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Profi 50-harvennusharvesteri, 
Kesla 1395H-liikeratanosturilla ja Kesla 25RH-hakkuupäällä

Hyvällä harvennus-
harvesterilla vielä 
matkaa yleiskoneeksi

Profi 50 on viime vuosina muuttunut kauttaaltaan oleellisesti edukseen. Eniten edistystä on tapahtunut 
maastokyvyssä. Nyt kone kapuaa sulalla maalla sellaisia rinteitä, että heikkopäistä alkaa hirvittää. 
Vetovoimaa on enemmän kuin pyörillä pitoa. Ketjuista ja renkaiden maksimaalisesta täytöstä huolimatta 
työpaino punnituksessa sijoittuu tähän mennessä kokeiltujen harvennusharvestereiden kevyempään 
päähän. Varustelun järeys viittaa harvennusten ohessa myös päätehakkuiden havitteluun.

   Petri Janttonen, Asko, Mika ja 
Jorma Voutilainen 
(kuvat Mikael Wathén)

Kokeiluryhmä vietti vappua ihan 
kirjaimellisesti ”Suomalaisen 
Työn juhlana” kuten sen ammoi-
nen määritys kuuluu. Aattoilta-
na noudettiin Metsäsepät Rautio 
Oy:n noin 100 käyttötuntia ajettu 
Profi 50 Ruokolahdesta Leppävir-
ralle. Omistajat pitivät urakassaan 
pidennetyn viikonlopun (4 pv).

Keväinen luonto oli armollinen.  
Pienet yöpakkaset hillitsivät muta-
pohjaisten maiden sulamista. Ros-
puutto oli jo hiljentänyt koneet mo-
nelta yrittäjältä. Toisaalta ajankohta 
oli kevyelle kalustolle otollinen. Jä-
reimmillä yksiköillä ei olisi ollut asi-
aa korjaamaan koivuja ja mäntyjä 
niiden alle syntyneiden kuusitaimi-
koiden päältä. Voin vakuuttaa, et-
tä se työ on konekorjuuna taitolaji. 
Normaalit hakkuun  tuntituotokset 
on unohdettava heti alkuunsa. Tai-

mien varjeleminen vaatii kuskilta 
poikkeuksellista pelisilmää, kärsi-
vällisyyttä ja kikkailua sekä alusta-
koneen että nosturi-/kourateknii-
kan kanssa. Vaurioton hakkuu on-
nistuu, jos ylimääräiselle ajanmene-
kille löytyy maksaja.

Kaikkiaan kokeilussa hakattiin 
147 m³ puuta, josta tukkien osuus 
oli noin kolmannes. Tarkoitukselli-
sesti hakkuukuviot valittiin vaihte-
levista maastoista kaikilla kotimai-
silla puulajeilla.

Punnittu työpaino 
jaettavissa osiin
Pääsin punnitsemaan Profin teh-
taalla ennen koneen toimittamista 
asiakkaalle. Ilman renkaiden nes-
tetäyttöä ja ketjuja Profi 50 pai-
naa Kesla 13100H-kuormaimel-
la ja Kesla 25RH kouralla Sampo-
kääntäjineen sekä  jarruriipuk-
keineen 12 530 kiloa. Kun siihen 
lisätään suolaliuokset (yht. 2 270 
kg) ja erikseen punnitut Oloffors 

Profin todella hiljaisesta ohjaamosta on hyvä näkyvyys hakkuutyön sektoreille ja kohtalainen jopa konetta peruuttaessa. Kääntyvän ohjaamon 
tarvetta on tavallista vähemmän, kun koneen ajaa jyrkkään vinkkeliin. Ohjaamon nurkka pysyy taatusti renkaiden ulkoympyrän sisällä, vaikka 
alussa epäilys hiipii mieleen. Kääntökikka ei kuitenkaan täysin korvaa kääntyvää hyttiä tiheissä harvennusmetsissä.

ã

Kone selviytyi hyvin nosturilla tasapainottamatta myös kivi- 
kosta, joka oli pakko ylittää palstalta toiselle siirryttäessä. 
Korkeimpia kiviä ei tarvitse  jättää mahan alle jyrisemään, kun teli 
puolittaa heilahduksen yksittäisen kiven päälle ajettaessa.

Vetovoimaltaan heikommalla vaihteella ja telejä painattamatta Profi 
nousi kokeilun jyrkimmät, 25 asteen töppyrät. Metsäsepät Rautio Oy:n 
työmailta mittasin myöhemmin 27–28 asteen jyrkkyisiä hakkuu-uria. 
Silloin ei kärsi olla kiviä pyörien alla tai pito alkaa lipsua.

ã ã

Ketjunpitimet telipyörissä hankkisivat varmaan nopeasti hintansa 
vaikeissa maastoissa. Niitä on markkinoilla tarjolla tällekin vanne-
koolle ja -mallille. Kun riimunkiristintä ei ollut käytettävissä, joudut-
tiin ketjutöihin kolme kertaa kokeilun kuluessa. Jos luiskahdus ehtii 
pitkälle, nopein tie oikaisuun on liitinten avaaminen ja uusi asennus 
alusta alkaen.

ã
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ProGrip-ketjut kaikkiin pyöriin 
(yht. 894 kg), koneen työpainoksi 
tulee 15 694 kiloa.

Erikseen punnittuna nosturin 
tapista irrotettu hakkuupää Kesla 
25RH letkuineen ja öljyineen pai-
noi 934 kiloa.

Erittely lienee tarpeen, sillä Profi 
Forest Oy ei itse valmista nosturei-
ta eikä hakkuupäitä. Asiakas valit-
see mieleisensä vaihtoehdot usam-
pien merkkien joukosta. Teloja en 
ole punninnut. Niiden kanssa työ-
paino lienee lähellä alussa kerrot-
tua, jos telien renkaissa ei siten tar-
vita nesteitä.

Punnituksen jälkeen, ennen ko-
keiluamme Metsäsepät Rautio Oy 
vaihdatutti muutaman työpäivän 
kokemusten jälkeen nosturin tyvi- 
puomin vastaamaan Kesla 1395H:ta. 
Tehtaan mukaan painoero on kevy- 
empään suuntaan 48 kiloa. Syyt nos- 
turimuutokselle löytyvät nosturio-
siosta.

Koko koneen työpaino sijoittuu 
kokeiltujen harvennusharvesterei-
den kevyempään päähän.

 Kevätrospuutto huomioiden le-
veät renkaat kantoivat koneen pai-
non kohtuullisen hyvin.

Vakautta ja vetovoimaa 
painoon nähden hyvin
Koneen ulkomitat ovat harvennus-
harvesterille tyypilliset. Leveyttä on 

se, minkä pitkät nosturit vääjää-
mättä edellyttävät sivuttaisvakau-
den takia. Maavara ei ole suurim-
masta päästä, mutta riittävä. Asias-
sa on se hyvä puoli, ettei harvesteril-
la tule tehneeksi kuormatraktorille 
ylivoimaisen vaikeita ajouria kivik-
koon. Maavara ja pienet pyörät vai-
kuttavat positiivisesti painopistee-
seen. Profi 50 on stressitön ajettava 
myös kivikoissa ja sivurinteissä. Jyr-
kimmät rinteet tekee mieli hakata 
vastamäkeen. Äärimmäisissä myö-
täisissä perä käy levottomaksi.

