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   Petri Janttonen, Asko Voutilai-
nen, Mika Voutilainen, Jorma 
Voutilainen kuvat ja teksti

Kokeiltu John Deere 970D oli teh-
taan esittelykone, jolla oli testiin 
tullessa ajettu mittarinsa mukaan 
383 työtuntia. Sen koimme pel-
kästään positiiviseksi, sillä tavan-
omaisilta pulttien ja letkunliitti-
mien jälkikiristyksiltä säästyttiin 
lähes täydellisesti. Uudella koneel-
la ensimmäiset kymmenet tunnit 
ovat yleensä tavallista työläämpiä 
konemerkistä riippumatta.

Koneessa oli  TJ 180S liikerata-
nosturi 9,7 metrin pituisella puo-
mistolla. Se on minimipituus, jolla 
ajouralta poistumatta on toteutetta-
vissa 20 metrin ajouraväli. Kymme-
nen metrin ulottuvuudesta puuttu-
va osa kaadossa hoituu kouran leu-

oilla. Muita valinnaisia puomistoja 
on 8,6- ja 11-metriset versiot.

Harvesteripää oli H 745 Indexa-
torin kääntäjällä ja jarrullisella rii-
pukkeella varustettuna. Syöttörul-
lat näyttivät olevan kumivaimen-
netut Mensen metallirullat. Nila-
ajasta huolimatta ne pitivät hyvin.

Kaikissa pyörissä oli järeät, kah-
della kaideriimulla tehdyt jäätik-
köketjut. Tuplariimu osoittautui 
erinomaiseksi. Ketjut pysyivät 
moitteitta pyörän päällä kalliste-
lematta. Renkaissa ei ollut neste-
täyttöä laisinkaan.

Testiryhmä oli sama kuin aiem-
missakin kokeiluissa, vaikka As-
kon osallistumista rajoitti nilkka-
murtuman toipilasvaihe. Silmät, 
korvat ja sormet liikkuivat kyllä 
normaalisti.

 Ennalta raivatusta harvennus-
leimikosta tehtiin kolmesta puu-
lajista tukkeja ja kuitupuuta Met-
säliiton ostovalikoiman mukai-
sesti yhteensä 120,76 kuutiomet-
riä. Runkokojen ääripäät olivat 
0.04/1,1 m³:ä. Vallitseva puulaji 
hakatun 1296 rungon joukossa oli 
kuusi (968 r). Kuusirunkojen kes-

kikoko oli 0,275 m³:ä. Ylä-/alahar-
vennuksesta johtuen tukkeja ker-
tyi kaikki puulajit huomioiden 
yhteensä 31,3 mottia.

 Kone on käytännössä 4-pyöräi-
nen versio 6-pyöräisestä 1070D:stä 
(teli ja pienemmät takapyörät), 
jota kokeilijoista ainoastaan Petri 
Janttonen on ajanut lyhyen koe-
ajon verran. Itse olen havainnoi-
nut sen käyttäytymistä useam-
massakin työnäytöksessä. Suora-
naisessa kokeilussa 1070D ei ole 
ollut, joten erojen kommentit ovat 
varovaisia.

John Deere 970D ECO III harvesteri

Nyhräämiseksi menee
ilman renkaitten 
nestetäyttöä
Nelipyöräinen John 
Deere 970D ECO III 
harvesteri on suunnitel-
tu lähinnä harvennus-
harvesteriksi vaihto- 
ehtona jo kauemmin 
markkinoilla olleelle 
6-pyöräiselle John Dee-
re 1070D:lle.  Ilman 
renkaitten nestetäyttöä 
970D on 9,7 metrin lii-
keratanostureineen to-
della horjakka ajettava. 
Peruuttaminen etenkin 
pistourilla on tuskaa, 
kun taakse ei yksinker-
taisesti näe.

Lyhyt akseliväli 
jättää ylitystä taakse
Takapää ja ohjaamo ovat identtiset 
1070D:n kanssa. Etupäässä NAF:in 
akseli on istutettu siihen, missä te-
liversiossa on telin keskipiste. Kun 
etupyörä mahtuu teliä pienem-
pään alaan, 970D on 1070D:tä 37 
senttiä lyhyempi. Rungon etuylitys-
tä jää hiukan, mutta ei häiritseväs-
ti. Takaylitystä pyörän taakse on 1,1 
metriä. Sen haitallisuutta kivikois-
sa ja ojien ylityksessä lieventää, että 
pohjapanssari moottorin alla on pe-
räpäätä kohti ylenevä. Syvät ojat on 
kuitenkin ylitettävä etuperin ajaen.

Lyhyt akseliväli on eduksi ko-
neen kääntyvyydelle. Ykköspyörä 
ei laahaa  telin lailla sivuttain ää-
rikäännöksissä. Se lienee yksi ne-
lipyöräisen harvennusharveste-
rin argumenteista. Toinen on var-
maan ison etupyörän paremmuus 
paksussa lumessa.

Mekaaninen tasauspyörästön 
lukko on molemmissa akseleissa. 
Ne kytkeytyvät edessä ja takana 
samanaikaisesti, mutta vain ko-
neen pysähdyksissä ollessa. 

