passaillaan, il-
mamäärää on vara pienentää. Se 
ei välttämättä edellytä kierrosno-
peuden pudottamista, vaan ilma-
noton rajoittamista sen reikiä tuk-
kimalla. 

Valmet 801 Combin muokkaaminen hakeharvesteriksi on palannut jälleen rova-
niemeläiselle Kalottikone Oy:lle. Kone on tuttu, sillä ensimmäinen proto ilman 
piirustuksia tehtiin samassa paikassa. Nyt tuotannossa  näkyy jo normaalin 
tuotekehityksen lisäksi myös teollisen valmistuksen jälki. Sen saavuttamiseksi 
tuotantopäällikkö Rauno Salmela (vas) ja tekninen johtaja Pauli Torvinen (oik) 
ovat tehneet tiivistä yhteistyötä keksijä Sakari Kuljun kanssa.  Kahden seuraa-
van koneen osat alkoivat olla valmiina marraskuun puolessa välissä.

Raskone Oy:n Rova-
niemen toimipiste 
sai palvelualttiudes-
taan täyden kympin, 
kun SisuDieselin 
hevosvoimista osa 
tuntui yks-kaks ka-
donneen laitumelle. 
Tietokone ei antanut 
vikailmoitusta. Asen-
taja Marko Lalli tuli 
vesisateesta ja lau-
antaipäivästä huoli-
matta omine mitta-
reineen tutkimaan 
jo aiemmin pitkälle 
uusittua polttoaine-
järjestelmää. Vas-
toinkäymiset jatkui-
vat  hakkurin syötön 
halvaantumisella. Vi-
kaa etsittiin turhaan 
kierrosanturista lai-
kan akselilla. Syyl-
linen oli sen tietoja 
katkotuksessa käyt-
tävä Vickers-venttii-
li. Kuvassa oikealla  
keksijä Sakari Kulju 
(oik).

Pystystä korjattavat energiapuuleimikot ovat pääosin raivaamatta jääneiden nuorten metsien kunnostuksia. Kun kyseessä 
on hoitotoimenpide, työjälki on kaiken A ja O. Puut tuodaan hakkurille pystyasennossa ja kaadetaan vasta ajouran päällä. 
Rovaniemellä harvennus 4200 rungon alkutiheydestä 900 runkoon/ha sujui mallikkaasti. Maaperä oli vielä pinnastaan 
jäässä tuoreella kankaalla.
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 Combin korkealla sijaitseva oh-
jaamo on eduksi hakkurin ruokki-
miselle. Sivuilta puu/puunippu tuo-
daan pystyssä kasvatettavien puiden 
välistä. Korkealta näkee syöttökul-
jettimelle, vaikka   hakkuri jää keu-
lan katveeseen. Näkeminen on vält-
tämätöntä, kun keräävän kouran 
ote on puun tyvellä sitä hakkurille 
tuotaessa. Kouran kontaktia pyö-
rivään ripamattoon on varottava. 
Tyhjäksi ehtineen hakkurin syöttöä 
joutui välillä avustamaan alkuun 
kouralla vetäen.

Hake on puhdasta ja tasalaatuis-
ta. Hakkuriosan paino on työkun-
nossa 2730 kiloa.

Kontissa kippi
ja ruuvipurkaimet
Kuormatilassa on seinämiltään nel-
jän millin vahvuinen kontti. Jäyk-
kyyttä on lisätty alaosan koteloin-
nilla ja suorien seinämien ja nurk-

kien välttämisellä. Pokkaukset ja 
kaarevuudet toimivat jäykisteinä 
kuten auton ohuissa pelleissä. 

Tukevuutta tarvitaan monesta 
syystä:
- Kontin leveys on sama kuin ko- 
 neen leveys (2,8 m) ilman teloja 
- Ajouran reunapuuhun nojaami- 
 nen ei taatusti ole poissuljettu  
 koneen kallistuessa
- Konttiin mahtuu 26,5 im³:ä ha- 
 ketta, joka vastaa noin 11 kiinto- 
 kuutiometrin tukkikuormaa.  
- Täyden säiliön  pystyyn kippaa- 
 minen maastossa kysyy raken- 
 teilta lujuutta.
- Jäykkyyttä edellyttävät myös vie- 
 rekkäin kontin  pohjalla sijaitsevat   
 järeät ruuvipurkaimet. Ruuvit ve-  
 tävät haketta ”ylämäkeen” kuor- 
 matraktorin 27 m³:n säiliöön.
 Ei ole ihme, että jykevä kontti pur-
kuruuveineen ja niiden mootto-
reineen painaa tyhjänä 4200 kiloa. 