Pienten pyörien ominaisuuk-
sista Pohjois-ja Itä-Suomen pak-
suissa lumissa keskusteltiin ylei-
sellä tasolla.

Ansioksi on luettava myös se, et-
tä kuljetusautossa saatiin korkeus  
pitkästä aikaa niin matalaksi, ettei 
siltoja tarvinnut kierrellä. Se huo-
mattiin, ettei tämä kone mene il-
man lisäkorokkeita sellaiseen kul-
jetusautoon, jossa on leveä yläkan-
si ja sivurampit syvällä. Pohja ottaa 
kiinni takarungon vinotuentoihin.  
Sidontapisteet saivat kiitosta.

Isoa kuormatraktoria ankkuri-
na käyttäen vetovoimaksi mitat-
tiin metsäautotiellä 12,38 kN. Se 
syntyi parkkivedolla, kunnes pyö-
rät alkoivat jauhaa tyhjää. Jarru-
tusveto ei tuonut mittarilukemaan 
parannusta.

Voimansiirrossa on enemmän 

puhtia kuin pyörillä pitoa. Sama oli 
nähtävissä myös mäennousukyvys-
sä. Jyrkin kokeilutyömailta löyty-
nyt rinne oli 25-asteinen. Sen Profi 
nousi hitaimmalla ajovaihteella, jol-
la voima on isompaa vaihdetta pie-
nempi. Pyörät oireilivat pitokyvyn 
äärirajoista. Rautioitten työmaalla 
mittasin myöhemmin ajourilta vie-
lä 2–3 astetta suurempia jyrkkyyk-
siä. Näissä jyrkkyyksissä maapoh-
jan pitää olla kivetön ja konetta on 
ajettava ohjausta kääntämättä koh-
tisuoraan rinnettä ylös.

Vetomittaustulosta arvostelta-
essa on pidettävä mielessä koneen  
massan ja sen liikuttamiseen tar-
vittavan voiman suhde. Siinä Profi 
on kilpailukykyinen.

Kääntyvyyteen 
luvassa lisää puhtia
Ulomman kääntöympyrän hal-
kaisija tasaisella, hiukan upotta-
valla sänkipellolla oli 11,4 metriä. 
Kovalla maalla tuloksesta putoavat 
kymmenykset pois. Tulos poikke-
aa esitteestä, jopa lupaa alle 10-
metrisen ympyrän. Silti käänty-
vyys on ryhmän parhaimmistoa.

Laiskahkosta kääntönopeudes-
ta pitää osa ottaa oman tietämät-
tömyyden piikkiin. Reagointiviive 
kahvan kääntöön olisi kuulemma 
ollut säädettävissä ohjelmasta. Et-
siskelystä huolimatta en löytänyt 

sitä kohtaa käyttöohjeista jälkikä-
teen. Eniten ohjauksen torkkumi-
nen kiusasi pistokäännöissä har-
vennuksen ajourilta.

Kannokoissa ja pehmeiköillä oh-
jaukseen kaivattiin myös lisää kään-
tövoimaa.

Murehtiminen sekä kääntöno-
peudesta että -voimasta ei ehkä ol-
lut ihan aiheetonta, mutta turhaa: 
tehtaalla myöhemmin käydessäni 
sain kuulla, että parannus molem-
piin on työn alla.

Ohjaamo on etuvaunussa kiinni, 
mutta jännästi keskinivelen päällä. 
Telipyörät vaimentavat kuljettajan 
heilumista ja kuormain on lähellä 
kuljettajaa. Jyrkissä käännöksissä 
tulee ensin tuntu, että ohjaamon 
takanurkka osuu reunapuihin. Ei 
osu, ellei kone liu´u paikaltaan si-
vulle. Ohjaamo mahtuu siihen rei-
kään, mistä pyörätkin mahtuvat.

Melumittauksessa 
hiljaisuusennätys
Bryell & Kjäerin melumittari vah-
visti sen, mikä jo korvakuulolla 
noteerattiin ohjaamon hiljaisuu-
desta. Moottorin 1 670 kierroksella 
hakattaessa kuljettajan korvan vie-
ressä mittari näytti 58–60,8 dB(A). 
Se on uusi ennätys tähän mennes-
sä mitatuista harvestereista. Taso 
on sama sekä vasemmalta että oi-
kealta puolelta mitattuna.

Ohjaamo on mitoiltaan, näky-
vyydeltään ja tavaratilajärjestelyil-
tään hyvä. Istuimen SitRight-va-
kaaja sai kehuja Petriltä. Ohjaamoa 
kiertävä kävelytaso sai kiitosta kai-
kilta. Takapään tankeillekin on 
helppo kiipeämistie, mutta työta-
so kaipaisi karhennuspinnoitetta.

Hydraulisesti nousevista ja las-

kevista portaista tuli kaksi nega-
tiivista havaintoa. Kulkureitti ja 
tartuntakahvat ovat hyvät, mutta 
portaat varsinkin koneesta poistu- 
miseen liian pystyt. Jalat eivät tah-
do osua askelmille. Portaat sopi-
sivat nousemaan ylös asti, vaikka 
alapää jäisi laskuasennossa edes 
parikymmentä senttiä nykyistä 

Huolellisesti pakaten Profi 50 saatiin kuljetusautoon niin matalaksi, ettei pääteiden siltoja 
tarvinnut kiertää. Koura pitää työntää telien väliin. Ohjaamon katto ja taittonivel asettuvat liki-
main samaan korkeuteen. Sidontaketjuille on tehdastekoiset silmukat rungossa.

Takapään pyöräripustukset eivät juurikaan haittaa ajoa metsässä, mutta kapeneva yläosa 
estää koneen ajon leveärunkoiselle kuljetusalustalle. Jos rampeille joutuu laittamaan korok-
keet takapyörien alle, kuljetuskorkeus kasvaa. Kuljetusautoissa on eroja rungon leveydessä ja 
korkeuserossa ramppien ja keskikannen pintaan. Se on hyvä tiedostaa omalle koneelle autoa 
ostettaessa tai kuljetusta tilattaessa.

Kosketusnäyttö on iso, selkeänäyttöinen ja valikon 
symboolit ymmärrettäviä. Kun mittarit ja virtalaitekyt-
kimet ovat elektroniset, mahdollisen häiriön sattuessa 
tehtaan bittinikkari voi päätteellään jopa reitittää kysei-
sen toiminnon tilapäisesti muuta kautta. Koneen ohja-
us käy valikon kautta. Motomit IT/PC:tä voi käyttää jo-
ko kosketusnäytöltä tai PC:llä. Mittalaite jatkaa työtään, 
vaikka PC irrotettaisiin järjestelmästä. Koko ohjausjär-
jestelmä on valjastettu koneen seurantaa ja "kaukopa-
rannusta" tukevaksi.

