
Yhä useammalla kuor-
matraktorilla ajetaan 
niin ainespuuta kuin 
energiapuutakin. Taval-

linen, tasakärkinen puutavara-
koura soveltuu huonosti ener-

giapuun metsäkuljetukseen. Toi-
saalta piikkikouraa ei ole tehty ai-
nespuun kuljetukseen. 

Kun energia- ja ainespuusavo-
tat tulevat korjuuohjelmaan mo-
nesti ripotellen, kouraa pitäisi 

Käyttökokemukset A-kourasta hyviä

Vuosien saatossa 
Ruotsista on tullut 
hyviä kone- ja 
laiteinnovaatioita 
Suomeen. Niin 
nyt taas: Hultdins 
AB:n A-koura 
kerää kiitosta 
metsäkoneyrittäjien 
ja 
koneenkuljettajien 
keskuudessa.

olla vaihtamassa yhtenään. Eri-
tyisesti yhdistelmäkorjuussa eli 
integroidussa korjuussa, kun sa-
malta leimikolta on ajettava sekä 
kuitu- että energiapuu, kouran 
vaihtoruletti tavallisesta puuta-

varakourasta piikkikouraan ja ta-
kaisin pyörii tiuhaan.  
 
Apuja Ruotsista

Edellä kuvattu tilanne on sama 
Ruotsissa. Lääkkeeksi kouran 
vaihtorulettiin ruotsalainen Hult-
dins AB rakensi A-kouran, jossa 
molempien leukaparien toinen 
puoli on pidempi. 

Ruotsissa Skogforsk teki viime 
vuonna muutaman tutkimuksen 
A-kouralla (Arbetsrapport 688). 
Kouraa tutkittiin sekä ainespuul-
la että hakkuutähteellä ja ranka-
puulla. A-koura oli kuormatrakto-
rissa, energiapuuautossa ja hak-
kurissa.

Skogforskin tutkimuksissa ai-
nespuulla verrattuna tavalliseen 
puutavarakouraan A-kouralla 
kuormaus oli neljä prosenttia 
nopeampaa ja kuorman purku 
puolestaan seitsemän prosent-
tia joutuisampaa. Myös hakkuu-
tähteiden metsäkuljetuksessa A-
kouralla kuormaus- ja purkamis-
ajat olivat lyhyemmät kuin piik-
kikouralla.
 
Yli 20 A-kouraa Suomessa

Suomeen Hultdinsin A-kouria 
tuo Metsätyö Oy. Markkinointi-
päällikkö Hannu Hypén Metsä-
työ Oy:stä, kuinka kauan A-kou-
ra on ollut markkinoilla Suomes-

sa ja miten asiakkaat ovat otta-
neet sen vastaan? 

– A-koura on ollut Suomen 
markkinoilla vajaa puolitoista 
vuotta, ja kiinnostus kouraa koh-
taan on ollut hyvä, kertoo Han-
nu Hypén. 

– Olemme toimittaneet jo run-
saat 20 A-kouraa asiakkaillemme 
Suomeen. Valtaosa A-kourista 
on mennyt kuormatraktoreihin. 
Onpa muutama koura toimitettu 
myös energiapuuautoon. Tällöin 
mukana on mennyt myös koura-
saha, Hannu Hypén lisää.

A-kourakauppa on käynyt hy-
vin. Mitkä ovat tärkeimmät syyt, 
kun yrittäjät ovat ostaneet teiltä 
A-kouran? Ovatko ne edullisem-
pia kuin tavalliset puutavarakou-
rat tai energiapuukourat eli niin 
sanotut piikkikourat? 

– No ei ne valitettavasti hal-
vempia ole. Mutta toisaalta ei 
hinta ole myöskään hirveän kor-
kea, kun se suhteutetaan kuor-
matraktorin hintaan ja pidetään 
mielessä, että kuormatraktorilla 
tili tehdään nosturilla ja nosturin 
päässä olevalla kouralla, Hannu 
Hypén summaa.
 
Ei kourarulettia integroidussa 
korjuussa
Metsäkonepalvelu Oy:ssä A-
koura on ollut käytössä yli vuo-
den ajan. Toimitusjohtaja Timo 

Tolppa, minkälaiset ovat koke-
mukset?

