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Monikäyttöraivuri Husqvarna 343 
FR on uutta viiniä vanhassa asti-
assa. Itse raivuri on vuosien takaa 
metsästä tuttu HQ 343 F, joka toi-
mii luotettavasti, mutta moottori 
avoimine huuhtelukanavineen on 
ratkaisevasti vaisumpi kuin mer-
kin ammattimalli HQ 345 Fx(t). 
Ulkoinen olemus kapeine kahvoi-
neen ja moottoriosan muotoilui-
neen on kulmavaihdetta lukuun-
ottamatta yhtenevä. Raivuri on 
helppohallintainen, kevyt ja siro.

Kulmavaihteen 35 asteen kul-
ma on paluuta vanhaan. Loivem-
pi kulma otettiin käyttöön Husq-
varnan ammattimalleissa viitisen 
vuotta sitten. Tohdin epäillä, että 
syy loiventamiseen oli enemmän 
kulmavaihteiden kestävyydessä 
kuin työtekniikan edistämisessä.

Metsässä kulmavaihde-erot vai-
kuttavat vain osittain kaadon suun-
taukseen. Kokonaisuutena suunta-
us on sarja kahva- ja lantioliikkeitä, 
tuulta, puitten vinoutta ja painopis-
tettä sekä raivaajan hiljaisia ärräpäi-
tä. Viheriöllä jyrkemmän kulma-
vaihteen paremmuus on kiistaton.

 Jyrkempi kulmavaihde pitää te-
rän vaaka-asennossa. Ilman sahan 
kallistamista suora leikkaus tekee 
katkaistavasta kannosta pinta-alal-
taan pienimmän mahdollisen. Toi-
saalta puun katkettua sen tyvi pois-
tuu terän päältä vasta keskipakovoi-
malla tai sahaajan lantioliikkeellä.

Ammattisahojen loivempi kul-
ma tekee leikkauksesta eteenpäin 
vinon, jolloin poistettavia neliö-
senttejä kertyy enemmän. Tyvi 
liukuu terän vinoussuuntaan eli 
eteen ja auttaa puun kaatumista 

sahaajan taakse.

Kolme terävarustusta 
suhteutettava hintaan
Metsäraivureihin on saanut lisäva-
rusteena siimapäitä ja lapateriä iät 
ajat. Sikäli tämän mallin käyttö-
suuntausta korostaa se, että kaikki 
kolme terävarustusta asianomaisi-
ne sektorisuojineen ja erinomaiset 
kolmipistevaljaat sisältyvät raivu-
rin hintaan (805 euroa). Erikseen 
ostettuna koko paketti olisi aina-
kin satasta kalliimpi tai perussaha 
(esim 343 F) vastaavasti reilut 50 
euroa halvempi.

Uutta ajattelua eri työmuoto-
jen suhteen edustaa se, että kaikki-
en terien heittosuojat kiinnitetään 
raivausvarrelle. Lisäksi jokaiselle 
on oltava oma suojus. Vanhastaan 
suojuksia tarvittiin kaksi: toinen 
metsään ja toinen viheriölle. Kiin-
nitys tapahtui kulmavaihteen ala-
runkoon neljällä koneruuvilla. Li-
kaannuttuaan uppokantaruuvit 
ovat joskus työläät.

Varrelle kiinnitettävien siima-
pää- ja kolmioteräsuojusten pe-
rusosa, kahdella koukulla ja yh-
dellä ruuvilla varustettu yläkou-
ru, kiinnitetään kulmavaihteen 
kiristyspulttien alle. Suojan vaihto 
edellyttää vain yhden ruuvin avaa-
misen, jolloin suojuksen saa kou-
kuista irti kuin saranaa kääntäen. 
Kourua ei tarvitse irrottaa metsä-
käytön takia.

Metsäsuojus korokepaloineen 
kiinnitetään sangalla ja kahdella 
ruuvilla kulmavaihteen rungon ym-
pärille. Ne ruuvataan yläpuolelta.