Kääntöympyrän mittaamiseksi konetta ajettiin sän-
kipellolla kaksi kierrosta. Lievä painuminen ja leveät 
710/45-renkaat johtivat tulokseen 11,4 metriä. Mittanau-
haa lukee Petri Janttonen. Ohjauksen reagointinopeut-
ta ei älytty lisätä, vaikka se olisi ollut kuulemma valikon 
kautta säädettävissä.

ã
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ulommaksi. Toinen asia oli pelko 
askelmien umpinaisten pintojen 
jäätymisestä talvella.

Koneen PMC-ohjaustoiminto-
jen näyttöruutu on hipaisukos-
kettimineen helppolukuinen ja 
symbooleineen selkeä. Motomit 
IC/PC käyttää samaa näyttöä. Pe-
rinteiset laitekatkaisimet ja mitta-
rit on karsittu minimiin. Kullekin 
laitteelle mennään kosketusnäy-
tön valikon kautta. Olkoon men-
neeksi, jos elektroniikka siruineen 
on sähköjohtoja ja releitä luotet-
tavampi, vaikkakin reitti näytön 
kautta jonkun yksittäisen toimin-
non kytkemiseen/sammuttami-
seen kesken päätyön tuntuu jos-
kus vähän monimutkaiselta.

Paras anti gsm-pohjaisesta tek-
niikasta on koneen huoltoseuran-
nassa ja ”kaukoparantamisessa”. 
Tehtaan huolto voi säätää konetta 
omalla  päätteellään tai jopa vaihtaa 
vioittuneeksi havaitsemansa  ko-
mentoreitin kulkemaan eri latuja.

Ohjausjärjestelmän kehittäjä 
Ari Halmetoja on nykyisin Profi 
Forest Oy:n palkkalistoilla auto-
matiikkavastaavana. Meidänkin 
testimme aikana hän oli katsellut 
koneeltaan esimerkiksi sitä, miten 
pitkään kullakin ajovaihteella oli 
toimittu, paljonko kone oli kulut-
tanut polttoainetta jne. Työmaa-
käynnillään hän havainnollisti jär-
jestelmän hienouksia sytyttämällä 
ja sammuttamalla omalla  salkku-
mikrollaan harvesterin peräpäästä 
työvalot kuskin sitä tietämättä.

Halmetoja vakuutti, että urakoin-
tia koskevat seurantatiedot ovat eh-
dottoman salaisia. Tiedonkeruu on 
luotu koneen huoltotarpeen valvon- 
taan. GSM-pohjaisen etähuollon 
avulla urakoitsija säästää aikaa ja ra- 
haa huoltokustannuksissa. Jopa syn- 
tymässä oleva vaurio voi olla seu-
rannalla ehkäistävissä ennakkoon.

Työhydrauliikassa 
ei ollut lisäpumppua
Sisu Dieselin 4,9-litrainen 49 CWA-
moottori pyöri enempiä huokai-
lematta. 120 kW/2 200 rpm teho 

tuntui riittävän Rexrothin 140 cm³ 
pumpulle. Moottorin 1 700 kier-
roksella tuotto on 238 l/min. Hyd-
rauliikan pääpaine oli säädetty 
mittauksen mukaan 233,7 bar. Ai-
nakin teoriassa öljyn pitäisi riittää 
harvennuskouran ja kuormaimen 
tarpeisiin. Vaikka kokeilukonees-
sa koura oli tilapäisiä päätehak-
kuita varten iso, menoa ei voinut 
oksaisissa puissa vankaksi sanoa. 
Monet kilpailijat ovat jo siirtyneet 
190 cm³:n pumppuihin. Moottori-
tehoakin on kyllä enemmän.

Profiin saa 28 cm³:n lisäpum-
pun lisävarusteena, mutta sitä ei 
kokeilukoneessa ollut. Em. työ-
kierroksilla tuotto nousisi 47,6 lit-
raa/min. Profi Forestin kertoman 
mukaan nykyisen Sisu Dieselin 
moottoriteho riittää myös lisä-
pumpun kanssa. Syöttönopeuteen 
(4,76 m/s) öljyä ei tarvitse lisää, el-
lei kuormainta tarvitsisi käyttää 
samanaikaisesti.

Polttoaineen kulutukseksi ko-
keen aikana tuli 7,92 l/h. Se ker-
too moottorin hyvyydestä tai aina-
kin tehon ja nykyisen hydrauliikan 
keskinäisestä tasapainosta. Kulu-
tusta kaunistaa se, että outoon ko-
neeseen tutustuminen, kuvaus- ja 
mittausrutiinit sekä säädöt lisäsi-
vät tyhjäkäynnin osuutta verrat-
tuna urakkatyöhön. Liki samoista 
luvuista urakoitsijat kyllä puhuivat 
männiköiden ensiharvennuksessa.

Päivittäishuolto 
sujuu tuskailematta
Koneen huollettavuus on luokitel-
tavissa hyväksi. Konepeitto avau-
tuu kevyesti käsin ja ohjaamo kal-
listuu hydraulisesti. Päivittäiset 
tarkastuskohteet löytyvät vaivatta. 
Lauhdutin ja jäähdytin ovat hel-
posti puhdistettavissa. Öljyjen tar-
kistuksessa ja vaihdossa ei ole tus-
kailemista. Nosturille oli keskus-
voitelu ja kouran sai rasvattua sen 
asentoa välillä vaihtamatta.

Akut ovat hieman pimennos-
sa, mutta positiivista oli lisävirran 
antoa varten näkyvälle kohtaa si-
joitettu kaapelipistoke.

Ohjausautomatiikan koneeseen on luonut nykyisin Profi Forest Oy:n 
palkkalistoilla automaatiovastaavana toimiva Ari Halmetoja (oik). Hän 
opasti kädestä pitäen kuskeja kosketusnäytön käyttöön. Profissa lai-
tekytkimet, releet, mittarit ja hirmuinen määrä sähköjohtoa on korvattu 
CAN-väylätekniikalla ja elektronisilla piirilevyillä. Se avaa mahdollisuu-
det koneen etävalvontaan ja tarvittaessa kaukoparannukseen huollon 
salkkumikrolla mistä tahansa.

Kokeilukoneessa oli lähes kaik-
ki lisävarusteiksi saatavat laitteet 
sammutusjärjestelmää lukuunot-
tamatta. Sähköiset säiliöiden täyt-
töpumput, alipainepumppu, väri-
merkkaus ja kantokäsittely, kont-
rollimittasakset, GPS sekä ajas-
tettava lämmitin kuuluisivat oi-
keastaan kaikilla harvestereilla jo 
vakiovarusteisiin.  Niitä tuskin 
kukaan urakoitsija jättää hankki-
matta. Täten hintavertailukin olisi 
helpompaa. Lisävarusteiksi jäljelle 
jäisivät silti vielä rengasvaihtoeh-
dot, niiden mahdollinen nesteytys 
ja tela- tai ketjuvalinta.