Tasaisella pellolla ajettu 12,5 met-
rin kääntöympyrä on  hyvän ja tyy-
dyttävän rajamailla. Tässä harveste-
rien kokoluokassa vaihtelua löytyy 
molempiin suuntiin.

Ketjuin varustetun koneen le-
veys on 2,8 metriä. Leveys on yksi 
tärkeä sivuttaisvakauden element-
ti. Siitä Deeren kohdalla hiukan 
tuonnempana.

Runkonivel on koneen keskellä, 
joten pyörät seuraavat täydellises-
ti toistensa jälkiä. Nivelen tappivä-
li on pitkä, mutta kouluja käymät-
tömänä olisin varmasta lisännyt 
muutaman millin levypaksuutta 
nimenomaan haarukan alalevylle.

 Runkojen vahvikkeet puoles-
taan herättivät kunnioitusta.

Kaksisylinterisen kitkajarrun run- 
kolukko piti esimerkillisen hyvin.

Uusi ennätys 
ohjaamon hiljaisuudessa
Sivuttaisvakaajalla varustettu oh-
jaamo on etuvaunun päällä. Ehkä 
juuri siitä syystä melu hakkuun ai-
kana oli alhaisin tähän mennessä 
mittaamistani ohjaamoista (57,8–
62,4 dBA). Toki asiaan vaikuttavat 
verhoilut, kiinnitys ja muut sen 
sellaiset asiat. Kaareva etuikkuna 
on näyttävä ja hyvä. Sivuikkunoi-
den pyyhkijät saivat erikoiskiitok-
sen nimenomaan harvennuksella. 
Näkyvyys hakkuualueelle on ko-
konaisuudessaan hyvä. Automaat-
tivakaaja on, mutta nopeimpiin 
heilahduksiin se ei ehdi kunnolla 
mukaan.

Korkeus tuottaa myös oheison-
gelmia. Metsässä korkeus ei hait-
taa: ryhmän pisimmällä Mikal-
la päälaesta kattoon jäi istuma-
asennossa tyhjää tilaa 38 senttiä. 
Korkeus kiusaa nimenomaan tie-
kuljetuksissa, kun katolle on vie-
lä asennettu sinänsä hyvät työ-
valot. 4-akselisen kuljetusauton 

Hakkuupisteestä toiseen siirryttäessä runkolukko ei ole käytössä. Molemmat päät ovat todella huteran 
tuntuiset ilman renkaitten nesteytystä. Siirtymän aikana pitäisi keskittyä tuleviin puuvalintoihin, mutta huo-
mio on pakko kohdistaa koneen liikkeisiin. Herkän maapohjan suojaksi uralle hakatut hakkuutähdekasat 
lisäävät jännitysmomenttia, kun kivet, kannot tai kuopat eivät oksien alta näy.

Isompi konepelti keskivelen 
puolelta avautuu sormenpäällä 
sähkömoottorin nostamana. 
Sivuritilän irrottamisen jälkeen 
jäähdytyskennot on helppo puh-
distaa. Nappi on päävirtakytki-
men kanssa samassa kotelossa. 
Automaattinen palosammutus 
ei laukea kuljettajan poistuttua, 
ellei muista lähtiessään kääntää 
päävirtoja pois.

Moottori apulaitteineen täyt-
tää konepellin alustan niin, ettei 
”takamöhkäleen” pienentämi-
seen ole mitään mahdollisuutta. 
Päivittäishuollon kohteille pää-
see sentään hyvin. Itse moottori 
antoi kokeilun rikkonaisesta työ-
tahdista huolimatta viitteitä siitä, 
että ECO III tunnus on nimensä 
ansainnut.ã

ã

ã



päällä 4,6 metrin alittaminen on 
työn ja tuskan takana. Sama pä-
tee liikeratanosturin huippuun. 
Sen tehdas saisi helposti korjat-
tua lisäämällä jalustan kallistusta 
eteen muutamalla asteella. Ehkä 
valoillekin olisi jotakin tehtävissä 
ohjaamon runkoa muuttamatta.

Ovi on leveä, mutta sinne joh-
tavat portaat vähintään puoli mit- 
taansa sivussa oven avaumaan näh- 
den. Jos koneen joutuu pysäyttä-
mään vähänkään nokalleen, kii-
peäminen vaatii sivulle kallistu-
mista kuin pikaluistelijalla kaar-
teessa. Liekö rappujen sijainti va-
littu etupyörien ketjuihin taker-
tuvien keppien pelossa? 

Leveän oven sulkeminen istui-
melta käsin on lähes mahdoton 
tehtävä, jos kone on vähänkin 
oven puolelle kallellaan tai tuuli 
käy koneen edestä. Kevennintä 
ei ole.

Ohjaamon pahin ongelma arki- 
työssä ovat sen leveät takapilarit. 
Peruuttaminen on täyttä arvai-

lua, kun pyöriä ei näe ennenkuin 
kone on melkoisesti linkussa. Har-
vennushakkuilla, etenkin  suorilla 
pistourilla, tilanne on toivoton. 
Ovien sivupeileillä ei ole tulevai-
suutta metsässä. Jos peili jossakin 
pitäisi olla, ainut mahdollisuus on 
laajakulmainen sisäpeili tuulilasin 
yläosassa.