Kolmen erillisen suojuksen tar-

Husqvarna 343 FR:ssä 
on palattu takaisin 35 
asteiseen kulmavaih-
teeseen. Ammattirai-
vureista poiketen kaik-
ki katkaisumekanismit 
asettuvat varren pääs-
sä jälleen vaakatasoon. 
Siitä on hyötyä siima-
pään ja lapaterän käyt-
täjille. Siima ja lapojen 
kärjet eivät pieksä maa-
ta. Metsätöitä terän 
asento ei juurikaan 
haittaa. Raivurin yleis-
ominaisuudet metsässä 
ovat tyydyttävät, mutta 
eivät moottorin vuoksi 
yllä  ammattiluokkaan.

   Jorma Voutilainen  

Metsäterällä 8,9 kilon painoi-
nen HQ 343FR on 3-pistevaljais-
sa näppärä liikuteltava. Mootto-
rin vaisuhkoille ominaisuuksille 
sopii 200-millinen terä. Isompaa 
(225 mm) se ei jaksaisi vääntää. 
Kapeat kahvat ovat tiheiköissä 
hyvät. Metsään lähdettäessä 
ruohosuojusten kiinnityspalikkaa 
ei ole tarvista purkaa raivaus-
varrelta.

Husqvarna 343 FR-raivurissa kolme eri käyttömuotoa

Jyrkällä kulmavaihteella
siima nurmikon 
myötäiseksi

ã

Jyrkemmästä kulmavaihteesta huolimatta valjaiden lonkkalevy 
kiinnityssäppeineen on säädettävä liki vaaksan verran alemmas, kun 
heinää niitetään lyhyeen sänkeen. Pienet alat hoituvat jopa metsäte-
rällä, jos heinä on karkeaa ja pitkää. Tukikuppi terän alla tasaa työjäl-
keä ja vähentää terän viilauskertoja.

Ammatti- ja monitoimiraivureiden kulmavaihteiden jyrkkyysero nä-
kyy kuvassa. Metsäterän sektorisuoja kiinnitetään tässä mallissa 
(etummainen) pannalla kulmavaihteen runko-osan kaulalle. Itse en 
käytä metsässä terämutterilla kiinnitettävää suojakuppia, kun se 
vaikeuttaa syvien lovien tekoa ylisuuriin puihin. Terämutterissa on 
vasenkätinen kierre.
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Koneviesti kokeilee

Puoliautomaattinen siimapää jyrkässä kulmassa vaatii heittosuo-
jukseen mittavasti leveyttä ja korkeutta, jotta roskat eivät sinkoile 
sen ohi. Suojuksen taivutettu yläreuna antaa jämäkkyyttä muoville 
ja ottaa koppeja uudelta nurmelta kimpoilevista pikkukivistä. Siimaa 
saa kelata ulos pökkäämällä kelan alla olevaa painiketta maata vas-
ten siimapään pyöriessä. Suojuksen veitsi katkaisee liian pois.

ã



Metsä68 NRO 8     30. 5. 2008 MetsäNRO 8     30. 5. 2008 69

Husqvarna 355 FX- raivurissa iso ilmahuuhtelumoottori

Ammattiraivuriin 
voimaa kiihtyvyyden 
kustannuksella

Viime syksyn uutuudessa, Husq-
varna 355 FX-raivurissa on moot-
toria lukuunottamatta samat kiis-
tattomat käyttömukavuudet kuin 
ammattimallin HQ 345 FXT:ssä: 
lyhyt raivausvarsi, loiva kulma-
vaihde, kapea ohjaustanko, herk-
kä peukalokaasu, risuista häiriin-

tymätön virtakytkin ja sahaa tasa-
painottava bensatankki mootto-
rin etupuolella. Tärinänvaimen-
nus on pehmeä, mutta ei veltto. 
Kun vielä 3-pistevaljaat ovat hy-
vät, ulkoiset edellytykset menes-
tykseen ovat oivalliset.

Ilo himmeni kuitenkin metsäs-

sä moottorin ominaisuuksista ja 
lisääntyneestä painosta.