Käyttöohjekirjoista puuttuivat 
kuormaimen ja hakkuupään osiot 

kokonaan. Moottori- ja mittalaite-
osiot puolestaan olivat erinomai-
set. Alustasta oli hajotuskuvat va-
raosanumeroineen.

Kilpahiihtäjä 
ei pärjää retkisuksilla
Alustakone on pääasialliseen käyt-
tötarkoitukseensa hyvä.

Koko paketin loppuarvosteluun 
tarvittiin kaksi jälkikäyntiä, jot-
ta ”ei tulisi annettua väärää todis-
tusta lähimmäisestä”.  Koivujen ja 
isompien havutukkien karsimi-
sen kanssa oli todellisia vaikeuksia 
koko varsinaisen kokeilun ajan. 
Rullien lipsuminen painesäädöis-
tä huolimatta pilasi tukkeja kui-

tupuiksi. Koko ongelmahistorian 
kerron erillisessä kouraosiossa.

Kokeilusta jälkimittauksineen 
jäi sellainen mieli, että ainakin 
kuitupuut, mahdollisesti suurin 
osa tukeistakin, olisivat valmistu-
neet ripeämmin pykälää pienem-
mällä kouralla. Yleiskoneajattelu 
söi  Profi 50:n parhaita ominai-
suuksia. Iso koura ei tuonut odo-
tettua puhtia järeissä tukkipuissa, 
mutta kömpelöitti menoa tiheis-
sä harvennuspuustoissa. Mootto-
rin ja hydrauliikan kapasiteetti ei 
pysty ison kouran kanssa kilpai-
lemaan päätehakkuuleimikoissa 
järeämpien koneiden kanssa. Vä-
häiset tukkileimikot harvennuk-

sen kylkiäisenä hoitunevat Pro-
filla myös kokonaistaloudellisem-
min harvennusvarusteisena.

Toive kääntyvästä ohjaamosta jäi 
elämään.  Tosin se tässä koneessa li-
sännee tuotosta tavallista vähem-
män, kun ohjaamon sijainnista 
johtuen tarkkaa näkemistä sivuille 
voi parannella ohjauksella kikkail-
len. Ymmärrämme, että kääntyvä 
ohjaamo on perusteltavissa vain,  
jos lisäkustannus on kuitattavissa 
suurempina mottimäärinä työtun-
tia kohti.

Profi 50:n hinnaksi kokeiluko-
neen varustein valmistaja ilmoit-
ti 360 000 euroa arvonlisäveroi-
neen.

Venttiilit tulevat näkyviin kuin tarjottimelle koneen etupäässä. 
Niille ei tarvitse kiipeillä eikä kurkotella. Avautuva kansi on hyvä 
työskentelytaso kuraisessakin maastossa. Profi Forest käyttää 
Parkerin venttiileitä.

120 kW:n SisuDiesel 49 CWA osoittautui pieniruokaiseksi. Moot-
toritila on huollollisesti hyvä. Akut jäävät hiukan pimentoon. Sitä 
suuremman arvon ansaitsee suojattu lisävirranantopiste, jossa ei 
ole kaapelikengän kipinöimisvaaraa. Tuppi näkyy avatun sivupellin 
tasolla moottoritilassa. Puskureissa on hyvää työkalutilaa.

Kahdella hydraulisylinterillä toteutettu runkolukko toimi miellyttä-
vän pehmeästi, mutta luotettavasti. Joustoa oli suoraan sivulta nos-
tettaessa sen verran, että vastakkaisen takapyörän ketjupiikit nousi-
vat maasta ylös. Siihen kallistuminen pysähtyi.

Päämitat 
Pituus 6450 mm, leveys 710/45 
renkailla ja ketjuilla 288 mm ja 
korkeus 3550 mm.
Renkaat teleissä 710/45-22.5, 
takana 710/45-26.5.
Maavaraa pohjan alla 600 mm, 
telikoteloiden alla 420 mm.
Ohjaamon lattiakorkeus 
1600 mm.
Hammasratasteleissä (Dana) 
painatus-/vakautussylinterit.
Telien liikevara +/- 23 astetta.
Nosturin tilttijalustan liikevara 
eteen/taakse +/- 15 astetta.
Punnittu työpaino nesteytetyin 
renkain ja ketjuin, Kesla 1395H 
nosturilla ja Kesla 25RH rulla-
harvesterilla 15 646 kg.
Ohjauksen kääntökulma +/- 52 
astetta.

Mitattu kääntöympyrä 11,4 m.
Moottori 
4-sylinterinen, välijäähdytetty 
SisuDiesel 49 CWA turbo. 
Yhteispaineruiskutus 
(=common rail).
Ilmoitettu teho120 kW/2200 rpm, 
vääntömomentti 700 Nm / 
1500 rpm.
Ajastimella varustettu moottorin/
ohjaamonlämmitin
Polttoaineen kulutus kokeessa 
7,92 l/h.
Voimansiirto 
Hydrostaattinen, elektronisesti 
ohjattu. Kaksi suljettua hydrau-
liikkapiiriä. Molemmille piireille 
säätyvätuottoinen, 75 cm³:n 
pumppu. Molemmissa piireissä 
etu- ja takapään välillä virtauk-
senjakoventiili, joka toimii 

”automaattilukkona”.
Etutelien keskiakseleilla 
680 cm³:n Rexroth MCR 5 
-säteismäntämoottorit. Molem-
mille takapyörille oma säteismän-
tämoottori (470 cm³). Kaikissa 
hydraulimoottoreissa on negatii-
viset lamellijarrut (työ- + P-jarru).
Kaksi nopeusaluetta: 
0–5,3 km/h ja 0–10,5 km/h.
Mitattu vetovoima ketjuin met-
säautotiellä 12,8 kN:a (esite 
135 kN), jolloin pyörien pito 
loppui. Mitattu mäennousukyky 
kokeilussa oli etuperin ajaen 28 
astetta kivettömässä metsärin-
teessä. Jyrkempää mäkeä ei 
ollut tarjolla.
Sähköjärjestelmä 
Jännite 24 V, akut 2 x140 Ah ja 
laturi 100 A.

Varusteet
Kokeilukoneessa oli sammutus-
järjestelmää ja teloja lukuun-
ottamatta kaikki muut lisäva-
rusteet: Tiedonsiirto paikannus, 
moottorinlämmitin/Webasto, 
aurinkoverhot, sähköiset poltto-
aine-, oljy- ja alipainepumput, 
kontrollisakset, kantokäsittely, 
värimerkkaus, nosturin keskus-
voitelu, 710/45 renkaat, renkai-
den nestetäytöt ja Oloffors- 
ketjut kaikissa pyörissä.
(Nosturin ja hakkuupään tiedot 
niiden omissa jutuissaan)
Hinta
Valmistajan  ilmoitus kokeilu-
koneen vertailuhinnaksi on 
siinä olleine varusteineen 
360 000 euroa (sis. alv).