Hakkeen siirtoaika kontista toiseen 
näyttää vievän viitisen minuuttia 
koneiden keskinäisestä ”telakointi-
paikasta” riippuen. Kuorman siir-
rossa koneet peruuttavat säiliönsä 
vastakkain. Kippauksen lisäksi hak-
kurin konttia työnnetään hydrau-
lisesti  2,4 metriä taaksepäin. Silti 
kuormatraktorin kuski joutuu vä-
hän siirtämään ruuveilta purkautu-
vaa haketta säiliön etuosaan.

Valmet 801C Bioenergyn tek-
niikka toimii koneen kehityskaa-
reen nähden hyvin. Työmuodoista 
haketus on sen ehdoton leipälaji. 
Jos kone on täysin kunnossa, hak-
kuri nielee keskimäärin sen minkä 
kuormaimella pystyy puita syöttö-
kuljettimelle noutamaan. Suoraan 
edestä ja aivan lähietäisyydeltä si-
vuilta kuormain voi joutua hetkit-
täin odottamaan. Äärietäisyyksiltä 
puita noudettaessa hakkuri ehtii 
käydä tyhjillään.   

Pöllien teko, vaikka kone tek-
nisesti siihen pystyykin, on mie-
lestäni luokiteltava oheispalveluksi 
eikä kilpailukykyiseksi bisnekseksi 
yrittäjälle. Yhdistelmä on kasvatus-
metsien harvesteriksi  liian kallis ja 
kömpelö. Kuitupuu ja pikkutukki-
en kertymä energiapuuta sisältä-
vissä leimikoissa on yleensä pieni. 
Tämän korjuutavan kannattavuus 
perustuu siihen, että energiapuut 
mukaan lukien kokonaismottimää-
rä hehtaarilta jopa kolminkertais-
tuu pelkkään ainespuuhun verrat-
tuna. Se on sekä hakeyrittäjän että 
metsänomistajan etu.

 Täydessä hakevarustuksessa Val-
met 801C Bioenergy maksaa arvon-
lisäveroineen 680 000 euroa.

Eniten olen nuoria metsiä – ko-
neen tyypillisimpiä käyttökohteita – 
ajatellen huolissani koneen painos-
ta. Omapaino hakkureineen, kont-
teineen, teloineen ja ketjuineen on 

liki 28 tonnia. Kun kontti on täyn-
nä, kokonaismassa on yli 36 tonnia. 
Sulan maan aikana juuristovaurioi-
den riski kova normaaleja ajourale-
veyksiä noudattaen. Ylileveät urat 
taas eivät istu nuorimpiin kasvatus-
leimikoihin. 

Ajokalustolla
ei ole kiireitä 
Käytäntö on jo osoittanut, että 
kuormatraktorissa hakesäiliön pi-
täisi olla hiukan nykyistä isompi. 
Puhalluksella tiukkaan  pakkau-
tunut kuorma harvesterissa löys-
tyy sitä purettaessa. Täysi kuorma 
ei meinaa mahtua kuormatrakto-
rin 27 kuution konttiin,vaikka ha-
ketta kuormaimen hakekauhalla 
painelisi.

Kuorman purku kuormaimella 
ja  hakekauhalla vie aikaa 6–10 mi-
nuuttia.

Hakkeena kuormatraktorin 
kuorma on kuutiomäärältään jopa 
kaksinkertainen verrattuna koko-
puun (oksineen) ajoon normaalilla 
pankkovarustuksella. Kuorma tulee 
kyytiin ”ilmaiseksi” ilman keräilyä. 
Usein ajomatka hakeautolle sisältää 
palsta-ajon lisäksi kuorma-autol-
le kelpaamatonta varsitietä. Kuor-
matraktorin nopeus jatketussa lä-
hikuljetuksessa sekä tyhjänä että 
kuormattuna on hyvä.