Näemme ongelmaan vain kaksi 
ratkaisua. Niistä halvempi on hyvä 
peruutuskamera. Parempi, mutta 
kalliimpi olisi kääntyvä ohjaamo. 
Jotain ongelmalle on tehtävä.

Kuutosmoottorissa 
on voimareserviä
Moottorissa tuntuu olevan jytyä 
enemmän kuin voimansiirto ja 
työhydrauliikan 145 cm³:n pump-
pu edellyttävät. Sylinteritilavuu-
deltaan 6,8 litran kuutosessa on 
taatusti reserviä, jos sitä halutaan 
ottaa käyttöön. Tämä on hyvä uu-
tinen siksi, että koneen painoa li-
sättäessä myös vetovoiman tarve 
kasvaa.

 Työhydrauliikan isompi pump-
pu mahdollistaisi alemmat työ-
kierrokset (nyt 1700 rpm) lähem-
pänä maksimiväännön aluetta 
(780 Nm/1400 rpm).

John Deere PowerTech Plus 
moottorissa on kaikki moderneim-
mat dieselin ominaisuudet kaksi- 
vaiheisine commonrail-ruiskutuk-
sineen, muuttuvageometrisine tur- 
boineen ja pakokaasun kierrätysjär-
jestelmineen (ulkopuolinen, jääh- 
dytetty).  Lisäksi ECO III pudottaa 
työkierrokset tyhjäkäynnille, ellei 
hallintalaitteisiin säädettävän ajan 
kuluessa kosketa.

Kokeen alkuvaiheissa ECO  konk- 
retisoitui tuhkatiheään, niin paljon 
erilainen Deeren hallintajärjestel-
mä oli muitten merkkien jäljiltä. 
Pähkäilyyn ja opiskeluun kului ta-
vallista enemmän aikaa ja sen myö-
tä koneen tyhjäkäyntiä.

Runsaasta joutokäynnistä todis-
taa myös se, että mekaanisen mit-
tarin mukaan 34,6 käyttötunnista 
laskettuna tuntikulutus olisi ollut 
vain 6,5 l/h. Jos kulutetut 225 lit-
raa jaetaan tehdyillä kuutioilla, 
kulutus olisi 1,86 l/m³.  Järjestel-
mään tottumisen myötä ja ilman 
opiskelu-, mittaus- ja kuvaustau-

koja kulutus mottia kohti putoaisi 
merkittävästi edellä mainitusta.

Yhden asian polttoaineen kulutus- 
seuranta mielestämme osoitti selväs- 
ti lukujen tasosta huolimatta: Kuu-
tosmoottori ei harvennuksillakaan 
syö ainakaan enempää kuin nelo-
nen. Tässäkin leimikossa tilanne oli 
aavistuksen päinvastainen edellisen 
testin nelosmersuun verrattuna. 
Kuutosen ei tarvinnut tikistää vii-
meistään vaikeissakaan puissa. Sen 
kuuli  äänestä ja aisti kahvoista.

Huollettavuudesta tuli kiitosta
Deeren moottori on apulaitteineen 
aika korkea. Siksi konepeittoa ei 
juuri pysty taakse näkyvyyden pa-
rantamiseksi typistämään.

Huoltojen kannalta konepeitto 
jakautuu kahteen osaan. Suurempi, 

keskinivelen puoleinen pää nou- 
see ylös sähkömoottorin avulla. 
Arkiset huoltokohteet paljastuvat 
hyvin mukaan luettuna lauhdut-
timen säleiköt, joita on putsattava 
etenkin kesähelteillä. Takapää nou-
see käsin helposti ja niin korkealle, 
että mies mahtuu hyvin suoraan 
”konehuoneeseen”. Jos kiipeäjälle 
olisi kahva myös oikealle kädelle, 
arvosana olisi täysi kymppi.

Isompia hässäköitä varten poh-
japanssarissa on jousikevennin.

Sekä polttoaineen että hydrau-
liöljyn tankkaukseen on lisävarus-
teena täyttöpumppu. Niitä tuskin 
kukaan jättää ostamatta.

Käyttöohjekirja opastaa huollot 
ymmärrettävästi. Kun kohteet pal-
jastuvat vaivattomasti, yleistarkas-
tukset tulee tehtyä useammin, mi-
kä minimoi esimerkiksi öljyvuo- 

Hakkuupää lähiasennossa koneen etuakselilla on painoa järeine 
ketjuineen 8150 kiloa ja takana 7250 kiloa. Kun puomisto työnnetään 
suoraksi eteen, asetelma muuttuu 11 500-/3900 kiloksi. Suojakaari 
keulan edessä sai olla rauhassa, kun taittopuomin lähestymisramp-
pia hidastettiin loppupäästä säädöillä.

Molemmat rungot ovat jämäk-
kää tekoa. Vanhasta muistista 
epäilevä katse viipyi turhan kauan 
keskinivelen alakorvakon tienoil-
la. Mainiosti pitäneen runkolukon 
jarrulevy näkyy yläkorvakon kor-
keudella oikealla. Kolmiosaisen 
kardaanin lyhyt keskipätkä on 
jäänyt ohjaussylinterin varjoon.