Profi 50 alustan tekniikkaa ja mittauksia

ãã
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 ALUSTAN OMINAISUUDET

työhydrauliikka
päätehakkuussa
ilman lisäpumppua
liian pystyt portaat
suojaamattomat telin 
vakautussylinterien
letkut/nipat
ketjujen nuljahtelu telin 
renkailta ilman ketjun-
pitimiä

hyvä tasapaino ja
pieni kääntöympyrä
erittäin hiljainen ohjaamo
taloudellinen moottori
hyvä näkyvyys laajalle 
työalueelle
vetovoima painoon
nähden
kuormainventtiilin
sijoitus etuvaunussa
kävelytasot ohjaamon 
reunoilla
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Vajaan viikon käyttökokemusten jälkeen Metsä-
sepät Rautio Oy oli vaihdattanut ostamaansa Kesla 
13100H kuormaimeen puolta metriä lyhyemmän 
pääpuomin, jolloin koko paketti vastasi entuudes-
taan tunnettua Kesla 1395H:ta. Omistaja perusteli 
vaihtoa paremmin toteutuvalla lineaarisuudella. 
Ulottuvuudessa tuli takkiin puoli metriä, mutta 
nettonostovoimaa puomin päähän lisää. Kun 
Profin alustalle ei oikein mitoiltaan mahdu Kesla- 
harvesterikuormainten kahdesta kääntökehän 
vaihtoehdosta se isompi, pienemmän voimat ison 
hakkuupään kanssa kävivät tukkeja sivukaltevilla 
urilla tehtäessä rajallisiksi. Ylä-/alamäessä tilttija-
lustalle on aktiivista käyttöä. Profia varten nosto-
puomin liikerataa on pienennetty 15 astetta.

   Petri Janttonen, Asko, Mika ja Jorma Voutilainen 
(kuvat Mikael Wathén)

Koneen lähtiessä Profi Forest Oy:n 
tehtaalta Ruokolahteen, siinä oli ko-
keilukoneesta poikkeava kuormain. 
Siitä johtuen punnituksen lukuja-
kin jouduttiin päivittämään, kuten 
alustajutussa kerroin.

Koneen kokonaispainossa tyvi- 
puomistojen painoerolla ei ole mer-
kitystä. Konkreettisempaa on, että 
alkuperäinen versio nosti kymme-
nestä metristä kouran lisäksi noin 
90 kiloa ja kokeiluversio 9,5 met-
ristä 176 kiloa. Suoraan sivulta ha-
kattaessa ero on iso. Vielä isompi 
on alustan vakaustuntuma vietä-
essä tyhjää kouraa puulle puomis-
ton ääripituudessa. Ratkaisu on sil-
tä osin hyvä.

 Lineaarisuus toteutui nyt siten, 
että metrin korkeudelta aloitetussa 
kouran viennissä puulle sen poh-
ja tavoitti maahan jatke sisään ve-
dettynä 7,3 metrissä, eli siinä mis-
sä jatke on otettava käyttöön. Mi-
tattu vajoama on perusteltavissa, 

kun suurin osa rungoista kussakin 
hakkuupisteessä kerätään kerrot-
tua ulottuvuutta lähempää. Niis-
sä koura tulee edellisen puun lat-
vakatkaisusta suoraan seuraavan 
rungon kaatosahauskohdalle.

Matala pystypilari 
näkökenttää alempana
Pystypilarin huippu asettuu etuik-
kunan alareunan tasolle. Kun kes-
kiverto kuski katselee maailmaa 
huomattavasti ylempää, alaslasket-
tu tai sivulle vähänkään käännetty 
puomisto suo hetkeksi vapaan nä-
kymän tulevia puuvalintoja tai seu-
raavaa siirtymää varten. Kouran 
lähietäisyydellä pääpuomi nousee  
lähes pystyyn, jolloin sen ohi taak-
se näkee vain kurkkimalla. Monissa 
muissa kääntymättömissä ohjaa-
moissa pystypilari teettää sen aina.

Kuormaimen sijainti on hyväk-
si sekä koneen tasaiselle painoja-
kaumalle että puomiston liikkei-

den seuraamiselle tiheän harven-
nuspuuston seassa koneen sivuil-
la. Katseen poikkeama puomiston 
suunnasta on vähäinen.

 Hydraulimoottorin pyörittä-
mä kääntökehä oli se pienempi 
Kesloissa nähdyistä. Se on niin lä-
hellä ohjaamoa, ettei isompi (halk.
ero 130 mm) taida alustamuutok-
sitta väliin mahtua. Jos sopisi, se 

olisi  ratkaisu mielestämme tar-
peelliseen kääntövoiman lisäyk-
seen. Automaattinen jalustan va-
kaaja on kuulemma saatavissa li-
sähintaan, mutta siitä apu tulee 
vain pitkittäissuunnassa. Nykyi-
selle kehälle vääntömomentin kas-
vattaminen voi olla lujuusopilli-
sesti liikaa.

Puomiston laajakulmanivel ei 

Tukkirungoissa hiukan vaisuksi jäänyttä kääntövoimaa lukuunot-
tamatta Kesla 1395H-harvesterinosturi aiheutti kokeilussa vähiten 
polemiikkia. Kokoluokka on Profi 50:een sopiva. Lineaarisuus riittää 
käytännössä noin 7 metriin asti. Kouran pitkät karsintaveitset mukaan 
lukien puun saa kaato-otteeseen 10 metristä.

Kesla 1395H-liikeratanosturi Profi 50:ssä

Hyväliikkeiseen nosturiin
kaipailtiin lisää 
kääntövoimaa

tuo taittopuomia aivan nostopuo-
miin kiinni lähiasennossa. Siitä seu-
raa sekä hyötyä että haittaa: hyö-
ty on se, ettei koura lähiasennossa 
paiski heilahduksista puomiin eikä  
lähestymisliike ole tavanomaisen 
äkkipikainen loppupäässä. Petrin 
kuvaannollista ilmausta käyttäen 
”harottamaan jäävä” taittopuomi 
vaikeuttaa puolestaan kouran vie-
mistä puuvälistä toiseen ahtailla 
harvennuksen ajourilla. Ominai-
suus on seurausta liikeradan pie-
nentämisestä Profia varten.

Keskitetty manuaalirasvaus
Nosturin eri liikenopeudet on 
luonnollisesti ohjelmoitavissa kul-
jettajakohtaisiksi ohjausautoma-
tiikasta. Kukaan ei moiseen tunte-

nut tarvetta, kun kone oli jo ehti-
nyt olla ammattikuskien käsissä 
harvennuksella.

Puuta äärietäisyydeltä haettaes-
sa teleskooppi veti mittariin 3 390 
kilopondia. Kun jatke loppui, li-
neaari jatkoi siitä 3 490 kilopon-
din vedolla. Voima kasvoi matkan 
siitä lyhetessä.

