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Alkusanat 

Puutavaran metsäkuljetus maassamme on suoritettu pääasiallisesti 
maatalouden tehtävistä talvikuukausina vapaina olevilla hevos!lla. Kun 
maataloudessa on runsaasti ryhdytty käyttämään traktoreita, aikaisemmin 
suuri hevoskanta on nopeasti supistumassa. Mikäli kehitys jatkuu sa
mana, on ilmeistä että ennemmin tai myöhemmin metsäkuljetuksissa tar
vittavan hevosmäärän koolle saaminen tulee tuottamaan vaikeuksia. jotta 
kuljetustavoitteet jatkuvasti saavutettaisiin, tarvitaan tämän hetken va
ralle koneellinen menetelmä. - Edellä esitetystä syystä sai allekirjoittanut 
Metsätehon tutkijana tehtäväksi oloihimme soveltuvan metsäkuljetus
menetelmän kehittämisen. - METSÄTEHOTOIMIKU NALLE ja sen puheen
johtajalle, metsäneuvos j ARL LI DFORSILLE sekä Metsätehon toiminnan
johtajalle, maat. ja metsät. lis. jAAKKO VöRYLLE olen kiitollinen tästä 
luottamuksesta. 

Kun pienviljelysvoittoinen maataloutemme tunnetusti pystyy anta
maan traktoreilleen vuosittain sangen vähän tehollista työtä, ratkaisua 
lähdettiin etsimään maatalouspyörätraktoreiden käyttömahdollisuuksien 
selvittelyllä. jos metsä- ja maatalouden vetovoima maatalouden koneel
listumisenkin jälkeen on yhteinen, se näet merkitsee koneinvestointitar
peen supistumista, traktoreiden käyttökustannusten alenemista maatalou
dessa ja yleensä melkoista kansantaloudellista säästöä. 

Käsillä olevien tutkimusten lähtökohta oli siis puhtaasti käytännölli
nen. - Kun koneellisen menetelmän olennaisimmaksi kriteeriaksi asetet
tiin kilpailukykyisyys taloudellisessa mielessä hevoskuljetuksen kanssa, 
tutkimussektori jouduttiin ratkaisun löytämiseksi laajentamaan myös eri
näisiä teoreettisia selvittelyjä sekä hakkuu- ja tiekysymyksiä käsittäväksi. 

Aineiston käsittelyssä ja tutkimusjulkaisun laadinnassa olen saanut 
merkittävää ohjausta opettajiltani, prof. MATTI jALAVALTA, prof. VALTER 
KELTIKANKAALTA ja prof. TH. WEGELIUKSELTA, jotka myös ovat tarkas
taneet käsikirjoituksen. Olen heille suuressa kiitollisuuden velassa. -
Vilpitöntä kiitollisuutta tunnen myös opettajaani, prof. EINO SAARTA 
kohtaan hänen hyväntahtoisesti antamistaan, j ui kaisun rakennetta kos-



kevista ohjeista. - Käsikirjoitukseen on tutustunut myös prof. PAAvo 
ARo, jolta saamani neuvot olen kiitollisena ottanut vastaan. 

Puhtaasti matemaattisissa kysymyksissä ole( saanut apua fil. maist. 
TAUNO HELLEVUOLTA, josta hänelle parhaat kiitokset. 

Kenttätöiden järjestely ei olisi käynyt päinsä ilman KYMi t Oy:n, 
G. A. SERLACHI US Oy:n, VEITSILUOTO Oy:n, OKIA Oy:n ja näiden ~metsä
teollisuusyhtiöiden metsäpäälliköiäen ja metsänhoitajien ystävällistä tu
kea ja apua. Erityisesti haluan kiittää metsäneuvos BJARNE BUTZOWIA, 
metsäneuvos ERKKI LUIKKOA, metsäpäällikkö, metsänhoitaja YRJÖ 
SIMOLAA ja metsäneuvos Gu AR ÄR KILIA sekä metsänhoitajia KAARLO 
NISKASTA, PENTTI MA TILAA, KYÖSTI PöYHÖSTÄ, J OUKO KAJOVAA, LEO 
PARTASTA, jOUKO UKKOLAAja ILMARI yYÄRETTÄ. 

Tämäntapainen tutkimus- ja kokeilutyö vaatii onnistuakseen run
saasti erilaista kalustoa. Ku tannuksiaan äästämättä ovat traktoreita 
tai muita laitteita antaneet kokeiltaviksi Oy FARMI 1 o Ab, Oy FoRD Ab, 
jYLHÄVAARA Oy, KEsKo Oy, KoNE ja TERÄ Oy, METSÄTYö Oy, METSÄ
ja UITTOVÄLI NE Oy, j. V. MERIVAARA Oy, S. E. PETTERSO S MEK. VERK
STAD (Vansbro), SuoMEt MAA VILJELIJÄI KAUPPA Oy, SuoME MAA -
VILJELIJÄI TEHDAS Oy, TYÖVÄLI E Oy sekä Oy VoLvo-AuTo Ab. -
Kaikille edellä mainituille parhaat kiitokset. 

Tutkimusten suorittamisen tieteellisen työn näkökohtien mukaisesti 
teki mahdolliseksi SUOMEN LUO 0 ARAIN TUTKIMUSSÄÄTIÖ taloudel
linen tuki. Parhaat kiitokset siitä äätiön Hallitukselle ja erityisesti sen 
puheenjohtajalle, pääjohtaja, prof. N. A. 0SARALLE. - SUOME METSÄ
TIETEELLINEN SEURA on tukenut työtän i ottamalla en julkaisusarjaansa. 

Tutkimusten kaikissa vaihei a olen aanut tunnollista apua työtove
riltani, maat. ja metsät. kand. RAIMO LEHDOL TA, joka myös on piirtänyt 
puhtaaksi graafiset esitykset. Lämpimät kiitokset hänelle. - Kenttätöi
hin ja aineistojen käsittelyyn osallistuneille Metsätehon aikatutkijoille ja 
laskuapulaisille, ketään heistä unohtamatta, haluan myös esittää kiitokseni. 

Lopuksi pyydän kiittää kokeilutyömaiden paikallista työnjohtoa sekä 
työntekijöitä siitä kärsivällisyydestä, jolla he ovat suhtautuneet tutki
musten aiheuttamiin, tavanomai i ta töi tään poiRkeaviin tehtäviin. 