Ilmapää aikailee 
alkukiihdytyksessä
Valmistajan oma termi uudelle 
moottorityypille on X-Torq-moot-
tori. Omavaltaisesti olen ennenkin 

puhunut käyttäjille ilmahuuhtelu-
moottorista, joka ilmentää toimin-
taperiaatetta. Kun perinteissä 2-
tahtimoottorissa työtahdin jälkei-
set palojäämät huuhdotaan pako-
putkeen bensa-/ilmaseoksella, X-
Torq:issa sama tapahtuu puhtaan 
ilman tupsauksella ennen sylinte-
rin täyttymistä kaasuseoksella.  Pa-
lamatonta seosta ei pääse hukkaan. 
Pakokaasu on vähemmän myrkyl-
listä, ja kulutus on noin 20 pro-
senttia pienempi.

Moottorin lyhyt epäröinti tyh-
jäkäynniltä kiihdytettäessä ei tul-
lut yllätyksenä. Olen ehtinyt ko-
keilla samaan tekniikkaan perus-
tuvia moottorisahoja eri tehtai-
den tekeminä. Havainnot ovat ol-
leet samansuuntaiset. Se on aina-
kin vielä tämän moottorityypin 
ominaisuus.

Alkuhuokauksella on vähäisem-
pi merkitys moottorisahassa kuin 
raivurissa. Moottorisahalla kiih-
dytyksiä tulee vähemmän. Täy-
teen vauhtiin päästyään X-Torq 
on jopa sitkeämpi.

Varmemmaksi vakuudeksi epäi-
lylleni vaihdoin HQ 355 FX:ään 
sen vakioterän (225 mm) tilalle 
omasta Jonsered FC 2145 S:tä 200-
millisen terän, vaikka luulisi teho-
erojen (2,8/2,1 kW) kompensoi-
van teräkokojen voimantarve-erot 
mennen tullen. Ripeys kiihdytyk-
sessä ei muuttunut.

Hyvä voiman ja sitkeyden (ja 
H-säätöjen) mittari palstalla on 
puun pitkittäinen halkaisu kuten 
vaakavannesahalla. Siinä kokeessa 
Huqsvarna kepitti Jonseredin rei-
lulla 10 prosentilla, vaikka isompi 
terä ottaa enemmän voimaa. Sa-
ma keskinäinen suhde tuli sahat-
taessa kiekkoja samasta 60-millin 
vahvuisesta kannosta kaasuliipa-
sinta  koko ajan pohjassa pitäen. 
HQ 355 FX:n isomman terän ke-

Tähän mennessä Hus-
qvarnan ammattirai-
vureista 345 FXT on 
ollut käyttömukavuu-
deltaan ja vilkkaudel-
taan merkin ehdotto-
masti paras. Nyt sa-
maan runkoon on is-
tutettu huomattavasti 
suurempi ja voimak-
kaampi ilmahuuhtelu- 
tekniikan moottori. 
Mallimerkintä on HQ 
355 FX. Voimaa on 
riittävästi ison raivaus-
terän pyörittämiseen 
paksuissakin puissa. 
Sitä ovat kaipailleet 
metsurit, jotka joutu-
vat sahailemaan viiväs- 
tyneillä raivauksilla.
X-Torq-moottori on 
vähäpäästöinen ja ku-
lutukseltaan taloudelli-
nen. Uudistuksella on 
myös kääntöpuolensa.

   Jorma Voutilainen

Verrokki Jonsered (pitkällään) vastaa suorituskyvyltään täysin HQ 
355 FX:n pikkuveljeä HQ 345 FX:ää. Oikea-aikaisilla raivauksilla Daa-
vid voittaa Goljatin.
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ve johtuu kunkin terän korkeus- ja 
halkaisijaerosta. Heinäsuojukset 
ovat muovia, mutta metsäsuojus 
metallinen. Vaihtotyö ei ole aina-
kaan vaikeampaa kuin ennenkään. 
Se ihmetyttää, ettei matalampaan 
kolmioterän suojukseen ole kek-
sitty pikakiinnitteistä lisäpalaa sii-
mapäätä varten.

Täyskorkeus on välttämätön. 
Kimmokkeita lähtee napakasti 
sekä siimalta että kolmioterän la-
voista.

Siiman ja kolmioterän 
selvä kastijako
Jyrkemmästä kulmavaihteesta huo-
limatta raivuri on heinätöissä las-
kettava valjaissaan hiukan metsä-
käyttöä alemmaksi. Onneksi kahvat 
ovat sen verran korkeat, ettei tarvit-
se työskennellä kumarassa. Ohjat-
tavuus ei rasita.