Takapäätä pääsee tutkimaan 
vaikka vesisateella, kun mies 
mahtuu vaivatta katon alle. Jos 
kiipeilykahva olisi tullut tehtyä 
myös oikealle kädelle, järjeste-
lyistä tulisi täysi kymppi. Pumput 
näkyvät puskurin tasossa.

ã
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Musta minivipu niemettömän 
sormen päässä tavoittelee oh-
jausta. Lyhyeksi meinaa käydä. 
Motokuskilla alkaa olla kosket-
timia molemmille käsille kuin 
näppäinhanurin soittajalla.  Täs-
sä vasen, eli ”bassopuoli”. Peu-
kalon ja etusormen otteessa on 
kuormaimen kahva, jossa siinä-
kin on keinuvipu.
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TJ 180S nosturi ja JD 745 hakkuupää

Lineaarinosturin edut
harvennuksella 
vajaakäytössä

TJ 180S/9,7m on ehdottomasti pisin nosturi, jonka 970D:n päälle voi 
kuvitella ilman alustakoneen lisäpainoja. Myös nelirullainen JD 745 
hakkuupää 924 kilon työpainoineen on yläraja kouran koolle. Suoraan 
sivulta hakattaessa molemmat pyörät pomppaavat herkästi ylös jopa 
tasaisella maalla alarinteistä puhumattakaan.

   Petri Janttonen, Asko Voutilainen, Mika Voutilainen, Jorma Voutilainen

Kuormain nostaisi sen, minkä 
valmistaja lupaa eli 1000 kiloa 
täydellä varrella. Siitä 924 kiloa 
hupenee työpainoiseen hakkuu-
päähän rotaattoreineen ja riipuk-
keineen. Puomisto kantaisi vielä 
lisäksi miehen painon, mutta 
alustakone alkaa kaatua. Tie oli 
mittauksessa tasainen ja kova. 
Jalustassa on automaattinen, 
pitkittäissuuntainen vakaaja.

ã

tojen häiriöitä ja vahinkojen laa- 
jenemista. Työkaluille on hyvin 
tilaa useammassakin laatikossa. 
Avaimet ja letkut eivät kuulu oh-
jaamon lattialle.

Peruskone on yksinkertainen ja 
pikkunätti. Vakiovarusteissa on 
hiukan tingitty isompiin mallei-
hin verrattuna.

Nosturi- ja hakkuupäähavain-
not ovat ohessa eri juttuna.

Pikauusinta heti ensitilassa
Kokeilu oli tyrmistyttävä yllätys. 
Negatiivisimmat kokemukset joh-
tuvat alustakoneen horjakkuu-
desta. Tällaista ei osannut kukaan 
edes kuvitella. Ongelmat iskivät 
kuvaannollisesti  puun takaa.

Ettei syntyisi oikeusmurhaa, tai 
koko lapsi menisi pesuveden mu-
kana, olisi kokeilun päätteeksi pi-
tänyt ehtiä koneelle, joka on varus-
tettu täysin lisäpainoin. Koneen vii-
västyminen ja toimitukselliset ai-
kataulut eivät sitä mahdollistaneet. 
Lupaan tehdä sen heti enimmäisen 
tilaisuuden tullen. Toivon silti, että 
Deeren ostajat 970D:n varustetasoa 
miettiessään paneutuisivat edellä 
kirjoitettuun vakavasti ennen os-
tokkinsa metsään viemistä.

  John Deere 970D ECO III:n ar-
vonlisäverollinen ohjehinta ilman 
ketjuja on perusvarustein varus-
tein 345 000 euroa. Vastaavin va-
rustein ilman teloja ja ketjuja John 
Deere 1070D ECOIII on 26 000 
euroa kalliimpi. Siinä yleisimmin 
käytettävä H754 hakkuupää kas-
vattaa eroa lisää 3 000 eurolla. Ko-
neen käyttöalue laajenee. Nyt jäi 
sellainen tuntu, että 29 000 euron 
lisähinta on maksamisen arvoi-
nen. Meininki metsässä muuttuu 
oleellisesti.

Kokeilukone sisälsi joitain lisä- 
varusteita, joiden lisähinta selviää 
konekauppiaan hintalistasta.

Kuski istuu tuolillaan reilun kahden metrin korkeudessa. Heilahdusten pituutta pienentää 
kantoja ylitettäessä ohjaamon sivuttaisvakaaja. Näkyvyys hakkuualueelle on erinomainen ja 
myös puitten latvoihin. Peruutettaessa taakse ei näe mitään. Melu oli hiljaisin tähän mennessä 
meillä mitatuista harvestereista. Oven raskaus ja portaat eivät ihastuttaneet.