Tutkimusten englanninkielisen tek tin on kääntänyt fil. maist. P ÄI
VIKKI OJA suu ja tarkastanut Mr. L. A. KEYWORTH, M.A. (Cantab). -
Valokuvat ovat kirjoittajan ottamia lukuun ottamatta Ristimäensalon 
ilmakuvaa. 
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Kalle Putkisto 
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1 johdanto 

Metsien päätuotteen, puun, korjuu koostuu joukosta perättäisiä töitä, 
jotka on totuttu jakamaan kahteen pääryhmään, puutavaralajien tekoon 
eli hakkuuseen sekä valmistettujen puutavaralajien kuljetukseen. Ryh
mien raja ei kuitenkaan ole tarkka, koska hakkuutyö sisältää aina myös 
jonkin määrän kuljetusta. Tällaista on esim. suunnattu kaato, jolla tar
koitetaan puun kaatamista joko hakkuu- tai kuljetustyön takia, taikka 
kasvavien puiden, sähköjohtojen jne. suojelun vuoksi tiettyyn suuntaan, 
riippumatta siitä mikä puun luonnollinen kaatamissuunta olisi. Niin 
ikään valmistettujen pölkkyjen siirtely joko metsässä varastoinoin taikka 
varsinaisen kuljetuksen helpottamiseksi (pinoaminen, ristikoiminen, tuk
kien oikominen, kantamalla kasaaminen) on luettava eräänlaiseksi kulje
tukseksi. 

Varsinainen kuljetus puolestaan on jaoteltu matkan pituuden mukaan 
lähikuljetukseen ja kaukokuljetukseen. Näiden välistä matkan rajaa ei tiet
tävästi kuitenkaan ole missään ilmaistu. Lähikuljetusta on käytännössä 
nimitetty ajoksi tai vedätykseksi. Ilmeisesti lähi- ja kaukokuljetuksen ra
jana on pidetty hevoskuljetuksen päättymispistettä, koska kaukokulje
tukseen on yleensä luettu kuuluviksi uitto sekä auto-, rautatie- ja alus
kuljetukset. 

Kun puutavaraa on ryhdytty kuljettamaan moottoriajoneuvoilla sel
laisillakin matkoilla, joilla aikaisemmin hevoskuljetus oli vallitsevana, em. 
matkan mukainen jaottelu ei enää ole yhtä selvä kuin ennen. Uu
den jaon ovat esittäneet mm1HEISKA E - KANTOLA (1950, SS. 3-6). 
Siinä lähikuljetus-nimitys on korvattu onni tuneemmalla >>metsäkuljetuk
sella>>. Sillä tarkoitetaan heidän mukaansa >>puutavaran kuljetusta met
sässä joko ilman teitä tai yksinomaan metsätaloudellisia tarkoituksia var
ten rakennetuilla tilapäisillä teillä, ja sitä seuraa aina jokin vakinaisilla 
teillä suoritettava kuljetus>>". - Määritelmä on hieman · epätarkka, koska 
esim. metsän laitaan tehtävän rakennuksen puutavaran kuljettaminen 
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tästä metsästä on ilmeistä metsäkuljetusta, vaikkei sitä seuraakaan kul
jetus vakinaisella tiellä. - Metsäkuljetus voitaneen määritellä myös 
seuraavasti. Sillä tarkoitetaan metsässä suoritettavaa tai metsästä alkavaa, 
lihas-, paino- tai konevoimaan perustuvaa puutavaran maakuljetusta, joka 
useimmiten tapahtuu joko kokonaan tai osittain ilman pysyviksi rakennet
tuja teitä ja jossa kuljetusmatka on yleensä suhteellisen lyhyt. - Metsäkul
jetus-käsite sisältää siis sekä hakkuuseen liittyvän kuljetuksen että myös
kin ne hakkuualueella ja teillä tapahtuvat hevoskuljetukset, joiden kor
vaamisesta konevoimalla käsillä olevassa tutkimuksessa on kysymys. 

Käytetyn kuljetusreitin (esim. rautatie, vesistö jne.), kuljetusvälineen 
(esim. reki, perävaunu, alus jne.) tai voimanlähteen (hevonen, traktori 
jne.) mukaan on totuttu puhumaan myös kuljetuslajeista (kuljetusmene
telmä, kuljetusmuoto). - Traktorikuljetus on tässä tapauksessa metsä
kuljetuksen laji, joka sovelluttamistavasta riippuen korvaa hevoskuljetuk
sen ja osan hakkuuseen liittyvästä, ihmisvoimin suoritetusta kuljetuksesta, 
taikka vaatii onnistuakseen hakkuuseen liittyvän kuljetustyön lisäämistä. 

Kuljetuksen käsitteeseen sisältyvät aina kuormaus ja purkaminen sekä 
useasti varastoimistöitä ja metsäkuljetusten kysymyksessä ollessa myös
kin tietöitä. - Ellei kuormaa saada kootuksi yhdestä paikasta, tai ellei 
sitä saada puretuksi yhteen paikkaan, kuljetusvälineen on siirryttävä 
kuormaus- ja purkamlstöiden yhteydessä. Seuraavassa nämä siirtymiset 
luetaan kuormaukseen ja purkamiseen kuuluviksi ja edellisessä tapauk
sessa puhutaan kuarmausajosta, jälkimmäisessä purkamisajosta. - Val
miin kuorman kuljettamista työmaan kaikille tai useille kuljetusvälineille 
yhteisellä reitillä, varsitiellä, voidaan erotukseksi edellisistä nimittää kuor
mattuna-ajoksi varsitiellä, tyhjän ajoneuvon kulkua purkamisvarastolta 
varsitietä myöten ajopalstalle tyhjänäajaksi varsitiellä sekä kumpaakin 
yhteisellä nimellä yksinkertaisesti varsitiellä ajaksi. - Kuormausajo, joka 
yleensä tapahtuu metsäkuljetuksen ollessa kysymyksessä alun perin tiet
tömässä maastossa, tai kunnoltaan varsiteitä huonommilla palstateillä, on 
eräissä tapauksissa tarkoituksenmukaista jakaa kolmeen vaiheeseen, tyh
jänäajoon, kuorman keräysajoon sekä kuormattuna-ajoon (ks. kuvaa 3, 
s. 37). Vastaavasti voidaan purkamisajo jakaa kuormattuna-ajoon, kuor
man tyhjennysajoon sekä tyhjänäajoon. Purkamisajo tapahtuu tällöin va
rastoteillä ja tyhjennysajo tulee kysymykseen vain silloin, kun kuorma 
puretaan kahteen tai useampaan paikkaan. 

Edellisestä on jo ilmennyt, että ajolla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
sitä osaa kuljetuksesta, jonka aikana ajoneuvo on liikkeessä. 

jos kuormattava tavara ei ole ajoneuvon käyttämän kulkureitin vä-
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littömässä läheisyydessä, se on kuljetettava ajoneuvon ulottuville jok.o 
ennakolta tai viimeistään välittömästi ennen kuormausta. Tämä kuljetus, 
jota voidaan nimittää siirtelyksi jos matka on lyhyt (vrt. PuTKISTO J954a, 
s. 1)! on mahdollista suorittaa hakkuumiesten toimesta hakkuutyöhön liit
tyvänä kuljetuksena, eläinvetovoimalla tai koneellisesti. Kahta viimeksi 
mainittua siirtelyn lajia on totuttu nimittämään juonnoksi (telaus). 
Eräissä tapauksissa juontoa edeltää hakkuumiesten suorittama siirtelytyö, 
nimittäin tavaran kerääminen pinoihin, ristikoille, kasoihin jne., kuten jo 
aikaisemmasta on ilmennyt. - Koneellinen juonto voi tapahtua joko niin, 
että työssä käytetään hyväksi juontoa seuraavassa kuljetuksessa kysy
mykseen tulevan kuljetusvälineen voimanlähdettä, tai niin, että se suo
ritetaan erilliseuä koneeilisella kuljetusvälineellä. Ensiksi mainitussa ta
pauksessa kuljetusväline joudutaan yleensä varustamaan vintturilla, jol
loin työtä voidaan nimittää vintturiJuonnoksi. Erillisen kuljetusvälineen 
juontotyö saattaa niin ikään olla vintturijuontoa tai sellaista, että ajo
neuvo etenee juonnettavan tavaran välittömään läheisyyteen sen nouta
miseksi. Hakkuuseen liittyvä siirtely on suoritettava aina ja j uonto 
useimmiten ilman minkäänlaisia teitä. 

