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Teli- ja nelivetoinen 
Valmet 1502
   Kimmo Kotta

Lähes kaikki traktorivalmistajat ovat joskus saa-
neet kuningasideoita, joihin on kulutettu tuhot-
tomasti työtä ja rahaa, mutta joita ei myöhem-
min ole tahdottu paljoa muistella. Yleensä tehtai-
den talous on kestänyt oharitkin, mutta ei aina.

Nuffieldin valmistaja BMC ajautui heikkoon 
jamaan mm. 60-luvulla kehitetyn BMC-Mini-
pikkutraktorin takia, eikä selvinnyt jatkoon kuin 
fuusioitumalla Leylandin kanssa.

Ford-traktoreita nelivetoisiksi muutellut 
Roadless keksi 70-luvulla metsäkonebisneksen, 
mutta lähinnä Pohjoismaihin tarkoitettu Log-
master-juontokone ei myynyt ja firma meni nu-
rin. Tosin vararikkoon oli muitakin syitä kuin 
tuo 4000-Fordista kasattu pieni linkkutraktori.

Joskus uutuudet ovat olleet liikaa aikaansa 
edellä, tämän on saanut kokea kotimainen Val-
met. Esikuivatus on nykyään tuiki tavallinen re-
hunkorjuumenetelmä, mutta Elviksen kuolin-
päivänä v. 1977 ensiesittelyn saaneet Valtra Re-
huri-tarkkuussilppuri ja -niittomurskain olivat 
tuolloin vielä kalliita ihmeitä, joiden ostamiseen 
kykeni vain muutama karjatalo. Viimeiset koneet 
myytiin myöhemmin roimalla alennuksella Iso-
joen Konehallin välityksellä.

Lähes yhtä lyhytikäiseksi jäi Valmetin telitrak-
tori, jonka aika ei ole tullut vieläkään. Se ei ollut 
myyntimenestys, eikä kaikilta osiltaan edes kovin 
onnistunut kone, mutta malliesimerkki ennak-
koluulottomasta traktorisuunnittelusta.

7-tonninen peltojätti
Telitraktori oli ollut Valmetin suunnitelmissa jo 
60-luvulla, ensimmäisiä kertoja systeemiä sovel-
lettiin 565-malliin. Tarkoituksena oli tehdä teho-
kas traktori suurtiloille ja urakoitsijoille, telive-
dolla haettiin pitoa ja mahdollistettiin suurem-
mat nopeudet peltokäytössä.

Valmet 1502 oli valmis v. 1975, ja sitä mainos-
tettiin 80-luvun traktorina, mikä oli vaatimatto-
masti sanottu. Takapyörien paikalla oli matalilla, 
mutta leveillä renkailla varustettu jokapyöräve-
toinen teli, jonka kumpaakin pyöräparia saattoi 
kääntösäteen pienentämiseksi nostaa hydrauli-
sesti kumpaankin suuntaan. Moottori oli uusi 
6-sylinterinen turboahdettu 611CS, DIN-tehol-
taan julmat 136 hv. Vaihteisto perustui 1102-mal-
lissa käytettyyn synkrolootaan, nopeuksia vain 
oli tuplasti.

Äärimmäisen hiljainen ohjaamo leveni ylös-
päin, millä saatiin vähennettyä auringon poro-
tusta. Nostolaitteen teho, 3 500 kg, tuntuu nyt 
kovin vaatimattomalta, mutta oli siihen aikaan 
kunnioitettava lukema. Kaikki silloiset suurtrak-
torit oli suunniteltu vetämään hinattavia työko-
neita, eivätkä useimmat niistä saaneet ilmaan 

tuonkaan vertaa. Toisaalta 1502:n suunnittelussa 
olivat tainneet hinattavat koneet unohtua, hyd-
rauliikan tuotto kun oli vaivaiset 26 l/min.

Väritykseltään ja muilta ulkoisilta seikoil-
taan iso Valmetti vastasi pienempiä 502-, 702- ja 
1102-malleja. 500/16 x 22,5-pallorenkaiden ti-
lalle sai peltokäyttöä varten maatalouskuvioiset 
13,6 x 24-paripyörät, upottavissa olosuhteissa te-
lipyörien päälle voitiin virittää telat. Vapo Oy tar-
vitsi turvetyömailleen suuria ja maastokelpoisia 
koneita, suokäyttöä varten 1502 varustettiin eri-
koisleveillä etupyörillä sekä kumiteloilla. Vapo 
olikin kaiketi suurin telitraktoriasiakas.

Varta vasten Finnairia varten Valmet teki 
1502:n pohjalta 1542-lentokonehinurin. Eteen 
sijoitetulla ohjaamolla ja muillakin toisenlaisil-
la toteutuksilla korkeus saatiin pudotettua 180 
senttiin, eli traktori mahtui reilusti ajamaan DC-
ysin siiven alitse. Suuret suihkukoneet tarvitsevat 
hinausvaiheessa ulkopuolista virtaa, tähän tar-
koitukseen 1542:n pellin alta löytyi generaattori, 
vaihteistona oli Valmetin oma Power-Shift. Val-
met 1502 oli 7 470 kilollaan markkinoiden pai-
navin maataloustraktori, mutta lentokenttäkäyt-
töön eivät tuollaisetkaan painot riittäneet, 1542 
painoi työkunnossa 13,5 tonnia.