Kääntö 7,5 metrin varrella nos-
ti mittarin 423 kilopondiin (31,7 
kNm). Esitteen 39 kNm:ä on brut-
to ja isomman kääntökehän mo-
mentti. Kokeilukoneen  mitta-
uksesta laskettu tulos on netto ja 
alustan suoruutta vaakittamat-
ta maastossa mitattu. Tulos ei ole 
harvennusharvesterille huono, 
mutta päätehakkuun tuotosta 

osaltaan nakertava.
Valmistusteknisesti työjälki 

kuormaimessa on huoliteltua ja 
järeys sitä luokkaa, ettei pelottai-
si istuttaa Kesla 1395H:ta pykälää 
suurempiin alustoihin.

Nosturin keskitetty rasvaus 
maasta käsin sai varauksettoman 
hyväksynnän, vaikka puomisto 
laskeutuukin tavallista alemmas. 
Laajakulmanivelen nipatkaan ei-
vät nyt edellytä akrobatiaa.

Syksypimeiden tullen saattaa tul-
la tarvetta yhdelle työvalolle puiden 
latvoihin näkemiseksi. En muista 
puomistossa sellaista olleen. Koura-
valot kyllä oli pääpuomin kyljissä.

Kääntöä lukuunottamatta nos-
turi aiheutti vähiten polemiik-

Muiden alustakoneiden yhteydessä on 
nähty samaa harvesterinosturia isommal-
la kääntökehällä varustettuna, jolloin kään-
tövoimaa samalla hydraulimoottorilla saa-
daan enemmän. Profissa tila isommalle ke-
hälle käy ahtaaksi.

Nostovoimaa kouran lisäksi nosturin täydellä ulottuvuu-
della mitattiin 176 kiloa. Tyvi ei jää kaadossa kannon taak-
se. Taimikon päälle kasvaneiden koivujen poistossa kaa-
tosuuntaan pystyi vaikuttamaan vielä kaatosahauksen jäl-
keenkin siirtämällä tyveä puun kaatumisen aikana.Tällaisil-
la palstoilla puuta ei aina kaadeta sinne, missä se karsitaan 
ja katkotaan. Kikkailu hidastaa työvauhtia, mutta taimisto-
vahingot minimoituvat.

Nostopuomin pituus 4100 mm, 
taittopuomi 3680 mm ja jatke 
2200 mm.
Ulottuvuus kääntökeskiöstä 
rotaattorin tappiin 9500 milliä, 
hakkuupään avatut terät 
mukaan lukien 10000 milliä.

Ilmoitettu paino ilman jalustaa 
ja hakkuupäätä 1900 kg.
Ilmoitettu nettonostomomentti 
liikerata vaakatasossa 100 kNm 
21MPa:n paineella.
Mitattu nostokyky kouran lisäk-
si (934 kg) 9,5 metristä 176 kg.

Kääntökulma 260 astetta.
Työhydrauliikan tuottovaatimus 
100–120 l/min.
Valmistajan kourasuositus 
Kesla 25RH/S.

Kesla 1395H-liikeratanosturin tekniset tiedot ja mittaukset
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liian pieni kääntövoima 
tukkirungoille
rajallinen laajakulma
ensiharvennuksille

matala pystypilari
hyvät liikkeet
selkeä ja huolellinen 
putkitus
keskitetty rasvaus
laaja työsektori



Suuret ennakko-odo-
tukset eivät täyttyneet 
päätehakkuukouran 
mitat ja painon omaa-
van Kesla 25RH-hak-
kuupään suoritusky-
vyssä Profi 50:n työ-
hydrauliikalla. Havu-
tukkien ja latvakoivu-
jen teko oli työlästä, 
kun rullia ei yksinker-
taisesti saatu kokeilus-
sa pitämään ”ylipuris-
tuksesta” huolimatta. 
Syytä selvitti myöhem-
min Ruokolahdessa 
ensin tehdas ja kouran 
trimmauksen jälkeen 
kokeiluryhmä mitta-
reineen yhdessä Keslan 
ja Profi Forestin eks-
perttien kanssa. 
Esitteen lupaamat voi-
mat löytyivät vihdoin 
säätöjen jälkeen. Vas-
taava koneyhdistelmä 
mitattiin vielä Piela-
vedellä. Tulokset olivat 
likimain yhtenevät. 
Sielläkin tarvittiin 
jälkisäätöjä.

   Petri Janttonen, Asko, Mika ja 
Jorma Voutilainen 
(kuvat Mikael Wathén)

Useimmista muista rullasyöttöi-
sistä hakkuupäistä poiketen Keslan 
rullageometria on lähes suora. Se 
tarkoittaa, että rullat  pysyvät muita 
kouria pystymmässä puun paksuu-
desta riippumatta. Hiukan karri-
koiden sanottuna ne eivät kannat-
tele karsittavaa runkoa, vaan ainos-
taan syöttävät sitä päin karsintate-
riä. Puun nostavat kourassa ylös ja 
pituusmittapyörälle karsintaterät. 
Paksuja tyvitukkeja varten liikku-

vat veitset ovat pitkät, jotta niiden 
päät yltävät karsinnassa puun alle.

Keslan rullageometrian idea on 
minimoida liikekitka karsintarun-
kojen yläpinnan ja kouran ”selkä-
rangan” välillä. Perinteinen rulla-
geometria puristaa pieniä puita 
lähes suoraan ylöspäin, suora vain 
sivuilta eikä ylöspäin ollenkaan. 
Kitka kohdistuu ylärungon sijas-
ta enemmänkin karsintaterien si-
säpinnoille.

Terien räpytys 
hävittää pituusmitan
Keslan rullageometrian vuoksi 
neliteräisyys on käytännössä vält-
tämättömyys. Yhdellä veitsiparil-
la syntyisi peruutuksessa ilmei-
sesti kouran köyrimis- ja puun 
putoamisvaara.

Pitkä runko ja neliteräisyys ei-
vät oikein istu mutkaisten puiden 
karsintaan. Joko veitset tai kiinteä 
etuterä pakkaavat haukkomaan 

Hiukan alle kuution männyt kaatuivat isojen pihtien otteessa ja pitkällä terälevyllä turvallisesti. Karsin-
nassa sai pelätä jatkuvasti rullien kuopaisua, joka pilaa hetkessä tukin. Kun puristuspaineita nostettiin, 
kouraa piti avustaa syötössä kuormaimella huolellisesti. Suorituskyky ei vastannut yleiskouran odotuksia.

Yleiskouraksi tarkoitettu Kesla 25RH

Pidon ja syöttövoiman 
optimointi lähes 
kellosepän hommaa

mutkissa puun sisään. Veistämi-
nen vaatii voimaa.

Yleinen käytäntö on, että pa-
hoissa mutkissa tai jättioksissa käy- 
tetään teriä hetkellisesti auki syö-
tön aikana. Kuskit tuntevat sen 
nimellä ”räpytys”. Automatiikka 
avaa aavistuksen teriä muutenkin, 
jos peruutustarvetta tulee. Auto-
maattinen kevennys ei tarkoita sa-
maa, vaan pahojen oksien ohitusta 
tavallista korkeammalta.