MITAT
Pituus 6 380 mm
Leveys 700/55-34 renkailla
ketjuineen 2 800 mm
Kuljetuskorkeus 3 760 mm
Maavara 650 mm
Punnituspaino ketjuineen ilman
nesteitä 15 400 kg
Etu-/taka-akselipainot nosturi 
lähiasennossa 8 150 kg/7 250 kg
Mitattu kääntöympyrä pellolla  
(ulkohalk.) 12,5 m

MOOTTORI
6-sylinterinen JD6068 HTJ86 
välijäähdytyksellä, muuttuva- 
geometsisella turbolla ja 
commonrail ruiskutuksella
Maksimiteho 136 kW/1 900 rpm
Vääntömomentti 770 Nm/
1 400 rpm
ECO III automatiikka
Polttoainesäiliö 300 l/täyttö-
pumppu lisäv.)
Öljysäiliö 170 l/täyttöpumppu
Tuulettimessa viskokytkin
Latauskapasiteetti ja akut 
24V/140A

VOIMANSIIRTO
Hydrostaattis-mekaaninen,
suorat NAF akselit napa- 
vaihteella
Tasauspyörästön lukot 
molemmissa päissä
Ajopumppu 90 cm³/ajomoottori 
140 cm³, työpaine 45 MPa
Ajonopeudet 0–7 ja 0–25 km/h, 
prosentuaalinen säätömahdol-
lisuus
Maastossa mitattu vetovoima 
127 kN kiinteään ankkuriin

OHJAAMO
Sivuttaisvakaava +/- 15 astetta
Kiinteät nailonrunkoiset portaat
Lasinpyyhkimet kaikissa 
ikkunoissa
Istumakorkeus maasta 2,07 m
Hyvät aputilat
Mitattu melu hakkuun aikana
57,8–62,4 dBA
Lähestymisvalot ja hälytin
Ohjelmoitava moottorin ja 
ohjaamon esilämmitin

 Teknisiä tietoja ja mittauksia / JD 970D ECO III
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koittaa, että on pystyttävä jo en-
nakkoon keskittymään poistetta-
viin puihin, eikä koneen hoiperte-
luun. Paljon raskaampiakin konei-
ta harvennuksilla liikkuu.

Kourassa hyvä ote ja nopea saha
Kokeen hakkuupäällä on jo pitkät 
perinteet, eikä näköjään suotta. Se 
puu pysyy kourassa, joka sinne so-
vinnolla mahtuu. Asiaa edesauttaa 
takaterä.

Neljän metallirullan syöttö pus-
ki puuta luotettavasti, vaikka var-
sinkin koivuissa kuori oli jo her-
kässä. Karsintajälki oli vuodenai-
kaan nähden hyvä. Samoin mit-
tatarkkuus sekä pituudessa että 
paksuudessa. Paksuusmittaus ta-
pahtuu molemmilta etummaisilta 
karsintaveitsiltä.

Syöttövoima on kouran kokoon 
nähden hyvää tasoa. Kokoluok-
ka on paremmin harvennus- kuin 
yleiskoura. Saha on nopea.

Letkutus ja kouran huolto ovat 
hyvät, ellei oteta lukuun teräket-
jun kiristystä. Se oli koekoneessa 
mekaaninen, vaikka automaatti-
kiristys on tietääkseni saatavissa.

Yksilevyinen riipukejarru ei jak-
sa vaimentaa raskasta kouraa. Val-
mistajalla on parempikin malli ole- 
massa.

Varhaisilla harvennuksilla kiu-
saa kouran leveys auki-asennos-
sa. Sitä korostavat vetorullien suo-
jakaaret, jotka kyllä estävät raa-
pamia pystypuihin. Usein kouraa 
on vietävä syrjittäin ahtaimmista 
puuväleistä. Lähekkäisten puitten 
otto ei ole parhaasta päästä.

Kaatotiltti mahdollistaa pienten 
runkojen tuonnin tarvittaessa ”kynt- 
tilänä” parempaan kaatokohtaan.
Kokonaisuutena JD 745 on keski-
vertokoura ja lisäpainottamatto-
malle John Deere 970D:lle ehdoton 
yläraja. Päätehakkuille yhdistelmää 
ei ole mielekästä viedä.

Korostamme vielä, etteivät pet-
tymykset johtuneet nosturista tai 
hakkuupäästä, vaan alustan horjak- 
kuudesta ja epäkelvoista peruutus- 
ominaisuuksista.

Mittalaitteen nappisulkeiset
Mittaus- ja ohjausjärjestelmä oli 
TimbermaticTM 300:n uusin ver-
sio 2.4.4. Kahvat olivat minikah-
vat.

Positiivisinta järjestelmässä oli 
selkeä näyttö. Muutama toimin-
to on käytettävissä sekä oikealla 
että vasemmalla kädellä aiemman 
tottumuksen ja tilanteen mukaan. 

Sen sijaan toimintojen paikkoja ei 
voi kuljettajakohtaisesti vaihtaa.

Ensimmäinen tuska kohtasi 
leimikkokohtaisten apteerausoh-
jeitten käsinsyötössä. Näin on me-
neteltävä hankintakaupoissa, kun 
firmat eivät anna apteja ”keikka-
miesten” koneelle sähköisesti  tai 
levykkeellä. SilviA-hallinto-ohjel-
massa tehtävät aptit aiheuttivat 
jatkuvaa pomppimista valikosta 
toiseen ennenkuin läpimitat, pi-
tuudet ja värimerkkaus puu- ja 
puutavaralajeittain olivat käyttö-
valmiit ja testatut. Aikaa kului niin 
paljon, etten yhtään ihmettele, jos 
joku urakoitsija jättää pienet yksi-
tyiskeikat siitä syystä tekemättä.

