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• Tutkimuksissa selvitettiin AT Wheels Oy:n kehittämän 
kuormatraktorin lisäpyörän tekninen toimivuus ja vaikutus 
urapainumiin turvemaaolosuhteissa.

• Kuormatraktorin takana sijaitsevan lisäpyörän keskeisenä ideana 
on parantaa kuormatraktorin kulkua ottamalla tukea ajouran 
keskikohdasta.

• Lisäpyörä toimi teknisesti hyvin ja mittaustulosten perusteella sillä 
todettiin olevan urapainumaa vähentävä vaikutus.

• Lisäpyörällä on myös koneen heiluntaa tasaava ominaisuus, jolloin 
yksittäiset syvät urapainumat ja siten uran pettämiset pyörien 
urilla jäävät pienemmiksi. Tämä mahdollistaa osaltaan ajouran 
pysymisen ajokelpoisena pitempään.

Tiivistelmä
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• AT Wheels Oy:n kehittämän metsäkoneen 
lisäpyörän tarkoituksena on jakaa koneesta 
maahan kohdistuvaa pintapainetta ajouran 
keskelle tavallisten pyörien lisäksi.

• Tukivarren päässä olevaa pyörää voidaan 
painattaa maahan kuljettajan asettamalla 
voimalla 250 bariin asti.

• Tukivarsi joustaa ylöspäin, kun asetettu paine 
ylittyy esim. esteen vuoksi.

• Pyörä kiinnitetään takarungon jatkeeseen 
(pikakiinnitys).

• Painatusvoimaa ja pyörää ohjataan sille 
ohjelmoidun kosketusnäytön avulla.

• Pyörä ja tukivarsi painavat yhteensä noin 900 kg.
• Lisäpyörässä on hydraulinen napaveto. Se 

parantaa pyörän esteen ylitystä.
• Talvella lisäpyörällä voidaan tiivistää raiteiden 

välistä aluetta, jolloin uran alueen jäätymisen 
oletetaan olevan kattavampaa ja siten 
kantavuutta lisäävää.

Taustaa

19.3.2018

Kuvat: AT Wheels Oy
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Taustaa

19.3.2018

Lisäpyörä siirtää takatelin massaa etutelille ja ottaa kannettavakseen osan painosta riippuen 
pyörän painatusvoiman suuruudesta.

Mittaus, kuva ja taulukko: AT Wheels Oy
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• Tutkimuksen tavoitteena oli löytää mahdollinen pyöräurien 
painumaero turvemaaolosuhteissa lisäpyörää hyödyntäen ja ilman.

• Tutkimuksessa tarkasteltiin myös lisäpyörän teknistä toimivuutta.
• Tutkimuksessa kokeiltiin myös lisäpyörällä tehtävän uran 

keskikohdan tamppaamisen vaikutusta uran jäätymiseen talvella. 
• Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa Ilomantsissa syksyllä ja 

talvella.

Tutkimus

19.3.2018 5Metsätehon tuloskalvosarja 2/2018



• Tutkimusleimikko 1 
sijaitsi Ilomantsin 
Naarvassa.

• 14.11.2017 lunta 10 
cm, lämpötila +/- 0 °C.

• Suoalue oli kahden 
kivennäismaakannakse
n välissä, jonka saran yli 
koeurat asetettiin.

• Lisäpyörän kanssa 
ajettiin lenkkiä urien 1 
ja 3 sekä 5 ja 7 kautta.

• Ilman lisäpyörää 
ajettiin lenkkiä urien 2 
ja 4 kautta sekä uraa 6.

Tutkimusleimikko 1 ja koeasetelma, syksy

19.3.2018

Ura 1

…

Ura 7
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• Tutkimusleimikko 2 oli turvemaakohde 
talvitien päässä Ilomantsin Puohtiinsuolla

• Lunta 70 cm, testipäivinä 13.-14.2. 
pakkasta -3 – -6 °C, routaa ei juuri lainkaan

Tutkimusleimikko 2, talvi
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• Lisäpyörän kanssa ajettiin urien 1 ja 3 lenkkiä.
• Ilman lisäpyörää ajettiin verrokkina urien 2 ja 4 lenkkiä.
• Urilla 1 – 4 oli mittauslinjoja 10 kpl/ura 5 m välein.
• Urat 5 ja 7 ajettiin kerran tyhjällä kuormatraktorilla lisäpyörä alhaalla tampaten uran keskikohta.
• Lisäpyörän kanssa ajettiin urien 5 ja 6 lenkkiä.
• Ilman lisäpyörää ajettiin urien 7 ja 8 lenkkiä.
• Mittauslinjoja urilla 5 ja 6 oli 8 kpl/ura 5 m välein ja urilla 7 ja 8 8 kpl/ura 4 m välein.