Kaasuliipasimen yhteyteen kuu-
luva vakionopeusnappi on ainakin 
pihapiirissä tarpeeton. Kevyt peu-
kalokaasu oli aina käytössä. Ehkä 
nappi on tarkoitettu niille, jotka 
urakoivat kilometrikaupalla tien-
luiskaniittoa tms.

Siimapää ison suojuksensa va-

rassa käytettynä on työjäljeltään 
kolmioterää tarkempi nurmikoil-
la. Lisäksi se puree lyhyttä ruohoa 
tehokkaammin.

Ylipitkäksi venähtäneessä nur-
mikossa ja luonnonheinikossa kol- 
mioterä voittaa siimapään vauh-
dissa. Se myös karhottaa ruohon 
ja heinän siimaa paremmin. Ke-
rääminen helpottuu. Putkivar-
tiset kasvit eivät tuota pienintä-
kään ongelmaa. Karkeassa ja pit-
kässä heinikossa toimii jopa met-
säterä, jos se hyvin teroitettu. Tu-
kikuppi terän alla on silloin pai-
kallaan.

Kokeilin kolmioterää myös pa-
hasti vesakoituneen nuoren taimi-
kon perkauksessa. Sälöytynyt kat-
kaisu olisi eduksi kantoversojen 
eliminoinnille. Reilun sentin pak-
suiset vesat katkesivat kyllä hyvin, 
mutta kokeilu kariutui lähes poik-
keuksetta risujen takertumiseen 
kulmavaihteen rungon ja suojuk-
sen väliin. Ehkä ilmiö pidensi kul-
mavaihteen ja kytkimen ikää. Te-
rän ja varren tärinä olivat kovat. 
Terän poukkoilu on vaaraksi hen-
noille taimille.

Tyydyttävä vauhti 
pienille metsätiloille
Metsäkäytössä selvää tappiota terä-
vimmille ammattiraivureille ei ai-
heuta niinkään kulmavaihde eikä 
raivurin parisen senttiä suurempi 

kokonaispituus. Suurempi merki-
tys on kahta kautta moottorin vai-
suudella. Teho ja kiihtyvyys ovat 
tyydyttävän arvosanan himmeäm-
mästä päästä. Alhaisen  kierroslu-
vun (12 600 rpm) ymmärrän ruo-
hikkokäytössä. Siimapäällä moot-
tori kuumenisi liikaa kovilla kier-
roksilla, kun taukoja ei siinä työs-
sä tule. Täysveristen metsäraivu-
reidenkin työsuutinta (H) on avat-
tava kierrosten pudottamiseksi sii-
nä käytössä.

Husqvarna 343FR:n leikkuusy-
vyys 200-millin terällä on 63 mil-
liä. Nopeustappiota 15 kiekon sar-
jalla 60-millisestä koivukannosta 
tuli Jonsered FC 2145 S:ään liki 30 
prosenttia. Jonsered vastaa Husq-
varnan kovinta 345 FX -ammatti-
raivuria. Ohuemmissa puissa ero 
pienenee, kun molemmat jaksavat 
pitää kierroksensa läpisahauksesta 
toiseen siirryttäessä.

Keveys ja monikäyttöisyys yh-
dessä hinnan kanssa puoltavat 
Husqvarna 343 FR:ää maatila-
metsänomistajille, joilla vuosittain 
raivattavat metsähehtaarit jäävät 
korkeintaan yhden käden sormil-
la luettaviksi. Raivaus sujuu koh-
tuullisesti työtekniikkaa pahem-
min rajoittamatta. Kompensaatio 
sähäkkyyden puutteesta tulee pi-
hapiirin kohteista, joihin ruohon-
leikkurilla ei ole asiaa.

Mikäli raivausta on vuosittain 
paljon, noin 200 euron lisäpanos-
tus huippuluokan ammattiraivu-
riin on kannattava.

Jankutan edelleen, että omatoi-
misessa metsätyössä raivaussaha 
on tilan kannattavin työkalu.