Yhtään työturvallisuutta vähek-
symättä näppäintoiminnoista tu-
lee väkisin mieleen ylivarovaisuus 
työtä keskeytyksen jälkeen aloitet-
taessa (=paluu ohjaamoon). On 
kuittauksia kuittauksen perään ja 
järjestys ehdoton. Jos hipaiset yh-
täkään nappulaa väärin, rumba on 
aloitettava alusta.

Työn aikaiseen näppäintyösken-
telyyn en ota vielä kantaa, vaikka 
muilta merkeiltä tulleet ammatti-
kuskit omaksuivatkin Timberma-
ticin tähänastisista hitaimmin. Sa-
maa tuskaa tuntui olevan Deeren 
puikoista Ponsseen juuri nous-
seella Mikan kolleegalla. Puhelin 
soi tiuhaan puolin ja toisin neu-
voja kyseltäessä. Vaihtarit menivät 
onneksi tasan.

Timbermatic taitaa olla yliver-
tainen teknisten ja tuottavuustie-
tojen  keruussa. Kuljettajan arki-
työn rutiinit voisivat olla seuraava 
ylivertaisuuden aihe.

Hallintajärjestelmien erilaisuus 
on yksi merkittävä tekijä vallitse-
vaan kuskipulaan. Yhtenäistämis-
tä  olisi potkittava vauhtiin. 

Aihe on paremmin konkretisoi-
tavissa, kun meneillään oleva har-
vesterikierros on ohi ja eri versiot 
nähty.

TJ 180S on liikkeiltään hyvä ja li-
neaarisuus toimii kiitettävästi. 
JD 970D:ssä hiukan muita merk-
kejä korkeampi pystypilari vai-
kuttaa koneen heikkoon tasapai-
noon enemmän kuin muissa JD 
malleissa.

Kuljettajan etäisyys jalustan kes-
kipisteestä on 1,8 metriä, mikä vä-
li on kohtuullisen lyhyt suunnat-
taessa puomistoa pystypuitten se-
kaan harvennuksella.

Vauhti on ainakin ensiharvennuk- 
selle riittävä ilman maksimisäätöjä. 
Noutoliike koneen edestä ääripituu- 
teen ja takaisin kesti 14 sekunttia. 
Puomin kääntö suoraan sivulta vas-
takkaiselle puolelle ja takaisin sujui 
12 sekunnissa.

Ihan erikseen pitää kehua taitto-
puomin liikkeen säädettävää hidas-

tusta liikkeen lopussa. Ilman sitä lä-
hiliike laajakulmanivelestä johtuen 
on räväkkä. Äkkipysäyksessä koura 
heilahtaa ja koneen etupäässä hel-
posti paukkuu. Liekö etukaari teh-
ty sen estäjäksi vai hukkapuiden 
kaatajaksi? Hidastus säästää hak-
kuupäätä ja kuljettajan hermoja.

Kääntösylinterien päät ovat pe-
lottavan lähellä eturenkaiden sisä-
sivua. Riimuissa nousevat kapulat  
eivät ole toivottavia! Onneksi etu-
pyörille näkee ohjaamosta hyvin.

Kuvaavaa nosturin ja lisäpai-
nottoman alustan yhteiselolle on, 
että kuormain täydellä varrellaan 
näyttää nostavan bruttona esit-
teessä luvatut 1 000 kiloa. Kun sii-
tä vähennetään työkuntoisen hak-
kuupään paino rotaattoreineen ja 
riipukkeineen (yht. 924 kg), jäljel-

le jää pelivaraa 76 kiloa puun nos-
toon. Karu totuus on, että olisin 
saanut kaadettua koneen tasaisel-
la alustalla hyppäämällä kouran 
päälle painoksi. Vakuutuin asias-
ta siinä vaiheessa, kun molemmat 
pyörät olivat noin 30 senttiä irti 
maasta. Kuulun täpärästi neuvo-
lassa punnittavien ryhmään (= al-
le 100 kiloiset). Hyvä runkolukko 
takaa sen, että molemmat pyörät 
lähtevät ilmojen teille käytännös-
sä samalla kertaa.

Epävarma olo on yhtä voima-
kas siirrettäessä konetta hakkuu- 
pisteestä toiseen. Sen tekisi mie-
lellään nosturi lähiasennossa. Kun 
ajon aikana runkolukko on auto-
maattisesti irtikytkettynä, hikeä 
pukkaa pintaan tämän tästä kiviä 
ja kantoja ylitettäessä. Erityisen 

hurjalle homma tuntui, kun keli-
rikon takia kaikki mahdolliset ok- 
sat ja latvukset pyrittiin puimaan 
ajouran päälle. Niiden alle peit-
tynyttä pohjaa ei jaksa aina muis-
taa.

Vähemmätkin perusteet riittäi-
sivät mielipiteeseen, ettei 970D:tä 
pidä tuoda metsään ilman maksi-
maalisia rengastäyttöjä. 700/55-34 
renkaaseen saa maksimissaan noin 
600 kiloa suolaliuosta per pyörä eli 
1 200 kiloa sivulleen. Laskennalli-
sesti sen pitäisi vähentää ”kaatu-
matautia” merkittävästi. Silloin 
koneen kokonaispainoksi tulisi 
ketjuineen 17 800 kiloa.