Koeasetelmat, leimikko 2

19.3.2018

Ura 4

Ura 3
Ura 2

Ura 1

Ura 8
Ura 7

Ura 6
Ura 5
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Urapainumien mittaaminen
• Urapainumaa mitattiin koneen telien urilta ja lisäpyörän uralta.
• Urapainumamittausten lähtötasoksi mitattiin telien urilta hakkuukoneen pyörien

painama taso. Talvella lähtötasona käytettiin urien lumen pinnan tasoa hakkuun
jälkeen.

• Lisäpyörän lähtötaso määritettiin syksyllä maanpinnasta, mutta talvella 
lisäpyörän uran lähtötason määrittäminen osoittautui lumen takia epätarkaksi. 
Näin ollen talviaineiston laskelmissa keskiuran lähtötasona käytettiin telien urien 
lähtötasojen keskiarvoa.

• Jokaisen testiajokerran jälkeen mittaukset toistettiin samoissa mittauspisteissä.
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• Kuormatraktorina oli Ponsse Wisent, 
jonka etu- ja takatelit oli varustettu 
Olofsforsin ECO-Track -yleisteloilla.

• Lisäpyörää ei irrotettu testin aikana
ilman pyörää tapahtuviin
verrokkiajoihin, vaan sen paino
kompensoitiin pienentämällä
kuormaa.

• Tutkimuskuorman koko lisäpyörää 
käytettäessä oli noin 5 k-m3 (4,7 t).
‒ Ilman lisäpyörää ajettaessa 880 kg 

vähemmän.
‒ Kompensoidun kuorman paino 

määritettiin pyörävaakojen avulla.
• Urille 5-7 kuormaa pienennettiin vielä 

1 200 kg, jotta ajokertoja saataisiin 
useampia.

• Tutkimuksessa lisäpyörän 
hydraulisylinterin paineena käytettiin 
160 baria.

Tutkimusasetuksia, syksy

19.3.2018

Tutkimuskuorma pyörän ja varren paino 
kompensoituna.

Pyörän ja varren kompensaatiopölkyt, noin 880 kg.
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• Kuormatraktorina sama edellisen testin 
Ponsse Wisent samalla varustuksella.

• Tutkimuskuorman koko lisäpyörää 
käytettäessä noin 9,9 k-m3 (9,4 t).

• Lisäpyörää ei irrotettu normaalia 
kuormatraktoriajoa varten, vaan sen paino 
kompensoitiin kuormaa keventämällä.

• Hakkuu oli suoritettu leimikolla muutaman 
edellisen päivän aikana.

• Urilla 1 – 4 kuormatraktorin tuli selvitä 
koeurista ilman, että kuormainta käytettiin 
vastapainona koneen kallistumista 
tasapainottamaan.

• Urilla 5 – 8 kuormainta sai käyttää 
vastapainona kahdella viimeisellä 
kierroksella.

Tutkimusasetuksia, talvi

19.3.2018

Kompensaatiopainopölkyt
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• Oheinen taulukko kertoo syksyn tutkimusurilla ajetut ajokerrat ja 
painumamittausten lukumäärät.

• Urilla 1 – 4 ajettiin maksimimäärä kierroksia huomioiden urien 
kantavuus. Havutuksen ja turpeen paksuuden perusteella 
vertailtavimmat urat olivat urat 2 ja 3. Havutuksen määrä 
arvioitiin silmämääräisesti.

• Urilla 5 – 7 ajettiin pienemmällä kuormalla kuin edellisillä.
• Turpeen paksuus vaihteli alueella ja oli matalimmillaan uralla 6.