Siviilissä olen törmännyt Husqvarna-miehiin, 
jotka eivät ole tiedostaneet raivuristaan lämpöluukun 
olemassaoloa. Tieto olisi löytynyt käyttöohjekirjasta. 
Luukku on ovelasti kaasutintilan uumenissa ilmasuo-
timen takana. Sininen läppä kiertyy vaivattomasti 
ruuvimeisselin kärjellä. Luukku on suljettava kesä- 
keleillä, ettei bensa ala höyrystyä kaasuttimessa.

Kolmioterää tekisi mieli käyttää heinittyneiden ja 
vesakoittuneiden taimikoiden varhaisperkauksessa. 
Leikkuujälki rikkoo kannonpäästä solukkorakennet-
ta, jolloin kanto kuivahtaa elinkelvottomaksi nope-
asti. Käytön estää pikkukeppien ajautuminen jumiin 
suojuksen alle. Vatukko ja horsmikko eivät haittaa.

Tekniset tiedot 
Husqvarna -raivurit 343 FR 355 Fx
Moottorityyppi avoimet 

huuhtelukanavat
ilmahuuhtelu

Iskutilavuus 
Ilmoitettu teho/ 9000 rpm 2,0 kW 2,8 kW
Sallitut ryntäyskierrokset 13 500 rpm 13 000 rpm
Mitatut ryntäyskierrokset 12 900 rpm 12 800 rpm
Rajoitetut säädöt kyllä kyllä
Polttoainesäiliö  0,9 l 0,9 l
Sahan kokonaispituus 1600 mm 1530 mm
Raivausvarren läpimitta 32 mm 35 mm
Kahvojen oteväli keskeltä 530 mm
Kaasuliipasin peukalokaasu peukalokaasu
Teräkulma 35 astetta 24 astetta
Kulmavaihteen välitys 1:1,40 1:1,29
Vakioterien lukum. 3 kpl/siimapää, 

kolmio-,pyöröterä
1 kpl pyöröterä

Metsäterän halkaisija  200 mm 225 mm
Metsäterän leikkuusyvyys 63 mm 74,3 mm
Raivausvaljaat 3-pistevaljaat 3-pistevaljaat
Punnitus metsäterällä (vakio) 8,9 kg 9,6 kg
Suositushinta 805 euroa 985 euroa

53,3 cm345 cm3
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hänopeus on moottorinsa alem-
mista kierroksista huolimatta 
5 m/s parempi (=120 m/s).

Varttia pidempään 
samalla bensamäärällä
Raivureiden tuntikulutus vaihte-
lee työmaittain puiden koon ja ti-
heyden mukaan. Käytännössä se 
tarkoittaa teho- ja tyhjäkäynnin 
keskinäistä suhdetta työmaittain.

Yritin silmävaraisesti valita tes-
tisahalle ja verrokille tankillisen 
ajaksi yhtenevät olot. Molempien 
tankkikoko on sama (0,9 l). Jonse-
redissa bensa riitti tunnin ja 30 mi-
nuuttia. Testisahalla pääsin varttia 
pidemmälle. Vertailutulos ei täytä 
tieteellisiä kriteerejä, mutta kertoo, 
että X-Torq on sylinteritilavuu-
teensa nähden vähäruokainen.

Ison moottorin ja isomman te-

rän myötä HQ 355 FX on kilon 
verran ammattiluokan pikkuvel-
jeään raskaampi. Paino ei ole pa-
ha, mutta ylimääräistä kiloa ma-
naa viimeistään työpäivän viimei-
sinä tunteina.

 Suositushinnoilla uutuus on 
pikkuveljeään noin 140 euroa kal-
liimpi sekä kylmä- että lämpökah-
vaisina versioina.

Loppulausunto 
erikoisolojen piikkiin
Voima isoissa puissa, iso terä ja 
pieni kulutus johtavat ajatukset  
työmaille, joissa kuitupuun kokoi-
sista rungoista on selvittävä ilman 
moottorisahaa muun raivauksen 
ohessa. Sellaisia kohteita lienevät 
esimerkiksi linjaraivaukset. Tan-
killisella on päästävä mahdollisim-
man pitkälti, jotta huoltopisteiden 

siirto on toteutettavissa autolla ky-
lä- ja viljelysteitä hyödyntäen.