Varastoimis- ja tietyöt liittyvät välittömästi kuljetukseen silloin, kun 
niitä tekee sama työvoima, joka huolehtii varsinaisesta kuljetuksesta. 
Ko. töihin ryhtyminen merkitsee näin ollen keskeytystä kuljetuksessa. 

* * * 

Puun korjuuseen kuuluvien töiden kokonaismäärä riippuu sangen mo
nista tekijöistä, kuten käsittelyn kohteeksi joutuneen leimikon ominai
suuksista ja sijainnista puutavaran työstö- tai käyttöpaikkaan nähden, 
tavoitteina olevista tavaralajeista, käytettävissä olevien kuljetusreittien 
laji ta, laadusta ja sijainnista, vuodenajasta jolloin työt suoritetaan jne. 
- jokaisen työn suGrifustavalla on tietty vaikutus ainakin välittömästi sitä 
s«!uraavaan työhö"n, mutta useasti koko työ.keljuun. Korjuuprosessin ensim
mäisten töiden, puutavaran hakkuun ja metsäkuljetuksen, suoritustavat 
vaikuttavat yleensä myös ko. metsälön puun tuotannon määrään, laatuun 
ja jatkuvuuteen sekä valmistettujen puutavaralajien käyttöarvoon. 

Yleisenä pyrkimyksenä on suorittaa korjuu siten, että siitä aiheutuvat 
kokonaiskustannukset, puun tuotannon jatkuvuus ja puutavaran mah
dollisimman suuri käyttöarvo huomioon otettuina, olisivat pienet. Tästä 
ja korjuuprosessin eri töiden välisestä riippuvuudesta johtuen työketjun 
jonkin työn rationalisoimispyrkimyksissä ei voida rajoittua tarkastelemaan 
vain ko. työ.tä, vaan on kiinnitettävä huomiota suunniteltujen muutosten vai-
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kutukseen koko prosessiin. Useasti toimenpiteitä on kritisoitava vieläkin 
laajempaa taustaa vasten (esim. työmarkkinoiden kannalta). - Tämä 
koskee myös metsäkuljetuksen koneellistamismahdollisuuksien selvittelyä. 

t. Metsäkuljetuksen koneellistamisen tarpeellisuus 

Kun ainakin osa metsäkuljetuksesta tapahtuu tiettömässä metsämaas
tossa ja on luonteeltaan tavaran keräämistä kokoon pienistä eristä suh
teellisen laajalta alueelta, se on hevo illa suoritettuna puutavaran kuutio
matkayksikköä kohden sangen kallista sekä kuormaus- ja purkamistöiden 
osalta raskasta. - SOSIAALIMI ISTERIÖ PALKKAOSASTON (1955) hevos
kuljetustaksojen mukaan esim. puolipuhtaan, metsäkuivan 2-m kuu i
paperipuun lumitiellä tapahtuvasta hevoskuljetuk esta on maksettava 
Länsi- ja Itä-Suomen palkkausalueella n. 29:- mkfp-m3fkm (km
korotus), kun vastaava maksu autokuljetuksesta esim. 20 km ajo
matkalla on n. 5:- mkfp-m3fkm (VALPAS 1954 . 44) ja rautatie
kuljetuksesta 100 km matkalla 1: 03 mkfp-m3fkm (ALAVA 1950, s. 148). 
Tiellä tapahtuva hevoskuljetus on siis n. 6 kertaa niin kallista kuin kul
jetus autolla · ja n. 30 kertaa niin kallista kuin kuljetus rautateitse, ellei 
oteta tie-, kuormaus- ja purkamiskustannuksia huomioon. - On siis täysi 
syy pyrkiä koneellistamaan metsäkuljetusta, jos sen kustannukset saa
daan siten halvemmiksi. 

Kuten jo aikaisemmin mainittiin, metsäkuljetus on tapahtunut maas
samme pääasiallisesti hevosilla, ellei hakkuuseen liittyvää kuljetusta oteta 
huomioon. - Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön keräämien ti
lastojen mukaan yksistään kauppaan tulevan puutavaran kuljettaminen 
on sitonut viime vuosina kuljetu ten ollessa vilkkaimmillaan 25 000 ... 
65 000 hevosta (LAAKSO! E 1954). Ke kimääräinen tarve lienee n. 
40 000 hevosta. Kotitarvepuun hankinta edu taa 32 ... 40 % puutavaran 
hankinnan kokonaismäärästä (SAARI 1934, s. 142, OsA RA-Pö TV E -
ERKKILÄ 1948, s. 41). jos myös en hevostarve otetaan samoin perustein 
laskelmissa huomioon, saadaan metsäkuljetuksen keskimääräi eksi koko
naishevostarpeeksi n. 60 000 ja vaihtelurajoik i 45 000 ... 85 000 hevosta. 
- On huomattava, että kotitarvepuun kuljetusmatkat ovat kauppaan 
tulevan puutavaran kuljetusmatkoja lyhyempiä, mutta toisaalta kulje
tuksen tehokkuus on alhaisempi. 

Mikäli· metsäkuljetus halutaan jatkuvasti suorittaa hevosilla ja tätä 
taustaa västen pyritään tekemään arvioita hevo ten riittävyydestä, on 



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 13 

lähtökohtana pidettävä maksimihevostarvetta, koska muuten ei selvitä 
noususuhdanteiden laajentamista kulj etustavoitteista. 

Maassa olevien työikäisten hevosten kokonaismäärä ei ratkaise kysy
mystä, koska vain osa siitä on mobilisoitavissa metsäkuljetukseen ilman 
normaalille talouselämälle vieraita pakkokeinoja. Yli 3-vuotiaista työ
hevosista on ollut met~äkuljetuksissa vilkkaimpina ajokuukausina 13 ... 
26 %· Keskiarvo lienee n. 19 %. Kun metsätyömailla on sodan jälkeisinä 
vuosina ollut hevosten liikatarjontaa, sadannes voi ilmeisesti tarpeen vaa
tiessa suurentua, mutta tuskin ilman erikoistoimenpiteitä 30 ... 35 % suu
remmaksi. - Näiden sadannesten mukaan työhevosten kokonaismäärä ei 
saisi laskea alle 240 000 ... 280 000 eläimen, jos metsäkuljetus halutaan jat
kuvasti suorittaa hevosilla. 