 Pintapaine ja vetovoiman tarve 
kasvavat, mutta päästäkseen urak-
katyössä ansioille on valittava pie-
nimmän riesan tie. Tässä se tar-

Letkujen liittimet näyttäisi saavan auki yksitellen muita edestä pur-
kamatta. Onneksi ei yhteenkään tarvittu koskea, kun jälkikiristykset 
varmaan ehti hoitaa joku muu. Venttiilin suojakoppa irtosi ja asettui 
jälleen paikalleen ähräämättä. Yksilevyisen jarruriipukkeen pito ei 
enää riittänyt painavan kouran hillitsemiseen. Kitka oli kaikonnut. 
Valmistajalla on tehokkaampiakin malleja.

Hyvä tuuri kävi koko viikonlopun, kun yhtään teräketjua ei katken-
nut, eikä laippoja vääntynyt, vaikka koneelle etsittiin tarkoituksella 
isojakin puita. Raivaus ennen hakkuuta kannattaa. Yksi ketju sentään 
piti vaihtaa tylsymisen takia. Mekaaniseen kiristykseen tarvitaan kuu-
siokoloavain. Automaattikiristin on lisävaruste. Jääkööt Mikan (ed.) ja 
Petrin (takana) naamaliikkeet lukijan arvailtaviksi.

Nelirullainen ja takateräinen JD 745 syötti luotettavasti ja piti puuta pudottelematta otteessa. Pientä 
napinaa varhaisella harvennuksella tuli avatun kouran leveydestä. Mitoillaan koura pysyi hyvin ottaen 
huomioon jo alkanut nila-aika. Paksuusmitta-anturit on molemmilla etuterillä.  Värimerkkaussuutin on 
ison rullan takana.
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 TJ 180S 97:n ja JD 745:n teknisiä tietoja ja mittauksia

TJ 180S 97 NOSTURI
9,7 m lineaarinosturi (sis. 2,17 m 
jatkeen)
Omapaino ilman öljyjä 2 150 kg
Kääntökulma 220 astetta
Pitkittäinen jalustan vakaaja 
+/- 15 astetta
Puomiston huippukorkeus lähi-
asennossa 6,7 m
Ilmoitettu bruttonostomomentti 
143 kNm, kääntö 38 kNm
Mitattu noutonopeus ääri- 
pituudelta 14 s

Nosturin kääntö 2x180 astetta 
12 s
Kääntökeskiön etäisyys kuljet-
tajasta 1,8 m

JD 745 HAKKUUPÄÄ
Syöttö 4 metallirullalla
Karsinta  liikkuvaa +1 kiinteä 
terä
Paksuusmitta etuteteriltä
Rullien avauma 56 cm
Korkeus riipukkeineen 165 cm
Leveys koura auki 142 cm

Leveys koura kiinni 105 cm
Mitattu syöttövoima paikaltaan 
15,92 kN
Mitattu syöttövoima 20 cm:n 
vauhdilla 21,48 kN
Mitattu syöttönopeus (jatk.) 
4,6 m/s
Punnittu työpaino Indexator 
kääntäjällä ja jarrullisella 
riipukkeella 924 kg
Mekaaninen ketjunkiristys
Värimerkkaus
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MotoGB:tä alettiin ensin markki-
noida kilpailutapahtumana, jos-
sa olisi nimensä mukaisesti otettu 
koneiden, kuskien ja tiimien välillä 
mittaa, kuinka nopeasti puuta kor-
jataan. Tarkoituksena oli mitata 
myös kaatotavan vaikutusta ajoko-
neen työsaavutukseen. Voiton veisi 
tiimi, joka nopeimmin saa pystys-
tä pinoon 10 mottia. Ajatus oli hy-
vä, sillä puhe kääntyy useimmiten 
juuri työnopeuteen. Tosielämässä 
harvesterilla ajo ja urakointi ovat 
kestävyys- eivätkä nopeuslajeja, 
joissa vain sitkeimmät palkitaan.

MotoGB:n ohjelma jalostui sitä 
mukaa, kun H-hetki läheni. Idea 
muuntui ja jalostui ennakkojär-
jestelyjen aikana. Markkinoinnis-
sa alettiin korostaa konemerkin 
lisäksi kuljettajan ammattitaidon 
vaikutusta harvennusjälkeen. Ko-
nemerkeissä ja -malleissa on run-
saasti eroja, mutta työn laadun 
kannalta tärkein tekijä on kuiten-
kin hallintavipujen ja istuimen vä-
lissä.

Kilpailu on rehtiä vain, mikäli 
olosuhteet ovat tasalaatuiset. For-
mularadoilla tasapuolisuus toteu-
tuu, kun kaikki kiertävät samaa as-
falttirinkiä. Harvennuksessa pals-
tan merkitys korostuu, mutta Lah-
tonen oli onnistunut kuitenkin 
hankkimaan varsin tasalaatuisen 
alueen, jonka puusto mitattiin en-
nen ja jälkeen harvennuksen Työte-
hoseuran ammattilaisten toimesta.