Keslan rullageometrialla räpy-
tyksen kanssa pitää olla tavallista 
tarkempana. Jos tulee avattua lii-
kaa, puu valuu mittapyörän ta-
voittamattomiin ja on aloitettava 
pölli alusta. Paluu on aika stressaa-
vaa esimerkiksi pitkän ja vaikean 
koivukuidun loppupäästä.

Voiman ja pidon 
vaikea tasapaino
Molemmat valmistajat olivat tie-
toisia kokeessa tehtävistä mitta-
uksista. Huoltomies olikin käynyt 

koneella ennen sen noutoa. Kun 
Metsäsepät Rautio Oy:n työmaa 
oli nuorta männikköä hiekkakan-
kailla, kokeilussa kohtaamamme 
vaikeudet eivät varmaan paljastu-
neet karsinnan helppouden takia.

Ehdimme aloitella hakkuuta 
ennen Ari Halmetojan saapumis-
ta työmaalle. Rullien pito ja syöt-
tövoima olivat toivottoman ailah-
televia. Pyynnöstä Ari lisäsi rul-
lapaineita runkokäyrän (paksuu-
den mukaan) molempiin päihin 
kahteen kertaan. Niillä jatkettiin 
ja meno alkoi ajoittain viitata ko-
neelliseen hakkuuseen. Välillä toi-
mi välttävästi ja sitten taas ei. 

Ohuissa latvoissa lipsuminen 
selittyy sillä, että vain rullien ylin 
piikkirivi  tavoittaa puuhun mini-
mipaksuutta lähestyttäessä.

Laatumännyissä ei ollut varaa 
tukkien pilaamiseen rullien kuo-
paisulla. Puristus nostettiin lähes 
maksimiin. Se vaikuttaa näköjään 
sulassa puussa melkoisesti syöttö-

Rullakulma pysyy lähes muuttumattomana puun paksuudesta riippumatta. 
Rullat eivät nostata puuta ylöspäin. Se tehdään karsintaveitsillä.

Kuitupuiden minimilatvaläpimitan pudottua kuuteen senttiin pystyrulla saa pöllin 
loppupäässä syöttöotteen vain ylimmällä piikkirivillään. Mutkaiset koivut ovat han-
kalia kaikille hakkuupäille. Erikoisen vaikeita ne ovat pitkärunkoiselle neliterälle.

ã

ã

rullien pidon ja max syöt-
tövoiman häilyvä raja
kokoon nähden vaati-
maton suorituskyky
Profi n hydrauliikalla
pituusmitalta putoami-
nen, jos teriä on pakko 
avata syötön aikana

jämäkkä rakenne
helppo rasvaus ja
letkuhuolto
automaattinen ketjun-
kiristys
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voimaa heikentävästi. Kouraa pi-
ti saattaa nosturilla. Viikonloppu, 
koneen laina-aika ja leimikkota-
voite eivät suoneet aikaa enem-
pään tohtorointiin. 

Sutimisesta raportoitiin valmis-
tajille ja lupasimme palata mitta-
reinemme Ruokolahteen, kun on-
gelmat on poistettu.

Pumpun ohjausyksikkö ja rul-
lien tasausventtiili oli kuulemma 
vaihdettu. Männyn puristuspai-
neita oli alennettu.

Uusinnassa mittauspuu oli kes-
kikokoinen kuusitukki. Rullien 
puristuspainetta muuteltiin mo-
neen kertaan parhaimman vedon 
löytämiseksi. Oksien vaikutus eli-
minoitiin.

Propojen kenkkuilu on pois-
suljettu suorilla painemittauksil-
la. Moottoreiden ohivuotoa ei voi 
epäillä, kun ne eivät lämmenneet 
runsaista vetoyrityksistä huoli-
matta. Sama puristuspaine ei anna 
maksimipitoa parkki- ja vauhtive-
toon. Vauhdissa puristusta pitää 
olla enemmän tai rullat kuopivat.

Järjestelmän pääpaine oli erilli-
sellä mittarilla mitattuna 233,7 ba-
ria. Sillä parhaimmat parkki- 
vedot kiristettyä liinaa vastaan 
vaihtelivat vedoittain välillä 
16,68–17,80 kN:a ja tempaisu 25 
sentin vauhdilla 22,40–24,40 kN:a. 
Vastaavat mittaukset Pielave-
dellä 6 000 tuntia ajetulla Profi 
50/Kesla 25RH:lla olivat 224 ba-
rin paineella mäntytukissa 18,8–
21,4 kN:a. Rullien säätöjä muu-
teltiin aina edellisestä vedosta op-
pien lopussa jopa prosentti ker-
rallaan ylös ja alas. Teräpaineet 
olivat käytännössä nollilla.

Kuten mittaustuloksista  nä-
kyy, valmistajaa tai markkinointia 
ei voi syyttää katteettomista lupa-
uksista (esite 24 kN:a). Keslan ku-
ten varmaan muidenkin kouraval-
mistajien laskennalliset syöttövoi-
mat lähtevät kunkin vetomootto-
rivalmistajan lupaamasta voimas-
ta hydraulimoottorin 40 kierrok-
sen pyörintänopeudella. Meidän 

vauhtivetomittauksemme osunee 
siihen hyvin.

Tulokset ovat hyvän harvennus-
kouran tuloksia, mutta paino ja 
ulkomitat viittaavat päätehakkuil-
le. Ylimääräisen massan liikuttelu 
lisää polttoaineenkulutusta.

Sekä metsäkokemukset että mit- 
taukset jättivät kaikille kokeilijoille 
hämmentävän mielikuvan. Ei vähi-
ten siksi, että itse olen nähnyt Kesla 
25RH:n menevän järeämmän työ-
hydrauliikan alustakoneissa huo-
mattavasti aggressiivisemmin.

Tulokset ja koko prosessi teetti-
vät kaikilla osapuolilla ylimääräis-
tä, rehtiyteen tähdännyttä työtä. 
Parannettavaa jäi, jos on mieli kil-
pailukykyiseksi yleiskouraksi.

Työkierroksilla 1700 rpm jat-
kuvan syötön nopeudeksi 8-met-
risellä kuitupuurungolla mitattiin 
4,76 m/s.

Letkujen vaihdoissa 
ei ähräämistä
Yläkansi venttiilitilaan on ihan-
teellisen hyvä yhden pultin kiin-
nityksineen. Kahta tuuman paine- 
ja paluuletkua lukuunottamatta 
kouran venttiilin letkut saa vaih-
dettua/kiristettyä viereisiä purka-
matta. Se on harvinaista herkkua.

Terälevyn/ketjun vaihto on vai-
vatonta automaattikiristyksen an-
siosta.

Sahassa ilmeni kaksi häiritsevää 
ilmiötä. Toinen oli se, että terälevy 
otti välillä puuhun ennenkuin te-
räketju oli vauhdissa. Siitä ei jak-
sa aloittaa mikään sahamoottori. 
Toinen oli sahan kotiasento. Kun 
pitkä terä palasi koteloonsa, kärki 
ylsi raapaisemaan koppaan. Ei ih-
me, jos ketjut tuntuivat tylsyvän 
suhteettoman nopeasti.