Vaikka hevosten siirtoa paikkakunnalta toiselle suurten työmaiden 
metsäkuljetuksiin jonkin verran tapahtuukin (esim. Keski-Pohjanmaalta 
Lappiin), hevosten käyttöä on pidettävä pääasiallisesti paikallisena. jon
kin paikkakunnan hevoskannan runsaudesta huolimatta toisella paikka
kunnalla saattaa siis metsäkuljetusten kannalta muodostua hevosten 
puute. 

Puuttumatta lähemmin hevosten metsäajoihin mobilisointikysymyk
seen seuraavassa tarkastellaan hevosmäärän kehitystä maassamme v :n 
1938 jälkeen. Sitä valaisee kuva 1 (s. 14), jossa on esitetty alle !-vuo
tisten, 1 ... 3-vuotisten, yli 3-vuotisten sekä kaikkien hevosten luku
määrän vaihtelut Maataloushallituksen tilasto-osaston antamien tietojen 
mukaan (ks. myös HEVOSMIEHE KALE TERI 1956, S. 117). 

Kuva osoittaa, että kaikkien ikäluokkien, varsojen, nuorten hevosten 
ja työhevosten, määrä on nopeasti vähentymässä. Kokonaismäärän vä
hentyminen on v:sta 1950 alkaen ollut vuotta kohden keskimäärin lähes 
21 000 hevosta. Samanaikaisesti a tutustoiminta on ollut niin vähäistä, 
että keskim. vuotta kohden on syntynyt vain n. 9 800 varsaa. Hevosten 
ikäluokkarakenne on muutenkin muuttunut epäedulliseksi, sillä vanhoja 
ikäluokkia on runsaasti. 

Hevosten vähentymistä voisi pitää akuuttisena, helposti korjattavissa 
olevana ilmiönä, ellei eräs uusi tekijä olisi astunut näyttämölle, nimittäin 
maatalouden traktorisoituminen. Maataloustraktoreiden määrä maas
samme voidaan arvioida Maataloushallituksen, Tullihallituksen tilastotoi
miston ja traktoreiden maahantuottajien sekä kotimaisten valmistajien 
antamien tietojen mukaan (1954) n. 38 OOO:ksi (kuva 1). Tavoitteena 
pidetään esim. SuoMELA (1954) mukaan n. 45 000 ... 50 000 traktorin ko
konaismäärää, joten tuonti on ilmeisesti lähivuosina runsasta. 
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Kuva 1. Hevosten ja traktoreiden määrän vaihtelut vv. 1938- 1954 Suomessa. 
1. hevosten kokonaismäärä. - 2. yli 3 v ikäisten työhevosten määrä. - 3. 1.. .3 v 
nuorten hevosten määrä. - 4. alle 1 v varsojen määrä. - 5. traktoreiden määrä. 

F ig. 7. Changes in the number of horses and tractors in 7938-7954 in Finland. - 7. T otal 
of horses.-2. Number of draught horses over 3 years. - 3. umber of horses of 7 .. . 3 years. 

- 4. Number of horses under 1 year. - 5. umber of tradors. 

Hevosten määrän vähentyminen ei to in ole ollut niin voimakasta, 
kuin t raktorisoitumisen kehity edellyttäi i, illä jokaisen traktorin laske
taan maataloudessa korvaavan keskimäärin 4 hevosta (REr IKAI 'E 
1953). Hidastavina tekijöinä ovat olleet tunnepohjaiset syyt (mm. ravi
kilpailut), hevosten vientimarkkinoiden puute, a utustoiminnan aiheut
tama viljelmien lukumäärän lisääntyminen ja koon pienentyminen, met ä
kuljetuksesta saatavien talviansioiden menettämisen pelko sekä traktori
käyttöisten työvälineiden ja niiden hankintaan tarvittavien pääomien 
puute. - Kun nuorten hevosten ja var ojen määrä kuitenkin on nykyi
sin alhaisempi kuin koskaan aikaisemmin, ei edellä luetellui ta hida tavista 
tekijöistä huolimatta voi tulla muuhun johtopäätökseen, kuin että jo lälli-
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vuosina alkaa esiintyä ainakin alueittaista hevosten puutetta metsäkuljetuk
sissa, ellei astutustoiminnassa tapahdu huomattavaa lisääntymistä tai 
metsätalouden hevostarpeessa vähentymistä. 

Edellä on tarkasteltu tilannetta Suomessa. Vastaavasta, mutta vielä
kin jyrkemmästä hevosmäärän supistumisesta ja traktoreiden määrän 
lisääntymisestä on löyd_ettävissä esimerkkejä muistakin maista, esim. 
Ruotsista. -ANDERSONIN (1953) mukaan hevosmäärä pysyi tässä maassa 
vv. 1925-1946 miltei vakiona, nim. n. 600 000 eläiinenä, mutta väheni 
sen jälkeen jyrkästi. V. 1952 hevosia oli n. 385 000, joista maåtalouden 
ulkopuolella n. 25 000. Vähentyminen on eri alueilla ja eri ikäluokissa ol
lut erilainen. 3-vuotisten ja sitä vanhempien hevosten määrä on Etelä
ja Keski-Ruotsin tasankoalueilla vähentynyt vuosien 1944 ja 1952 väli
senä aikana 36 %, samojen leveysasteiden metsä- ja laaksoseuduilla 20 % 
ja Pohjois-Ruotsissa 14%. Nuorten (1...3 v) hevosten määrä on vas
taavana aikana supistunut 65 ... 72 % ja varsojen syntyvyys 73 ... 76 % 
alueesta riippuen. Maatalouden täyden koneellistamisen jälkeen arvioi
daan tämän maan työhevosten tarve 315 OOO:ksi. V:sta 1947 alkaen on 
varsojen syntyvyys ollut kuitenkin tältä kannalta riittämätön, ja esim. 
v:n 1952 varsakanta riittää ainoas.taan n. 135 000 työhevosen tuottami
seen. 

Hevosten vähentymisen ja traktorimäärän lisääntymisen välillä on 
Ruotsissa selvä korrelaatio. Maan pyörätraktorikanta on nykyisin n. 
100 000 (esim. ÄRVIDSON 1955, S. 3). 

Edellisen perusteella voi päätellä, että ellei taksapoliittisin, propaganda
tai muilla keinoin saada nopeata varsojen kasvatuksen lisääntymistä aikaan, 
maamme hevoskanta käy metsäkuljetuksiin riittämättö.mäksi ja metsäkulje
tusten koneellistaminen muodostuu välttämättö.mäksi. 

