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Veljekset Lehtomäki Oy:n kuljettaja Henri Ahonen ajoi puuta PONSSE Wisentillä joulun alla Petäjäveden lähistöllä. 

K oneosapalvelu Oy 
on tuonut markki-
 noille uudenlaiset  

kantavat KOPA -metsäko-
netelat, jotka ovat saaneet 
lyhyessä ajassa suuren 
suosion käyttäjien keskuu-
dessa. Niillä on kuitenkin 
ajettu jo niin pitkään että 
telojen kestävyys ja hyvät 
ominaisuudet on näytetty 
toteen urakoitsijoiden työs-
sä. 

Yli 40 vuotta koneellista 
puunkorjuuta tehneellä Veljekset 
Lehtomäki Oy:llä on uutuuste-
loista kokemusta jo laajasti. 

- Ensimmäiset KOPA -kanta-
vat telat tulivat meille puolitois-

ta vuotta sitten ja tällä hetkellä 
niitä on PONSSE Buffalo ja 
Wisent kuormatraktoreissa. Telat 
ovat kestäneet ilman mitään 
murheita; niitä tarvitsee ainoas-
taan lyhentää harvakseltaan sitä 
mukaan kun lenkki käytössä 
joustaa. Pehmeille maille tarkoi-

tetut telat ovat olleet todella 
hyvät kaikin puolin ja jos talvet 
ovat tällaisia vähälumisia voi 
niillä ajaa varmasti läpi vuoden-
kin. Toki meillä on käytössä 
erilaisilla teloilla varustettuja 
koneita ja muutenkin laaja tela-
valikoima, joten pyrimme opti-

moimaan telat työmaiden pohji- 
en ja keliolosuhteiden mukaan, 
kertoo Pertti Lehtomäki.    

Pehmeiden maiden 
korjuu lisääntyy

Veljekset Lehtomäki Oy ura-
koi Metsä Groupille ja UPM:lle 
yhteensä 11 koneketjulla.

- Turvemaiden korjuu lisään-
tyy koko ajan ja alueellamme 
Ääneskosken investointi nostaa 
puuntarvetta merkittävästi. Kor-
juusta onkin saatava jatkossa 
myös enemmän ympärivuotista 

mikä on alalle hyvä asia. Mutta 
toki me urakoitsijat joudumme 
samalla investoimaan merkittä-
västi pehmeiden maiden kalus-
toon, muistuttaa Lehtomäki. 

Ylivertainen kantavuus
ja paljon muuta hyvää

Uudet kantavat KOPA -telat 
tuovat Lehtomäen mukaan pal-
jon hyötyä urakointiin.

- Telat on tehty pehmeille 
maille ja niiden kantavuus on 
omassa luokassaan. Tasaisen 
telakengän ansiosta pintapaine 
jakautuu koko telan alueelle ja 
kun telakenkien väli on vain pa- 
ri senttiä syntyy kantavaa pintaa 
todella paljon. Meillä on esimer-
kiksi 10-pyöräisessä Buffalossa 
KOPA -telat 100 cm leveänä, 
joten sen pitkässä takatelassa on 
kantopintaneliöitä niin paljon 
että kone menee uskomattoman 
pehmeistä paikoista. Ja suora 
telalappu ei nosta maata telan 
alta vaan tasaa kulkujäljen, ke-
huu Lehtomäki.  

Parhaillaan Ponsselta on val-
mistumassa Veljekset Lehtomä- 
elle jälleen uusi PONSSE Buffa- 
lo kuormatraktori.

- Koneen pankkojen rakennet-
ta hieman muutetaan niin että 
saamme sopimaan alle 120 cm 
leveät KOPA-telat ja silti koneen 
kokonaisleveys jää alle 3,3 met-
riin. Aiomme kokeilla uutuuste-
loja nyt myös kaikista järeim-
mässä PONSSE Elephant kuor-

Pehmeiden maiden erikoistelat 
toimivat myös muissa olosuhteissa

Kantavat KOPA -telat jättävät metsään siistin jäljen. Kuvan kohteessa oli samasta kohtaa ajettu PONSSE Wisentillä jo yli 60 kuormaa; maapohja ei ollut erityisen pehmeä mutta tasais-
ten telalappujen jättämä jälki on erittäin hyvää ottaen huomioon ajon määrän. 



METSÄALAN AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI 29

Veljekset Lehtomäki Oy käyttää kantavia KOPA -teloja 100 cm leveänä 10-pyöräisissä PONSSE 
Buffalossa, jossa on kantopintaneliöitä niin paljon että kone menee uskomattoman pehmeistä paikoista. 

KOPA -telassa on tavallista korkeammat sivuohjurit, mitkä pitävät telan tukevasti renkaalla. Telat ovat osoit-
taneet kestävyytensä kovassa urakointikäytössä järeissä kuormatraktoreissa.   

Yhtä aikaa maahan kosketuksessa olevan telaketjun pinta-ala on todella suuri. Vierintävastus on puolestaan 
pieni mikä säästää polttoainetta.  

Kantavien KOPA -telojen leveiden ja tasaisten telakenkien väli on alle 
2 cm eli huomattavasti pienempi kuin perinteisissä teloissa. 

Suomalaista laatua - Koneosapalvelu Oy:lle on myönnetty KOPA -kan-
taville teloille mallisuoja.

- Turvemaiden korjuu lisääntyy koko ajan ja alueellamme Ääneskosken 
investointi nostaa puuntarvetta merkittävästi. Korjuusta onkin saatava 
jatkossa myös enemmän ympärivuotista mikä on alalle hyvä asia, 
sanoo Veljekset Lehtomäki Oy:n Pertti Lehtomäki. 

matraktorissa, toteaa Lehtomäki.   
Uusilla KOPA -teloilla pystyy 

Lehtomäen mukaan ajamaan 
samoja jälkiä useita kertoja peh-
meilläkin paikoilla.

- Ja silti maaperään ei jää pa-
hoja jälkiä ja telat tasaavat myös 
harvesterin jättämät jäljet siistik-
si. KOPA -teloilla kun käymme  

ajamassa puut laaniin niin työn-
jäljestä tykkää kaikki metsän-
omistajista metsäyhtiön väkeen 
ja luonnossa liikkujiin. Myös 
tienpitäjiltä tulee kiitosta kun 
metsäautoteiden pinta ei mene 
rikki, joten kuljettaja voi ajaa 
koneella tarvittaessa tietäkin pit-
kin, sanoo Lehtomäki.  
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