Tuloksia, syksy

19.3.2018

Ura Ajetut ajokerrat Painumamittaukset kierroksilla: Turpeen paksuus, dm
1 4 Kaikilla 5,2
2 2 - ” - 7,8
3 4 - ” - 7,3
4 2 - ” - 6,2
5 3 - ” - 5,2
6 4 - ” - 3,9
7 3 - ” - 4,9
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• Oheinen taulukko kertoo talven tutkimusurilla ajetut ajokerrat ja 
uramittaukset

• Urilla ajettiin maksimimäärä kierroksia suhteessa uran kestävyyteen, 
ts. seuraavalla kierroksella kone olisi arvion mukaan jäänyt kiinni tai 
kaatunut.

• Ajetuista kierrosmääristä on myös pääteltävissä, että tutkimusalueen 
kantavuus heikkeni siirryttäessä kohti uraa 8.

Tuloksia, talvi

19.3.2018

Ura Ajetut ajokerrat Painumamittaukset kierroksilla: Turpeen paksuus, dm
1 6 Kaikilla > 20
2 4 Kaikilla - ” -
3 6 Kaikilla - ” -
4 4 Kaikilla - ” -
5 5 1, 3 ja 5 - ” -
6 5 1, 3 ja 5 - ” -
7 4 1, 3 ja 4 - ” -
8 4 1, 3 ja 4 - ” -
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Tuloksia, syksy

• Urat 2 ja 3 olivat olosuhteiltaan (hakkuutähteen määrä ja turpeen 
paksuus) vertailukelpoisimmat. Lisäpyörän kanssa uralla voitiin 
ajaa noin kaksi lisäkertaa.

19.3.2018
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Urapainumien syvyydet lisäpyörän kanssa ja ilman, koeurat 1 – 4

1. ura 2. ura, ilman pyörää 3. ura 4. ura, ilman pyörää
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Tuloksia, syksy

• Urilla 5 – 7 kuorman painoa alennettiin vielä 1 200 kg ajokierrosten lukumäärän 
kasvattamiseksi. 

• Urat 5 – 7 olivat hyvin havutettuja ja ohutturpeisia, joten urapainumaa ei 
juurikaan syntynyt useista ajokerroista huolimatta. Uralla 6 oli huomattavasti 
runsaampi havutus uriin 5 ja 7 verrattuna, mikä selittää suurelta osin uran 
painumattomuuden. Uralla 6 oli myös ohuempi turvekerros.
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Urapainumien syvyydet lisäpyörän kanssa ja ilman, koeurat 5 – 7

5. ura 6. ura, ilman pyörää 7. ura
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Urapainumien syvyydet urilla 1 – 4

Urat 1&3 tukipyörän kanssa Urat 2&4 ilman tukipyörää Tukipyörä

• Vertailussa urien 1 ja 3 mittaustulokset yhdistettiin, kuten myös urien 2 ja 4.
• Yllä olevan vertailun perusteella lisäpyörällä on selkeä vaikutus urien syvyyksiin 

ajokertojen lukumäärän suhteen.

Tulokset, talvi
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• Urien mittauspisteiden havainnoista laskettiin keskihajonnat 
kuvaamaan urapainumien syvyyksien vaihtelua. 

• Käytettäessä lisäpyörää urilla 1 ja 3, keskihajonnat ajokerroittain olivat 
pienemmät, mikä indikoi syvien painanteiden alhaisempaa osuutta.

Tulokset, talvi
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Urapainumien keskihajonnan muutos ajourilla

Urat 1 ja 3
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Urapainumien syvyydet urilla 5 - 8

Urat 5&6 tukipyörän kanssa Urat 7&8 ilman tukipyörää Tukipyörä

• Urilla 5 – 8 on myöskin havaittavissa lisäpyörän käytön 
urapainumaa vähentävä vaikutus ajokertojen lukumäärän suhteen.

Tulokset, talvi
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• Kuten aiemmin, niin myös urilla 5 ja 6 lisäpyörän käyttö vähentää 
urapainumien keskihajontaa verrattaessa uriin 7 ja 8.

Tulokset, talvi
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• Urat 5 ja 7 oli tampattu kaksi päivää ennen testiajoa lisäpyörän 
avulla uran keskeltä jäätymään kantavuuden parantamiseksi.

• Pakkasta oli vähän, joten syvempää maaperän jäätymistä ei ehtinyt 
tapahtumaan.

• Keskiuran tamppaamisen vaikutusta jäätymiseen ei näin ollen 
voitu tämän tutkimuksen olosuhteissa yksiselitteisesti osoittaa.