2. Erilaisia koneellistamismahdollisuuksia 

Metsäkuljetusten hevosten tarvetta voidaan supistaa muillakin keinoin 
kuin koneellistamisella. Esim. hakkuutyöhön liittyvän kuljetuksen lisää
minen, hevostalviteiden kunnon parantaminen, hevoskuljetusmatkojen 
lyhentäminen puroja perkaamalla ja rakentamalla, kuljetuskauden piden
täminen lisäämällä metsäkuljetuksia sulan maan aikana jne. ovat tällaisia 
toimenpiteitä. Niiden vaikutus on useissa tapauksissa suhteellisen vähäi
nen, ja taloudellinen kannattavuus sekä oveltuvuus yleiseen työvoima
tilanteeseen saattavat olla kyseenalaisia. 
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Verraten runsaasti käytetty hevosten tarpeen vähentämiskeino on 
kuljetuksen koneellistaminen osittain, mikä käytännössä yleensä merkitsee 
sitä, että hevostyö rajoitetaan tavaran hakkuualueelta välivarastoon ke
räämiseen, josta käsin kuljetus suoritetaan moottoriajoneuvoilla tai muilla 
koneellisilla välineillä. Menetelmä edellyttää koneellisille kuljetusväli
neille soveltuvaa tietä välivarastolle. Ellei vakinaista tietä ole käytettä
vissä, on rakennettava joko sellainen tai talvitie. Vakinainen tie, nykyi
sin yleensä metsäautotie (ks. SILVAN-TAIVAI E 1952), on kustannuk
siltaan niin kallis, että sellainen tulee kysymykseen vain suurien puuta
varamäärien metsäkuljetuksessa ja tapauksissa, joissa tiestä on runsaasti 
muutakin hyptyä (esim. PuTKISTO 1952a). Moottoritalviteiden rakennus
tekniikan ja moottoriajoneuvojen kehittyminen (ROITTO 1939, PuTKISTO 
1950a, 1952b) on tehnyt mahdolliseksi pienehköjenkin puutavaraerien 
noutamisen moottoriajoneuvoilla välivarastoista, mutta valtaosa metsä
kuljetustyömaista on jatkuvasti tämän mahdollisuuden ulkopuolella. 

l 
Osittaisesti koneellistetun metsäkuljetuksen eräänä edellytyksenä on 

suhteellisen pitkä kuljetusmatka ko. koneelli ella ajoneuvolla. Muuten 
uudelleen kuormaus välivarastossa ra ittaa kohtuuttomasti kuutioyksi
kön kuljetuskustannuksia. Yleispätevää matkan rajaa ei voida tarkasti 
määrittää, mutta esim. auto- ja pyörätraktorikuljetuksen alarajana on 
pidetty maassamme n. 5 ... 6 km (e im. RoNKANEN 1950, s. 453, PuTKISTO 
1950b, s. 560). 

Vaikka osittaisesti koneelli tetuilla menetelmillä on yleensä saavutet
tavissa sangen huomattava hevo ten tarpeen vähentyminen, metsäkulje
tusmatkat ovat maassamme ke kimäärin iksi lyhyet, että se ratkaisee 
vain osan ongelmasta. - SEPPÄ EN (1949, s. 400) on maan uittoväyHl.
tiheyttä selostaessaan laskenut pi immän teoreetti en maakuljetusmatkan 
uittoväylälle eri päävesistöalueilla vaihtelevan 2. 1 .. .4. 6 km, ellei oteta 
lukuun Jäämeren aluetta, jolla se on 8. 1 km. Tällöin tavara joutuisi siis 
uittoon. Auto- ja rautatieverkko lyhentävät hevo kuljetusmatkoja. Niin
pä eräät metsäteollisuusyhtiöt (mm. Kajaani Oy) ovat ilmoittaneet hevos
kuljetustensa keskiajomatkan vaihtelevan 2 ... 3 km. Puutavaramäärillä 
painotettu keskiarvo lienee nykyi in enintään 2.5 km, ja pi immät matkat, 
joihin hevosta käytetään, lienevät n. 8 ... 9 km. 

Tarvitaan siis myös täydelleen koneellistettua metsäkuljetusta. Sillä tar
koitetaan metsäkuljetusmenetelmiä, joissa eläinvetovoimaan turvautu
matta kuljetus suoritetaan pääa ia a konevoimalla. - Maamme olosuh
teita ajatellen niitä on voitava käyttää taloudellise ti 5 km lyhyemmillä
kin matkoilla ja pientenkin puutavaraerien kuljetuksessa. 
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Yleisimmät koneellisen metsäkuljetuksen lajit ovat: 
köysikulj etus, 

- telaketjuajoneuvokuljetus ja 
- pyöräajoneuvokuljetus. 
Köysikuljetusta käytetään pääasiallisesti orjan, Sveitsin, Itävallan, 

Saksan, USA:n ja Kanadan vuoristometsissä, joissa maaston kaltevuus
suhteet tekevät hevoseen turvautumi en mahdottomaksi (esim. W1 KEL
MA 1943, BROW 1949, . 190-192, SAMSET 1951a, SS. 1-33, GUDIM 
1953, STEINLI -ZEHNT ER 1953 ja 1954, KAUFMA N 1954, STEI LIN 1954, 
BE ETT 1955). Helpossa maastossa sitä on tiettävästi sovellettu ainoas
taan Yhdysvaltojen länsio ien suurilla paljaaksihakkaustyömailla, jonkin 
verran mainitun maan eteläosis a sekä Venäjällä. Olennaisena välineenä 
tässä kuljetustavassa on vintturi, joita tarvitaan yksi tai useampia. Ta
vara siirtyy teräsköyden varassa, joka on useimmiten ainakin osittain 
ilmassa. 

Telaketjuajoneuvoihin on turvauduttu joko sen vuoksi, että kuljetet
tava puutavara on dimen ioiltaan ollut vaikea ti eläinvetovoimalla kulje
tettavaa, kuten esim. USA :n Länsi - altioissa (esim. FRITZ 1937, BROWN 
1949, SS. 152- 173, WACKERMA 1949 S. 194-22 1, SIMMONS 1951, SS. 

77 - 78), taikka työn tuottavuuden, lumen puuttumisen tai hevosten 
puutteen vuoksi (esim. SUNDBERG 1949, PROTA SKlj-SYROMJATNIKOV 
1951, ss. 72- 90) on lähinnä tavaran hakkuualueelta kerääminen haluttu 
koneellistaa. Periaatteena on tällöin ollut saada )>kone kannalle)>, niin kuin 
hevoskuljetuksessakin, ja en vuok i tavara on vedetty laahuskuormana 
joko sak iin tai kettingin taikka köyden silmukkaan kiinnitettynä, taikka 
kuorman toinen pää on nostettu joko traktorin peräosan kannatukselle 
tai traktorin vetämän reen, )> pulkan& ( kidding-pan, skutakja, klimaxkälke 
jne.), taikka erikoisajoneuvon (arche, sulky) varaan (ks. esim. BROWN 
1949 ss. 160- 170). - Luonteenomaista näille kuljetuksille ovat hitaus ja 
traktoreiden painoon ja moottorin tehoon nähden suhteellisen pienet kuor
mat. Sen vuoksi kuljetusmatka rajoittuu tavallisesti alle 1 km :n. Tavara 
siis puretaan välivarastoon, jo ta se joutuu uudelleen kuormattavaksi, 
tavallisimmin autoihin mutta joskus myös telaketjutraktorin vetämiin 
parirekiin. 