Kaikki merkit eivät mukana 
– pelkuruutta, viisautta vai 
huonoja koneita?
MotoGB:n alkuasetelman perus-
teella pitää nostaa hattua yrityksil-
le, jotka uskalsivat lähteä ennakko-
luulottomasti mukaan kisaan. Toi-
saalta ei kannata kauheasti molla-
ta isojen yritysten poisjääntiä, sil-
lä ensimmäistä kertaa järjestettyyn 
tapahtumaan sisältyy aina riski. 
Oman tai järjestäjien kömmäh-
dyksen takia pieleen mennyt suo-
ritus aiheuttaa vahvaa keskustelua, 
joka ei välttämättä ole kovin mai-
rittelevaa eikä ainakaan analyyt-
tistä. Kyseenalainen tulkinta kil-
pailun voittajista ja häviäjistä jää 
helposti elämään etenkin suoma-
laisten ensiharvennusleimikoiden 
olosuhteita tuntemattomien kes-
kuudessa.

Tärkein kohderyhmä – metsän-
omistajat – huonosti edustettuna
Mielestäni MotoGB oli erittäin 
mielenkiintoinen tilaisuus. Reijo 
Lahtonen teki erinomaista työtä 
hankkiessaan samalle työmaalle 
neljä konetta, kauko-ohjattavasta 
Harverista kuusipyöräiseen Eco-
Logiin. Metsäammattilaiset saat-

toivat kerrankin nähdä useam-
man koneen samoissa olosuhteis-
sa. Yleisöä oli paikalla valitettavasti 
liian vähän, vain muutama sata. 

Perjantaina kuusi, 
lauantaina neljä osallistujaa
Suurin kone oli Ruotsista tuotu 
EcoLog 560B varustettuna melko 
perusteellisesti modifioidulla Ke-
to-kouralla. Konetta ajoi omista-
ja Markku Illikainen. Prosilva 
810:llä työskenteli Markku Liet-
zen, kourana oli Naarva 1500-
40E energiakoura. Sampo 1046 
motossa oli Foresteri F18RH kou- 
ra, kuljettajana toimi Sampo Ro-
senlewin myyntimies Pasi Lää-
ninpää. Neljäntenä osallistujana 
oli paikalle tuonut oman Har-
veri-moton Ari Patteri. Perjan-
taina ajoi lisäksi Prosilva 910:llä 
ja Foresteri-kouralla Heimo Ve-
näläinen Karstulasta sekä Timo 
Boman Valtralla ja Naarva-kou-
ralla.

Joka koneelle oli 20 metriä leveä 
ja 90 metriä pitkä palsta. Alueet 
hakattiin kahden päivän aikana 
kolmessa osassa. Kaksi sektoria 
oli raivaamatta ja yksi ennakko-
raivattu.

Hakkuutekniikoita oli kolme: 
normaali kuitupuuharvennus, 
kuitupuu ja energiapuu erikseen 
ja kaikki energiapuuksi samaan 
kasaan. Viimeksi mainitulla työ-
tavalla antoi työnäytöksen myös 
Fixteri, joka paalasi kaiken kaata-
mansa puun.

Ennen hakkuuta palstalla oli 
Työtehoseuran mittausten mu-
kaan keskimäärin 4126 runkoa 
hehtaarilla sisältäen myös yli neljä-
senttiset energiapuurungot. Puus-
toa hehtaarilla oli 234,1 kuutiota. 
Hakkuun jälkeen jäljelle jäi 1002 
runkoa, mikä on aivan taulukoi-
hin mahtuva tulos. Hehtaarille jäi 
143 mottia.

Koneiden tuntituotosta ei las-
kettu, ei myöskään konekohtais-
ta tuntikustannusta. Urakoitsijan 
ja metsänomistajan talous kulla-
kin kohteella jäi kokonaan selvit-
tämättä. Viisijäseninen tuomaris-
to seurasi koneiden työskentelyä ja 
arvio korjuujäljen. Huomio kiin-
nittyi liian pitkiin kantoihin, kol-
hittuihin puihin, runkojen valin-
taan, ajouran leveyteen, kouraka-
sojen laatuun, ym.

"Tapahtumasta opittiin paljon ja 
jatkoa seuraa", vakuutti Lahtonen.

MotoGB Jämsänkoskella

Harva innostui paikan päälle
Moto GB -metsäkone-
tapahtuma järjestettiin 
4.–5.5.2007 Jämsän-
koskella. Puuhamiehe-
nä toimi metsäkoneita 
välittävä "toisinajatte-
lija" Reijo Lahtonen. 
Reijo ylläpitää myös 
nettisivuja, joilla "alan 
miehet" keskustelevat 
teknisistä ratkaisuista 
voimaperäisesti, toisi- 
naan myös hieman 
asenteellisesti.

   Ismo sairanen ja Uolevi Oristo

Yhteispotretissa MotoGB:n tuomarit, kuskit ja tapahtuman järjestäjät. Alarivissä vasemmalta lämpölai-
tosyrittäjä Seppo Kovanen, metsänhoitaja Tuomo Nurminen, metsäkoneenkuljettaja Pauli Kettunen, met-
säpalveluyrittäjä Heikki Kuusela ja Viron Luuan metsäkoulun opettaja Ahto Sulavee. Ylhäällä vasemmalta 
Jesse ja Reijo Lahtonen sitten järjestyksessä ensimmäisenä parhaat pisteet saanut Markku Illikainen, kak-
konen Markku Lietzen, kolmonen Ari Patteri ja neljäs Pasi Lääninpää.
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