Tulokset, talvi
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Ura 7 ilman pyörää, tallattu jäätymään
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Ura 1 pyörän kanssa Ura 2 ilman pyörää

Ura 3 pyörän kanssa Ura 4 ilman pyörää

Ura 5 pyörän kanssa, tallattu jäätymään Ura 6 pyörän kanssa

Ura 7 ilman pyörää, tallattu jäätymään Ura8, ilman pyörää

• Kaikkien testiurien urapainumat samassa kuvaajassa ajokertojen 
lukumäärän suhteen. Ilman lisäpyörää ajetut urat on merkattu 
katkoviivoilla.

Tulokset, talvi

2119.3.2018 Metsätehon tuloskalvosarja 2/2018



• Testien aikana lisäpyörä toimi teknisesti hyvin.
• Syksyn testiurista olosuhteiltaan vertailukelpoisimmat olivat urat 2 ja 3, 

jotka osoittivat lisäpyörän vähentävän urapainumaa. Tosin syksyn 
testeissä ei ajettu täydellä kuormalla. Urien 5 – 7 vaihtelevat tulokset 
selittyvät pienemmällä kuormalla ja kattavalla havutuksella.

• Syksyn testialue oli melko vaihteleva turpeen paksuuden ja 
hakkuutähteen määrän suhteen sekä oli korjuuajankohtaan nähden 
hyvin heikosti kantava. Näin ollen tulokset olivat suuntaa-antavia. 
Nähtiin tarpeelliseksi tehdä lisätestejä pyörän toimivuuden 
todentamiseksi.

• Talvitestien leimikko oli sen sijaan hyvin homogeeninen olosuhteiltaan, 
mikä edesauttoi vertailukelpoisten tulosten aikaansaamisessa.

• Talvitestit osoittivat kaikissa vertailuissa, että lisäpyörän käytöllä 
urapainumat muodostuivat pienemmiksi.

• Syksyn testissä metsäkoneen kuljettajana toimi lisäpyörän ideoija ja 
talvella Idän Metsäkone Oy:n kuljettaja. Molemmilla henkilöillä oli 
runsaasti kokemusta ajokonetyöstä.

Tulosten tarkastelu
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Havaintoja
• Kuten keskihajonnat osoittivat, 

lisäpyörä tasaa koneen kulkua, jolloin 
yksittäisiä syviä painumia ei 
muodostu niin herkästi pyörien urille.

• Lisäpyörän sijainti koneen 
rakenteessa mahdollistaa, että pyörä 
ei käännöksissä ylitä pyöräurien 
leveyttä ja kolhi siten uranvarsipuiden 
juurenniskoja ja runkoja.

• Lisäpyörän veto auttaa pyörää 
luistamaan käännöksissä, jolloin 
sivusuuntainen ”murtaminen” ei 
muodostu ongelmaksi.

• Nostettaessa lisäpyörä yläasentoon 
kuormatila kuormattuna, tarvitaan 
kuormatilan taka-alaosaan tilaa, jotta 
pyörä sopii nousemaan ylös. Näin 
ollen pitkiä pölkkyjä ei voi sijoittaa 
alimmaksi.
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• Kahden tutkimuskerran tulosten perusteella voidaan todeta, että 
lisäpyörällä on selkeä urapainumaa vähentävä vaikutus.

• Lisäpyörä mahdollisti keskimäärin kaksi lisäajokertaa ajourilla 
ennen uran kantavuuden merkittävää heikkenemistä.

• Lisäpyörällä on myös koneen heiluntaa tasaava ominaisuus, jolloin 
yksittäiset syvät pyöräurien painumat ja siten uran pettämiset 
pyöräurilla jäävät pienemmiksi. Tämä mahdollistaa osaltaan 
ajouran pysymisen ajokelpoisena pitempään.

• Lisäpyörä soveltuu yleistelojen täydentäjäksi eritoten 
talviolosuhteissa, jotka voivat aiheuttaa ongelmia kantavimpia 
teloja käytettäessä.

• Lisäpyörässä on kehitysopotentiaalia ja sen 
kantavuusominaisuuksia voidaan parantaa entisestään esim. 
pyörää leventämällä tai rengaspainetta alentamalla. 

Päätelmät
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AT Wheels Oy
Idän Metsäkone Oy

Stora Enso Oyj
Tornator Oyj
Metsähallitus

Metsä ja Maansiirto Kastinen Oy
KL-Metsäkone Oy

Kiitokset
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