Metsäkuljetukseen käytetyt pyöräajoneuvot voidaan jakaa kolmeen 
pääryhmään, autoihin, pyörätraktoreihin ja erikoi ajoneuvoihin. 

Autot ovat, kuten tunnettua, yleisajoneuvoja, jotka kantavat kuorman 
joko kokonaan tai huomattavalta o alta. Edelleen niille on luonteeno
mai ta suuri nopeus ja verraten huono maa tokelpoisuus. Vm. syystä nii-
2 
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den pääasiallinen käyttö on tiellä tapahtuvassa liikenteessä. Täysin ko
neelliseen metsäkuljetukseen ne soveltuvat ainoastaan erittäin heipoissa 

. maasto-olosuhteissa Iumettornana tai vähälumisena aikana (esim. BRow 
1949, s. 298). Sen sijaan hevosilla välivarastoon kerätyn puutavaran kul
jetuksessa joko Iavallaan, puoli- tai täysperävaunu a taikka peräreessä 
ne ovat saaneet laajan käytön. Kuljetusmatkat ovat yleensä melko pit
kiä, maamme olosuhteis a tavallise ti 5 ... 50 km, jo kus jopa yli 200 km 
(vrt. PUTKISTO 1950b). Keskiajomatka on nykyi in n. 30 km (LI DFORS 
1956). 

Pyö"rätraktorit on yleensä tarkoitettu muuhun kuin puutavaran kulje
tukseen, nim. maatalouden tai teollisuuden tarpei iin. Puutavaran kulje
tusta yleensä ja erityise ti metsäkuljetu ta on pidettävä niille erikoi ena 
käyttösovellutuksena. Pyörätraktoreiden teknillistä sopivuutta metsä
kuljetukseen käsitellään myöhemmin ( . 42). ~ainittakoon kuitenkin jo 
tä sä yhteydessä, että ne on lähinnä konstruoitu vetotyöhön ja että nii
den maastokelpoi uus suurten takapyörien ja korkean maavaran ansiosta 
on hieman parempi kuin autojen, mutta tuntuva ti huonompi kuin tela
ketjuajoneuvojen. Taloudelli en kuljetu tehon aavuttaminen edellyttää 
verraten tasaista alustaa ii helppoja maa to-olosuhteita (ks. esim. 
SIMMO s 1951 , s. 78) taikka tietä. iiden nopeu on yleen ä suurempi 
kuin telaketjuajoneuvojen, mutta melkoi e ti pienempi kuin autojen. 

Erikoispyö"räajoneuvoiksi on katsottava esim. ak alainen, moottori a
han moottorilla toimiva, kolmipyöräinen )> Ri.ickekarre)>, joka on tarkoitettu 
hevosen korvaajak i pinotavaran keruutyössä (GLÄSER 1951, s. 196), a
moin kuin saks Iainen )>Unimo~> ja amerikkalainen )>Power Horse)>, jotka 
on pyritty saamaan tavalli ia pyörätraktoreita maa tokelpoi emmik i. 
Tämän tyyppiset erikoi ajoneuvot oveltuvat teknillises ä miele sä met ä
kuljetukseen yleensä paremmin kuin vakiomalliset, mutta niiden hankinta
hinta valmistussarjojen pienuuden vuok i taikka käyttökustannukset ra
joitetusta käyttöala ta johtuen pyrkivät heikentämään niillä tapahtuvan 
kuljetuksen taloudelli uutta. 

Sekä telaketju- että pyöräajoneuvojen ominai uuk ia on pyritty yhdi -
tämään eräis ä erikoi ajoneuvoi a, joiden takapyörät on korvattu &puoli
telaketjuilla)> maa to sa ja Iume a kutkemi kyvyn parantami eksi (e im. 
White-puolitelavaunu). iin ikään vakiomallisiin pyörätraktoreihin on 
pyritty rakentamaan Ii ävaru teik i puolitelaketjuja va taava ta syy tä 
(Bombardier, Blackhawk, Ifta-band..jne.). 

Em. koneelli ia met äk"Ijetuk en lajeja ei uinkaan aina käytetä puh-
taina, vaan niistä on kombinoitu erilai ia ratkai uja. angen ylei e ti 
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esim. USA:ssa ja Kanadassa puutavara kerätään telaketjutraktoreilla, 
mutta kuormataan välivarastossa autoihin (esim. BROWN 1949, s. 245). 
Niin ikään j uontovaiheessa voidaan käyttää köysi kuljetusta, mutta 
jatkokuljetus suoritetaan autoilla (esim. Loggers Dream), kuten jo aikai
semmin mainittiin. 

· Kuljetusvälineen ja tien välinen vuorovaikutus kuvastuu selvästi met
säkuljetuksen koneellisfamispyrkimyksissä. Kuta parempi on tie, sitä pa
remmat ovat mahdollisuudet turvautua vakiomallisiin moottoriajoneuvoi
hin ja sitä suurempi on kuljetusteho. Päinvastaisessa tapauksessa joudu
taan käyttämään maastokelpoisia mutta kalliita erikoisajoneuvoja. Nii
denkin kuljetusteho on sitä alhaisempi, mitä huonompi on ajoreitti. Kun 
metsätalous joutuu yleensä kustantamaan huomattavan osan tarvitsemis
taan teistä, puutavaran korjuussa joudutaan etsimään optimiratkaisuja, 
joissa tie- ja kuljetuskustannusten summa on minimissä. 

3. Katsaus aikaisempiin, traktori-metsäkuljetusta koskeviin 
kokeiluihin ja tutkimuksiin 

Metsäkuljetusten koneellistamiseksi on ilmeisesti suoritettu kokeiluja 
lähes yhtä kauan kuin koneellisia kuljetusvälineitä on ollut olemassa. --: 
Ruotsalainen SJöQUIST (1946, s. 7) mainitsee nykyisten maataloustrakto
reiden ensimmäiset edeltäjät rakennetuiksi Englannissa jo n. v. 1850. 
Kysymyksessä oleviin traktoreihin oli maanmuokkausaura rakennettu 
kiinteästi, joten niillä ei kuitenkaan voitu kuljettaa tavaraa. 

BRow 1 (1949, s. 152- 153) mukaan ensimmäiset käyttökelpoiset 
traktorit rakennettiin Pohjoi - merikassa 1880-luvulla. Ne oli varustettu 
kookkailla pyörillä ja voimanlähteenä oli höyrykone. Ensimmäisiä ko
keiluja niiden käyttämisek i met äkuljetukseen tehtiin Kaliforniassa jo 
v. 1893. Kysymyksessä oli tukkien juonto, joka aikaisemmin oli tapah
tunut 10 tai 12 härkäparin muodostamalJa valjakolla. 

Ensimmäiset telaketjutraktorit BROW mainitsee rakennetuiksi v. 
1904. Niissä oli 40 hv höyrykone. Seuraavana vuonna höyrykoneen si
jasta ryhdyttiin kuitenkin käyttämään polttomoottoria. 