Perus-1502 osoittautui tehokkaaksi trakto-
riksi, mutta sen alkuperäiseen tarkoitukseen, eli 
maatalouteen, meni vain muutama kone. Suur-

tiloja oli tuohon aikaan vielä vähän, eikä vienti-
kään vetänyt. Toisekseen viljelijät suhtautuivat te-
litraktoriin varauksella, siinä kun oli pari tonnia 
enemmän painoa kuin vastaavissa normaalitrak-
toreissa. Lisäksi teli rajoitti kääntyvyyttä; sitä nos-
tamalla saatiin traktori pyörähtämään vikkeläm-
min, varusteena kun oli vielä automaattitoimiset 
ohjausjarrut, mutta silloin traktori muuttui 2-ve-
toiseksi. Myöhemmin saataville tullut vetävä etu-
akseli auttoi vähän vaivaan.

Tekniikkaa sovellettiin muihin malleihin
Valmet 1502:n merkittävämmiksi työmaiksi jäi-
vät turvekentät ja puutavaran maantiekuljetuk-
set, mihin se soveltuikin hyvin siihen aikaan riva-
kan maantienopeutensa ja ajovoimanottonsa an-
siosta. Mallin valmistus lopetettiin muutamassa 
vuodessa, mutta onneksi edistyksellistä tekniik-
kaa päästiin jatkossa hyödyntämään muualla. 
Moottoria käytettiin pohjana Volvo BM Valmet 
905:n koneessa ja myöhemmissä Sisu-dieseleis-
sä, persoonallisesti muotoiltu ohjaamo soveltui 
hyvin Valmetin maansiirtokoneisiin, teliä käytet-
tiin monessa metsäkoneessa jne. 1502 koki vielä 
80-luvun alussa lyhyen uudestisyntymisen, kun 
armeija pyysi tarjouksia miehistönkuljetusvau-
nusta. Valmet teki 1502:n pohjalta oman PaVa-
vaununsa, mutta Sisun tekemä PaSi katsottiin 
paremmaksi.

 
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot Valmet 1502 
Moottori 611 CS, 6-syl. 4-t nestejäähdytteinen turboahdettu suoraruiskutus-

diesel kansiventtiileillä, 136 hv DIN/2300 rpm. Syl. läpimitta 108 mm, 
iskunpituus 120 mm, kokonaisiskutilavuus 6600 cm³, puristussuhde 
16:1. Rivityyppinen Simms P5351-ruiskutuspumppu keskipako-
säätäjällä. Sähköjärjestelmä 12V, käynnistyksessä 24V, vaihtovirta-
laturi 880W, starttimoottori 24V/4 kW.  

Voimansiirto Kuiva 13” ja 12,5” parikytkin, synkrovaihteisto 16+4R, nopeudet 2,5-
33,8 km/h. Planeettatyyppinen vähennyspyörästö, hydraulisesti hallittu 
tasauspyörästönlukko, teliveto. VOA 710 ja 1011 rpm, ajovoimanotto. 
Hydrauliset öljykylpylevyjarrut, voidaan käyttää ohjausjarruina. 

Hydrauliikka Kaksoishammaspyöräpumppu, tuotto työkonehydrauliikalle 26 l/min 
ja ohjaukselle 35 l/min. Suurimmat paineet 230 kp/cm² ja 70 kp/cm². 
Suurin nostovoima 3500 kg, Painonsiirtojärjestelmä vetovarsi-
tunnustelulla, kaksi ulkopuolisen hydrauliikan hallintaventtiiliä.  

Pyörät Edessä ja takana 500/16 x 22,5, hydraulisesti hallittu teli. 
Täytösmääriä Moottori 16 l, jäähdytysjärjestelmä 18 l, voimansiirto 39 l, telin jarrut 

2 x 5,5 l, telipalkit 2 x 26 l, hydrauliikka 122 l, polttoainesäiliö 180 l. 
Mittoja Pituus 5330 mm, akseliväli 2518 mm, telin akseliväli 1257 mm, 

leveys 2420 mm, korkeus 2990 mm, maavara 450 mm, paino vakio-
varusteilla 7470 kg. 

Lisävarusteita 13,6 x 24 pyörät paripyörillä, telat taakse, vetävä etuakseli, ryömintä-
vaihteisto, hihnapyörä, kattovilkku, radio. 

Hinta 75 000 mk vuonna 1975, mikä vastaa n. 55 700 € v. 2009 
Valmistaja Valmet Oy 
Valmistusaika 
ja -paikka 

1975-80, Suolahti, Suomi. Valmistettu yhteensä 28 kpl. 
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l Agrosalon 19.–22.11. Moskova
l Agromek  24.–29.11.   Herning 
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2010
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Tulevia  
näyttelyjä ja 
tapahtumia

Lisätietoja mm. www.koneviesti.fi/tapahtumat/
Ulkomaisten näyttelyjen tiedot on kerätty ulkomaisten 
messujärjestäjien luetteloista. Emme vastaa mahdolli-
sista muutoksista tai virheistä. Ennen näyttelymatkaa 
tiedot kannattaa varmistaa näyttelyorganisaatiolta.
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Ryhmäesittelyissä: 
Kuivurit, Perunan istutus- ja korjuukoneet

Agritechnica-näyttelyn kuumimmat uutuudet 

Esittelyssä Massey Fergusonin ensimmäinen  
AdBlue-traktori 8690 Dyna-VT