Oikea-aikaisessa raivauksessa 
pikkuveli on ketterämpi. Vaikka 
kulutus tuntia kohti on suurem-
pi, omatunto ei kolkuta yhtään. 
Jälkeä tulee samassa ajassa enem-
män. Kansallinen metsäohjelma 
kannustaa tekemään yli-ikäiset 
raivaukset nuoren metsän kun-
nostuksina kuitu- ja energiapuuk-
si. Ennakkoraivauksen jälkeen se 
onnistuu parhaiten metsäkoneilla 
tai moottorisahatyönä. Isokokois-
ten raivureiden tarve käy margi-
naaliseksi erikoiskäytöksi.

Kokeilun perusteella oman rai-
vurini kokoluokka pysyy seuraa-
vassa vaihdossa entisenä, jos niitä 
nyt vielä silloin on saatavissa.

Akilleen kantapää X-Torq-moottorille on alkukiih-
dytys tyhjäkäynniltä. Katkontakokeessa se tarkoittaa 
ensimmäisen kiekon sahausta. Kaasu pohjassa X-
Torq ajaa noin viiden kiekon kiekon jälkeen pienem-
män E-Tech-moottorin ohi 60 millisessä puussa. Ver-
rokissa oli enemmän kierroksia, mutta pienempi terä.

X-Torq moottori on siististi ja 
tiiviisti pakattu aina virtalaitetta 
myöten. Ilmaputki näkyy sylinte-
rin kupeessa vauhtipyörän ylä-
puolella.

Jo kilowatit kertovat, että vauhtiin 
päästyään HQ 355 FX pyörittää isoakin 
terää voimallisesti. Saman vahvisti 
vertailu pitkittäisen puun halkaisussa.

Myös ilmahuuhtelu saa suo-
datettua ilmaa. Paikalleen ase-
tettu kaasutintilan kansi tiivistää 
ilmaputken puolikkaat  kaasutti-
men yläpuolelta alkavaan linjaan. 
Teollinen muotoilu on siistiä.
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Jos Suomea kut-
sutaan maailmalla 

"koneuskovaisten 
maaksi", niin Iso-Sam-

perin halli on katoltaan ja 
lehtereiltään hieno ja harras 

kuin kirkko. Liekö arkkitehti 
tiennyt Pika 75:n puomiston kor-

keuden entuudestaan. Katon kor-
keus on juuri passeli.  Karut pioneeri-

koneet työskentelevät muiden aikalais-
tensa kanssa videomonitooreissa sula-

vasti kuin elokuvissa konsanaan. Kontrastia 
voi itse kukin hakea koneen viereltä. Taustalla 

näkyy 120 moottorisahan "puu".

   Jorma Voutilainen

Suomen Metsämuseo Lusto Pun-
kaharjulla avattiin vuonna 1994. 
Pyöreäpäätyistä, betonirunkoista 
rakennuksen materiaalivalintaa 
ehdittiin arvostella tietämättä, että 
sen aikaiset palomääräykset eivät 
sallineet moista rakennuskomp-
leksia puurunkoisena. Museokäy-
tössä määräykset ovat erikoisen 
tiukat. Sittemmin puuverhous on 
vähitellen nyhtänyt myrkkyham-
paat arvostelijoilta.

Alkuperäinen näyttelytila kävi 
nopeasti auttamattoman pienek-
si. Puunkorjuun murrosvaiheen 
koneet eivät mahtuneet loogises-
ti käsityövälineiden sekaan. Ne 
harvat, jotka sisälle saatiin, nie-
laisivat karhun osan lattiapinta-
alasta. Kun Suomi on hallituksen 
puheenjohtaja Pekka Kivelän sa-
noin tunnetusti ”koneuskovaisten 
luvattu maa”, metsäkoneiden pio-
neerit ovat paikkansa ansainneet. 

Lisärakennuksen tausta luotiin 
vuosina 2000-2004 toteutetulla, 
laajalla koneellisen metsätalou-
den kokoelma- ja tallennushank-
keella. Aiheeseen liittyvää muisti-
tietoa on kerätty myös ” Metsäam-
matit metsätalouden murrokses-

sa” metsäperinnehankkeessa vv. 
1999-2000.