Kuormatraktorin kuormaukseen 
ja purkuun kuluu edellä mainituin 
erittelyin noin varttitunti. Toinen 
vartti kuluu matka-aikoihin tyh-

jänä ja kuormattuna, jos hakeau-
to pitäisi jättää kilometrin päähän. 
Ajokoneen kuskilla ei ole kiirettä, 
jos hakeharvesteri saa kuuppansa 
täyteen tunnissa. Hyvissä oloissa se 
näyttää joskus tapahtuvan kyllä jo 
kolmessa vartissa. 

Oleellista on, että kuormatrak-
tori on kuitenkin sidottu hakkeen 
ajoon. Se ei ehdi pöllien ajoon sil-
loin, kun hakeharvesteri on työs-
sään. Ei sittenkään, vaikka hakesäi-
liö on pikalukituksestaan kuormai-
mella poistettavissa (paino 1400 kg) 
ja koura vaihdettavissa muutamassa 
minuutissa. Toisaalta ajokone ei syö 
seistessään. Kuluja syntyy vain pää-
omasta ja kuskin palkasta.

Mikäli harvesteri tekee hake-
tuksen ohessa myös kuitupuuta ja 
pikkutukkeja, ne on ajettava erilli-
sissä yövuoroissa. Hakeketju tekee 
vain aamu- ja iltavuoroja. Jotta 
asia ei olisi niin mustavalkoinen, 
kerrottakoon, että harvakseltaan 
kertyviä pikkutukkeja Biologis-
tiikka Oy:n ajokone tuo tienvar-
teen hakekuormien päällä. Vaikka 
hakekauha on tukkien kuorma-
ukseen kömpelö, aikaa kuskilla 
on lievään kikkailuunkin (15–30 
min/kuorma). 

Valmet 840S.2 :n hinnaksi ilmoi-
tetaan hakesäiliöineen ja hakekau-
hoineen n. 250 000 euroa (sis.alv).

Vähimmällä tässä ketjussa pää-
see hakeauto. Sillä ajetaan yksi reis-
su/työvuoro. Kun 82 hakemotin 
(33,7 m³ puuta) perävaunu ja 46 

hakemotin (18,9 m³) vetoauto ovat 
täynnä, konekuskien metsävuoro 
päättyy. Kuorma viedään mennes-
sä lämpölaitokselle ja luovutetaan 
tyhjänä iltavuoron konekuskeille. 
Kuorman purku vie aikaa noin 
puoli tuntia.

 Ajokilometrejä vuorokaudessa 
(2-vuorotyö) tulee työmaan sijain-
nista riippuen yhteensä 40–150 km. 
Polttoainekuluja syntyy minimaa-
lisesti ja autokuskin palkka säästyy 
kokonaan. 

Kuormat punnitaan ja rekiste-
röidään leimikkotiedot. Sen lisäksi 
jokaisesta hakekuormasta otetaan 
näyte  kosteusprosenttia varten. 
Lämpölaitoksella, hakeyrittäjällä ja 
metsänomistajalla on täten yhte-
nevät tiedot. Hakkeesta kiintokuu-
tioiksi muunnetut tiedot riittävät 
kemera-tukien maksuperusteiksi. 
Runkopoistuma todetaan metsässä 
toteutusselvityksessä.

 Hakeauton uusarvoa on tuskin 
tarpeen selvitellä. Jos ajo rajoittuu 
vain yhden ketjun tarpeisiin, käy-
tetty auto on ehdottomasti oikea 
ratkaisu. Niitä löytyy hinnalla, joka 
on tämän korjuuketjun ehdotto-
masti halvin lenkki. Riittävä koko 
on tärkeä.