Pohjois-Amerikasta, joka todennäköisesti on ollut ensimmäinen trak
toreiden käyttäjä metsätaloudessa, on sittemmin muodostunut esikuva 
muille maille metsäkuljetusten koneellistamispyrkimyksissä. Kokeiluja, 
lähinnä traktoreiden ja niiden Ii ävarusteiden kehittämiseksi, · on sekä 
US :ssa että Kanada a tehty jatkuva ti, joskin varsinaisia tutkimusjul-
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kaisuja tältä alalta tapaa näiden maiden kirjallisuudesta suhteellisen vä
hän. - Seuraavassa esitetään eräitä poimintoja. 

Cox (1935) on käsitellyt telaketj utraktorikulj etusta pääasiassa kustan
nusten kannalta ja vertaillut polttomoottoreilla ja dieselmoottoreilla va
rustettujen traktoreiden taloudellisuutta ke kenään todeten viimeksi mai
nitut edullisemmiksi. 

FRITZ (1 937) on kirjoittanut traktorikuljetuksen eduista muihin kulje
tusmenetelmiin verrattuna punapuutukkien kuljetuksen ollessa kysymyk
sessä. 

SIMMONS on julkaissut mm. telaketjutraktoreiden juontakuormien suu
ruutta koskevia tietoja (1949) ja selostanut yksityiskohtaisesti traktori
juonnon järjestelyssä huomioon otettavia seikkoja (1951, ss. 77-87). 
Pyörätraktoreita voidaan hänen mielestään käyttää juontoon erityisesti 
maatilametsätaloudessa, jos maasto-olosuhteet ovat helpot. 

WACKERMA IN (1949, ss. 194-22 1) mukaan voidaan niin ikään pyörä
traktoreilla juontaa puutavaraa, jos maa to on hyvä. - Samaan tulok
seen on tullut CoLLET (1949), joka on tehnyt tutkimuk ia paitsi pyörätrak
torikuljetuksesta myös telaketjutraktorijuonnosta ja kuitupuun metsä
kulj etuksesta niputettuna. 

McCou (1950) on laatinut katsauk en Kanadassa käytössä olevaan 
koneelliseen puutavaran hankintaan. Hän pitää hevosella tapahtuvan 
alkukuljetuksen eliminoimista erittäin tärkeänä ja kertoo mm. >>snow
mobilella>> ja puolitelaketjuilla varu tetulla pyörätraktorilla suoritetui ta 
koneellistamiskokeiluista. Pienikokoi ten maatalous-pyörätraktoreiden 
hän sanoo kuljettaneen tasaises a maa to a ke äaikana erääntai illa puri
lailla n. 1 cordin kuormia ja päivätuotok en nou een 1 500 j matkalla 
n. 20 cordiin. Työryhmään kuului 2 mie tä ja liikennöimistä varten oli 
raivattu jonkinlaiset palstatiet Sama a kirjoituk e a hän selostaa myös 
talvella käytettäviä pyörätraktorirekiä, jotka kuormittavat traktorin taka
akselia. 

GIBSON (1953, ss. 5-6) on kä itellyt pienikokoi ten telaketju- ja 
pyörätraktoreiden käyttöä USA: a lumettoma a maa to a tapahtu
vassa kuitupuun juontatyö ä lähinnä ku tannu ten kannalta. Erityi e ti 
hän korostaa traktorijuonnon merkity tä autokuljetuskustannusten sääs
täjänä, kun auton ei tarvitse ajaa tkannolle aakka tavaraa noutamaan. 

Vanhimpiin, Pohjoi maissa uoritettuihin kokeiluihin kuulunee Ruot
sissa HÅKA sso 1 (1910) konstruoimallaan nekiveturilla» Mora a suo
rittama kuljetus. Hänen »traktorin a• oli varu tettu polttomoottorilla ja 
kahdella jala parilla. Etu- ja takajala ten väli ä oli eräänlainen siipira-
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tas, joka veti traktoria ja sen perään kytkettyjä rekiä. Tavoitteena oli 
saada korvatuksi hevonen pitkillä ajomatkoilla. Kustannusvertailuissaan 
konstruoija päätyy sangen optimistiseen tulokseen, sillä hän sanoo 50 ... 
64 % ja edullisissa olosuhteissa vieläkin suuremman säästön hevoskulje
tukseen verrattuna mahdolliseksi. >> Rekiveturi>> ei kuitenkaan kyennyt 
noutamaan puutavaraa. valmistuspaikalta asti, vaan tavara oli kerättävä 
hevosilla traktoritien äärelle. Tästä aiheutuvat kustannukset on vertai-
lussa ilmeisesti unohdettu. 

Muista vanhemmista, Ruotsissa suoritetuista kokeiluista mainittakoon 
K. A. ja E. H. W!DEGRE 1 (1919) ja Lu DBERGIN yhdessä ScHAGERIN 
( 1921) kanssa suorittamat. - Ensiksi mainitut yrittivät kehittää metsä
kuljetusten koneellistamiseksi sovellutuksen kapearaidekuljetuksesta. Kis
kot oli rakennettu puusta. Puutavara kuormattiin rullavaunuihin, joita 
veti poHtomoottorilla varustettu veturi. - Tavoitteena mainitaan olleen 
kuljetussysteemin rakentaminen, joka soveltuisi myös pienillä työmailla 
käytettäväksi. - Skönviks AB :n metsissä suoritettujen kokeilujen perus
teella päädyttiin tässäkin tapauk essa optimistisiin tuloksiin. Menetel
mää väitettiin näet hevoskuljetusta halvemmaksi tapauksissa, joissa kes
kim. hevoskuorma jää alle 70 p suuruuden. - Lu DBERG ja ScHAGER 
tekivät vertailevia kokeiluja eri merkkisillä telaketjutraktoreilla erityisellä 
koeradalla. Heidän julkaisunsa sisältää myös arviointeja traktorikulje
tuksen taloudellisuudesta. Esim. saksalaisesta >>Dinos>> traktorista he kir
joittavat: >>Dock torde man på goda grunder vara berättigad antaga, att 
transporten åtminstone på längre vägar av något så när ordinär beskaf
fenhet bör ställa sig ekonomiskt fördelaktigare än hästtransporten> (s. II). 

Ruotsalaiset ovat jatkuvasti ja erityisesti sodan jälkeen olleet kiinnos
tuneita metsäkuljetusten traktorisoimi esta, kuten mm. seuraavien hen
kilöiden kirjoituksista ilmenee. 

PARDE (1941, ss. 75- 76) on selostanut eräältä työmaalta puutavaran 
välivarastosta kuljetuksesta pyörätraktorilla saatuja kokemuksia. Kuor
mien keskisuuruus >>Bolinder \unktells Typ 25>> traktorissa oli 450 j3 ja 
suurimmat kuormat 557 j3 (kuutioitu ilmeisesti keskiläpimitan mukaan). 
Päivittäin ajettiin 7 km matkalla alkutalvesta 5 ja lopputalvesta 6 ajo
kertaa. Keskimääräinen ajotulos oli 2 IOO j3fpv. Hevosella suoritetusta 
juonnosta huolimatta kustannuk et jäivät tuntuvasti halvemmiksi, kuin 
mitä hevoskuljetus oli i tällä ajomatkalla tullut maksamaan. 