 Aidosti puurakenteisen laa-
jennusosan rakentaminen alkoi 
v.2003. Ensimmäisessä vaiheessa 
valmistuivat uusi ravintola ja ko-
koelmatiloja, sekä siihen asti kipe-
ästi puuttuneita varastoja. I-vaihe 
otettiin käyttöön v. 2005. 

Pioneerikoneet 
ja uusi aika rinnakkain
Iso-Samperin halli tekee oikeu-
tettua kunniaa pioneerikoneille, 
niiden keksijöille ja valmistajille. 
Näkökulma on vahvasti suoma-
lainen. Kaikki koneet eivät ole vie-
lä sisätiloihin päässeet, mutta lisä-
tilaa tullee aikanaan. Nonstop-vi-
deot paikkaavat valikoimaa kiitet-
tävästi.

Kemi-yhtiön legendaarisen 
”Iso-Samperin”  kuuluisaa höyry-
junaa ei toki löydy Lustosta. Hallin 
nimi on ”lainaa” Pohjois-Suomes-
ta, jonne Sandbergin rohkea pro-
jeksi 1900 luvun alussa hyytyi ju-
nien rikkoontumiseen kairassa.

Vanhan esittely uuden teknii-
kan keinoin on kiitettävä oivallus. 
Kontrastia syventää hallissa har-
vesterisimulaattori, joka on vie-

raiden kokeiltavissa. Veikkaanpa, 
että joku alle kouluikäisistä tekee 
sillä puita, mutta pioneerikoneil-
la eivät pystyisi kaikki nykyiset ko-
nekuskitkaan. 

 Yksi museon pitkäntähtäimen 
tavoitteista on luoda sen yhteyteen 
kattava metsätietokeskus alkaen 
vanhasta ja päätyen alan moder-
neimpaan tietoon. Puitteet ovat 
erinomaiset ja päättäjien sekä tu-
kijoiden mielialat suopeat Luston 
jatkokehitykselle. Yhteisymmärrys 
Luston tärkeydestä on koko met-
säklusterin kattava metsänomista-
jat mukaan lukien.

  Luston kuten muidenkin mu-
seoiden kohdalla ei ylitä uutis-
kynnystä, että julkisen rahan ha-
kemukset pakkaavat helposti jää-
mään markkinataloudessa kau-
pallisempien hankkeiden varjoon. 
Sarkastisesti voisi Lustossa näh-
dyn perusteella sanoa, että niuk-
kuus on koitunut jopa laadun voi-
toksi. Vähä vähältä eteneminen 
on antanut harkinta-aikaa koko-
naisuuden suunnittelulle. Linjaus 
koko alueen käytölle on työn alla,  
ellei jo valmis. Maa-ja metsätalo-
usministeri Sirkka-Liisa Anttilaa 
juhlapuhujana tuurannut Aarne 

Reunala vakuutti, ettei Lusto siir-
ry, kuten kaavailuja on esitetty, 
opetusministeriön toimialaan ai-
nakaan ennenkuin riittävä jatko-
rahoitus on turvattu.

Henkilökunnan 
huikea loppukiri
Museon anti avautuu vierailijoil-
le sitä paremmin mitä syvemmälle 
oppaat jaksavat paneutua elävään 
tietoon museon esineistöstä. Hy-
vän viitteen henkilökunnan ve-
nymisestä antoi sisäpiirin tiedon 
mukaan hirmuinen loppukiri Iso-
Samperin hallissa avajaisten vii-
meistelyssä. Työpäivien pituus nä-
kyi monen avainhenkilön silmä-
luomista. Hyvä jos viimeisten lop-
pusiivousten hikikarpalot ehtivät 
kuivua otsalta ennen juhlavierait-
ten päästämistä halliin.

Juhlassa kuultiin ensiesitykse-
nä muusikko Kari Ikosen vaikut-
tava Konsertto metsäkoneille. Lus-
ton uusi johtaja Helkamari Nolte 
joukkueineen olisi jo nyt oodin 
arvoinen.

Metsämuseo on kesäkuun alus-
ta elokuun loppuun avoinna kaik-
kine palveluineen päivittäin klo 
10-19.

Iso-Samperin halli
ja Koneaika-näyttely