 Positiivista oli, että kaikki kou-
ran nipat on rasvattavissa kouran 
asentoa välillä muuttamatta.

Kokeiluun värimerkkaussäiliöi-
den kertatäyttö riitti, kun lajitelta-
vaa oli vähän.

 Teräöljysäiliön korkki saisi ol-
la isompi. Onneksi nielu ei tässä 
pulputa.

Motomitin ohjelmassa on kou-
ralle enemmän hienouksia poik-
keustilanteiden varalle kuin arki-
käytössä jaksaa raplata. Perusvar-
muutta arvostaisimme enemmän.

Kokeilussa emme voineet vält-
tyä miettimästä Profi 50:n mah-
dollisuuksia Keslan pienemmän 
kouran (RH 20) kanssa. Se mah-
dollistaisi pitkän kuormaimen. 
Esitteen mukaan kourien paino-
ero on 220 kiloa.

Nyt Nokka Profilla työkseen ajava Asko ei sadatellut yhtään ketjua 
vaihtaessaan. Ketjunkiristys on automaattinen. "Helppo homma", 
luonnehti koko operaatiota tämä monia muita koneita ja kouria käyt-
tänyt kokeilija.

Kokeilijat haluavat aina kurkistaa kouria suojakannen alle. Letku-
rikot metsässä eivät aina ole kuskille herkkua varsinkaan äärikeleillä. 
Kesla 25RH sai hyvän arvosanan. Yksittäisen letkun voi vaihtaa muita 
irrottamatta.

Leveys koura kiinni/auki 
980/1350 mm.
Pituus 1400 mm.
neljä liikkuvaa ja 
yksi kiinteä karsintaveitsi.
Syöttö kahdella synkronoidulla 
metallirullalla,  halkaisija 385 mm.
Syöttömoottorit 
Poclain MS 05/565.
Sahamoottori 19 cc, 25 tuuman 
terä automaattisella ketjunkiris-
tyksellä.

Punnituspaino työkunnossa 
Black Bruin (Sampo)  kääntä- 
jineen 934 kg.
Rullien max.aukeama 580 mm.
Etu-/takaterien avauma 600–
/680 mm.
Maksimikatkaisu 670 mm ja 
karsinta veitsien kärjet vastak-
kain 390 mm.
Järjestelmäpaine kokeilu- 
koneessa 233,7 baria, 
Pielavedellä 224 baria.

Mittalaite Motomit IC/PC
Mitatut max. syöttövoimat: 
Parkkiveto kiristettyyn liinaan 
18,8 kN:a/ Pielavesi, 
17,8 kN:a/Ruokolahti                                           
Vauhtiveto 
24,4 kN:a Ruokolahti, 
21,4 kN:a Pielavesi.
Jatkuvan syötön nopeus 1700 
kierroksella 4,76 m/s.

Kesla 25RH-hakkuupään tekniset tiedot ja mittaukset
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Metsäsepät Rautio Oy / Ruokolahti

Keijo ja Perttu Raution,- Isän ja Po-
jan- yhdessä omistamalla Metsäse-
pät Rautio Oy:llä  on ensi vuon-
na juhlan paikka. Silloin tulee 20 
vuotta täyteen metsäkoneurakoin-
nin aloittamisesta suvussa. Isä-Kei-
jo lopetti moottorisahatyöt ja alkoi 
hakata Nokka Jokerilla/Keto 51:llä. 
Kevyessä kalustossa on pysytty ko-
ko ajan. Perttu (27 v) tuli mukaan 
”sivutoimisena” jo kouluiässä. Hä-
neen sopivat nykyisten työpaikkail-
moitusten kriteerit: Nuori, korke-
alle koulutettu, ammattitaitoinen 
ja pitkän työkokemuksen omaava.

Keijo Raution metsuritausta nä-
kyy Metsäsepät Rautio Oy:n Profi 
50:n työjäljessä Stora Enson har-
vennushakkuutyömailla Ruoko-
lahdessa. Urakanantajan harven-
nuskurssit metsureilleen ja käytän-
nön työ ovat hioneet puuvalinnan 
oikeaoppiseksi. Se on niin verissä, 
että valinta onnistuu myös koneen 
ohjaamosta, vaikka konekuskilla 
ei ole jalkametsurin tavoin  kolmi-
ulotteista tarkastelumahdollisuut-
ta puu puulta palstan sisällä.

 Erinomainen metsäjärjestys 
pohjautunee samoin manuaali-

hakkuuseen. Kasat ovat kuin käsin 
täsmättyjä, eikä kouraisutaakko-
jen alla ole havuja. Rautioiden ali-
urakoitsija , kuormatraktoriyrit-
täjä Jarmo Poth Joutsenon Mie-
tinsaaresta on työmaitten suhteen 
monia kolleegoitaan onnellisem-
massa asemassa.

 Perttu Rautio oli peruskoulu-
tuksensa jälkeen 1,5 vuotta isällään 
oppisopimuskoulutuksessa. Myös 
harvesterikuskiksi jo vakinaistettu 
Mikko Nevalainen ehti jo koeajal-
laan omaksua Keijo Raution teesit 
metsien ja metsäkoneiden käsitte-
lyssä. Kieli tuntuu kaikilla kolmel-
la olevan yhteinen.

Valtaosa työmaista on harven-
nushakkuuta Stora Enson omissa 
metsissä. Hyväksi tunnettu työjäl-
ki on poikinut lomaan myös han-
kintaleimikoita yksityismetsistä. 
Urakanantaja on ollut sivukeikoil-
le myönteinen, jos puukauppa on 
tehty ”omaan firmaan”.

Uuden Profi 50:n myötä vuo-
tuinen hakkuumäärä tulee kasva-
maan, kun vanhallakin harveste-
rilla painetaan vielä urakkaa täys-

päiväisesti.
Edelliseen viitaten Metsäsepät 

Rautio Oy valitsi Profin varusteet 
skaalan suuremmasta päästä. El-
lei harvennuksia riitä koko vuo-
deksi, tavoitteena on tehdä tila-
päisiä päätehakkuita koneen täys-
työllisyyden turvaamiseksi. Tähän 
mennessä tukkien hakkuu uudella 
koneella rajoittuu muutamien sie-
menpuuaukkojen operointiin.

Profi 50:n tarinaa riittää Rau-
tioitten käytössä pitkälle tulevai-
suuteen. Edellinen kone on pi-
an 10-vuotias ja mittarissa 18 000 
tuntia.

Sopii toivoa , että "pojasta polvi 
paranee” tässäkin tapauksessa. JV

Metsäse-
pät Rautio Oy 
viettää vuoden 
päästä metsä-
koneurakoin-
nin 20-vuotis-
taiteilijajuhlaa. 
Isä- Keijon ja 
Perttu-pojan 
yhtiössä työ-
jälki on ykkös-
asia.

Mikko 
Nevalainen 
pääsi he-
ti Ruokolah-
den metsä-
koulusta val-
mistuttuaan 
Metsäsepät 
Rautio OY:lle 
töihin.
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