– Olemme tyytyväisiä A-kou-
raan. Ajomiehen työtä helpottaa, 
kun ei tarvitse vaihdella kouria. 
Erityisen hyvin se soveltuu nuo-
ren metsän puun ajoon, kun kor-
jataan yhdistetysti kuitu- ja ener-
giapuuta, Timo Tolppa tiivistää.

– Voin suositella A-kouraa. Vie-
lä kun tinkisivät hieman hinnas-
ta, niin kaikki olisi kohdallaan, 
Timo Tolppa toteaa.

Simo Puranen Metsäkone-
palvelusta vahvistaa Timo Tol-
pan arvion: Kolme ja puoli tu-
hatta tuntia on tullut ajettua tällä 
Deeren (John Deere 1110D Eco 
III) A-koura -koneella ja muuta 
kouraa ei ole ollut. 

– Nuoren mettän puuta, tuk-
kia ja risua olen ajanut; kaikkiin 
soveltuu. Tukin ajoon on vaan 
hieman hiottava työmenetelmää, 
Simo Puranen kertoo kokemuk-
sistaan.

Kokemukset ovat olleet siis 
hyviä. Onko A-kourassa mitään 
kehitettävää? 

– Ainoa varjopuoli kourassa on 
ollut, että olemme joutuneet hit-
saamaan leuan kärkipalan ja leu-
an sivun kiinnityspisteessä ole-
van hiushalkeaman, Simo Pura-
nen antaa palautetta. 

Hannu Hypén kertoo, että A-
kouran kärjet ovat pituutensa 
vuoksi kovemmalla kuormituk-

sella kuin tavallisessa kourassa.  
– Tämä asia A-kourassa on hy-

väksyttävä ja huomioitava. Eri-
tyisesti tukin ajossa voivat vään-
tökuormitukset aiheuttaa leuan 
kärkiosaan halkeaman, mikä on 
syytä heti korjaushitsata, Hannu 
Hypén jatkaa. 
 
Ei epäpuhtauksia kuormaan

Ikaalisissa Metsäurakointi Terä-
väinen Oy:ssä A-koura on ollut 
myös John Deere 1110 -kuor-
matraktorissa. 

– Kaikkea – kuitua, tukkia, ran-
kaa, kokopuuta, hakkuutähteitä 
– on ajettu tänä vuonna, ja kuljet-
tajat ovat kiitelleet, kiteyttää yrit-
täjä Rauno Teräväinen. 

– Ainoana miinuspuolena olem-
me todenneet hiushalkeaman 
kouran leuassa. Havainnon teim-
me keväällä, mutta halkeama ei 
ole kuitenkaan lähtenyt kasva-
maan, vaikka emme ole sitä vie-
lä hitsanneet, Rauno Teräväinen 
paljastaa.

Koneenkuljettaja Markku 
Luomahaara Teräväiseltä ker-
too satojen ajotuntien kokemuk-
sella

– Olen pitänyt A-kourasta erityi-
sesti siksi, että sillä puut saa poi-
mittua hyvin kyytiin ja maata ei 
tule energiapuun mukana kuor-
maan, mistä hakkurimiehet ovat 
hyvillään.

Simo Puranen (vas.) Metsäkonepalvelu Oy:stä kertoo käyttökokemuksistaan Hultdins          AB:n A-kourasta Metsätyö Oy:n Hannu Hypénille. Hultdins SG II 260A ja tyytyväiset asiakkaat. Metsäurakointi Teräväinen Oy:n John Deere 1110D -kuormatraktorissa 
A-koura on ollut lähes vuoden ajan. Kuvassa yrittäjä Rauno Teräväisen (oik.) kanssa koneenkuljettajat Markku 
Luomahaara (vas.) ja Petri Leminen.

A-koura pureutuu hyvin hakkuutähdekasaan.

Energia- ja kuitupuun lisäksi A-kouraa käytetään tukin ajossa. Rinteessä oleva tukki nousee näppärästi kyytiin,  
koska koura poimii tukin ilman kouran ”heittoa” tukin suuntaiseksi.
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KuVAT JA TEKSTI:  
KALLE KäRHä  
METSäTEHO OY