Hakeketjussa eniten joutoaikaa 
on hakeautolla. Kuormatraktorin 
vajaakäyttö kasvaa ajomatkan ly-
hentyessä. Tiheämpi metsätiever-
kosto Keski-ja Etelä-Suomessa ly-
hentää ajomatkoja Pohjois-Suo-
meen verrattuna. Harvesterin te-

hoajasta osa kului hakkurin odot-
teluun. Kuljettaja ehtisi tuoda pui-
ta kuormaimella kitaan enemmän 
kuin hakkuri nielee. Jos harveste-
rin kokonaisaika paranee, perässä 
tulevien ketjun osien ”työttömyys” 
vähenee.

Olen nyt nähnyt kaksi vajaakun-
toista Valmet 801C BioEnergy ha-
keharvesteria. Biologistiikka Oy:n 
kone oli selvästi tehokkaampi kuin 
Metkossa nähty yksilö. Saamani 
tiedon mukaan sen hydrostaatti 
oli saanut sisuksiinsa rautaa. Rova-
niemellä näkemäni yksilö oli Kulju-
jen mukaan laimistunut seistessään 
edellisen viikonlopun aikana. Juuri 
siksi niitä hevosvoimia jahdattiin 
aktiivisesti käyntini aikana. Kone 
ei palautunut täysin aiemmalle ta-
solleen.

Sen verran täpärällä voimat tun-
tuivat olevan, etten yhtään häm-
mästy, jos SisuDieselin insinöörit 
jatkossa nostavat moottoritehoa, 
ja keksijä suurentaa hydraulimoot-
toria laikan pyörityksessä. Jos niin 
tapahtuu, menen työmaalle var-
masti uudestaan toteamaan työ-
rytmin eron.

  Kerrottuun tekniikkaan perus-
tuvan ”kuuman hakeketjun” ulkoi-
sia realiteettejä tiivistettynä selvitte-
len oheisjutussa. r

Hakkurin syöttäminen aukon täydeltä (45x60 cm) ja syntyvän hakkeen 
siirtäminen puhalluksella neljän metrin korkeudelle, 5,5 metrin päähän pis-
tää 140 kW:n SisuDiesel 66 EVA:n ja Combin hydrostaatin koville. Monien 
kokeilujen jälkeen ylivoimaisesti parhaaksi putkeksi osoittautui 21 senttinen 
”rumpuputki”. Muovi on liukaspintainen ja sietää joustoja hyvin. Asko Kulju 
(kuvassa) ei päässyt esittämään parastaan, kun osa moottorin hevosvoimista 
oli karkuteillä.

Yli 95 %:a kaadetuista puista katkaistiin Valmet 330.2 Duo hakkuupään 
Cut 2 hydraulisilla veitsillä. Suurimmat männyt olivat kantoläpimitaltaan 
20 senttisiä. Sahan alle liitettävä Cut 2 maksaa asennuttuna 10 500€e+alv. 
Sahakatkaisua käytettiin käytännössä vain pikkutukkien teossa. Molemmat 
katkaisumenetelmät sisältävä, karsiva ja keräilypihdeillä varustettu koura 
painaa täydellisessä työkunnossa riipukkeineen, kääntäjineen, letkuineen ja 
öljyineen pyöreät 930 kiloa.

2700 kiloa painava hakkuri lasketaan haketuksen ajaksi maahan. Siirroissa se 
on nostettavissa hydraulisesti aina Combin pohjapanssarin tasolle. Kallistus 
eteen/taakse on mahdollinen, mutta kääntäminen sivuille ei. Laikka pyörii 
noin 45 astetta eteen kallistettuna. Leikkuuteriä 400 kilon painoisen kiekon 
kehällä on periaatteessa kaksi. Käytännössä kumpikin on tehty kahdesta 
päittäisestä veitsestä.

Kuormatraktorin pankkoihin ja tolppiin tukeutuva hakesäiliö painaa 1400 kiloa. 
Kuormain jaksaa nostaa sen pois tai  paikalleen. Etupää lukkiutuu etusermin 
alle. Kahmarin vaihtoineen kone on tarvittaessa valmis täysveriseen pöllien 
ajoon muutamassa minuutissa. Yksittäiset pikkutukit kuljetetaan haketuspro-
sessin aikana hakekuormien päällä laaniin. Tilapäinen pöllien kuormaaminen 
onnistuu hakekahmarilla, jonka leuat on muotoiltu tarkoitukseen sopiviksi.