LEIJO HUFVUD (I943, s. 90-93) on kokeillut telaketjutraktoreita 
hevosilla juonnetun puutavaran jatkokuljetukseen. Hän pitää 20 ... 25 km 
ajomatkaa näille ajoneuvoille mak imina. Sen sijaan pyörätraktoreiden 
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ajomatkan yläraja on hänen mukaansa 30 ... 35 km. Traktoreiden optimi
ajomatkaksi hän katsoo 4 .. . 15 km. Sitä pitemmät matkat sopivat hänen 
mielestään useimmiten parhaiten autoille. - LEIJO HUFvuo ryhtyi Ruot
sissa tiettävästi ensimmäisenä kokeilemaan telaketj utraktorikulj etusta 
lunta tiivistämällä rakennetuilla talviteillä. Pait i tästä tietyypistä saa
tuja myönteisiä kokemuksia hän käsittelee kirjoitukses aan (1950, ss. 
42-54) myös telaketjutraktoreiden suuruu kysymy tä puutavaran väli
varastosta kuljetuksen kannalta sekä kuljetuksen organisaatioon liittyviä 
kysymyksiä. - Mainittakoon, että juuri LEIJONHUFVUDI kokeilut antoi
vat sysäyksen Suomessa suoritetuille lumen tienrakennusteknillisiä omi
naisuuksia koskeville tutkimuksille (k . PuTKISTO 1952c, 1953a ja 1955a). 
- Pyörätraktoreiden käyttömahdolli uuk ia LEIJO HUFvuo epäilee sanoe -
saan niitä jokseenkin tarpeettomiksi siirryttäe sä telaketjutraktorikulje
tuksesta autokuljetukseen ja pitäe ään niiden rakennetta, erityisesti pie
nien etupyörien takia, talviteillä liikennöimi een sopimattomana. 

jo soN (1945, ss. 206-208) kertoo kokemuk ista, joita on saatu he
vosella varsitien varteen juonnetun puutavaran kuljetuksesta vanhasta 
autosta runkoa lyhentämällä valmistetulla traktorilla. Ajomatka oli 9 km. 
Päivittäin ajettiin 2 ajokertaa, illä kuljettaja suoritti kuormauksen yksi
nään. Tyhjänäajonopeus talvitiellä oli 30 kmjt ja kuormattuna-ajonopeu 
8 ... 10 kmft. Tavara oli kuormattu o ittain puolirekeen, osittain sen pe
rään kytkettyyn parirekeen. Puukaa uttimesta huolimatta ke kim. kuor
man suuruudeksi muodostui 19 ... 20 p-m3. 

Suunnilleen vastaavanlaista »Vetoautokuljetu ta» vertaa suomalainen 
GRANVIK (1949) kuorma-autokuljetuk een, telaketjutraktorikuljetuk een 
ja pyörätraktorikuljetukseen. Hänen tutkimuksen a, jonka aineisto on 
kerätty Ruotsissa, on eräs laajimmista, traktorikuljetu ta koskevista työn
tutkimuksista ja ansiokas siinäkin mielessä, että tutkija ei ole tyytynyt 
pelkkään aikatutkimustulosten e ittämiseen, vaan uorittaa myös kustan
nusvertailuja. Tulok ia, joiden mukaan traktorik i runkoa lyhentämällä 
muunnettu kuorma-auto o oittautui aurattua talvitietä myöten tapahtu
vassa välivarastokuljetukse a edulli immak i ja telaketjutraktori epä
edullisimmaksi, ei kuitenkaan voitane ylei tää. 

Su DBERG (1949, s . 68-69), elo tae aan SDA:n (Föreningen Skog 
arbetens och Kungl. Domän tyrel en Arbet tudieavdelning) suorittamia 
traktorijuontokokeita, mainit ee pyörätraktoreiden käyttömahdollisuuk
sista tähän tarkoitukseen seuraavaa: »De för ök om i orrland gjort 
med hjultraktorer av konventionell typ i arbeten i kog terrängen utanför 
vägarna, äro i allmänhet inte uppmuntrande. t Pienikokoi illa telaketju-
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traktoreil la juonnosta (paino n. 1. 3 tn) hän antaa hevosjuontoon verrat
tuna myönteisen kuvan todeten mainitulla menetelmällä olevan erityisesti 
vaara- ja tunturimaastossa mahdollisuuksia juontakustannusten säästöön. 

SöDERSTRÖM (1953, s. 131) on käsitellyt )>Oliver OC 3)> telaketjutrakto
rilla suoritettavan j uontotyön organisaatiota. 

OHLSE (1954, ss. 148-150) on kokeillut kokonaisten runkojen juon
toa )>Oliver OC 3)> telaketjutraktorilla l>Su lkym varassa sekä l>Motor Mulh> 
telaketjutraktorilla, joka kantaa runkojen toiset päät. l>Sulky-juonnom 
hän mainitsee onnistuneen hyvin erityisesti järeiden puiden ollessa kysy
myksessä. Menetelmää hän pitää mahdollisena ainoastaan paljaaksihak
kausalueilla. 

Rvoso-TALTS (1954, s . 360-361 ja 365) toteavat koneellisesta juon
nosta suoritettuja kokeilutuloksia selostaessaan, että hevosjuontomenetel
miä ei sellaisinaan voida soveltaa koneelliseen juontoon, koska kaikkien 
traktoreiden, telaketjutraktorit mukaan luettuina, maastokelpoisuus on 
huonompi kuin hevosen. Tästä syystä Ruotsissa suoritettu traktorijuonta 
ei ole taloudellisessa mielessä antanut tyydyttäviä tuloksia. - Kirjoituk
sessa he selostavat mm. erillisellä vintturilla suoraan traktorirekeen tapah
tuvan juonnon ja traktorikuljetuksen työtuloksia. 

HEDEGÅRD ( 1955, s. 64-69) on laatinut yhdistelmän traktoreiden 
käyttömahdollisuuksista puutavaran kuljetuksessa, joka ilmeisesti poh
jautuu osittain SDA:n tutkimuk iin, o ittain ruotsalaisten metsäammatti
mie ten yleiseen näkemyk een. Kirjoituk esta ilmenee mm., että Ruot
sissa lasketaan nykyisin var itiellä ajos a hevoskuljetuksen tulevan pyörä
traktorikuljetusta halvemmaksi ainoa taan 2 å 2.5 km lyhyemmillä ajo
matkoilla. Kuitenkin jo 5 å 6 km pitemmillä matkoilla kuorma-auto al
kaa kilpailla traktorin kanssa, mikäli tieolo uhteet tekevät autokuljetuk
sen mahdollisek i. Traktorin etuna on, että sille kelpaa vaatimattomampi 
tie. - Telaketjutraktorilla juonnosta hän kirjoittaa: )) . ... den genom
snittliga prestationen vid bandtraktorlunning, utförd av ett arbetslag be
stående av traktorförare och en man, är ungefär 2 tili 3 gånger större än 
motsvarande prestation vid hästlunning, utförd av häst och en man. Då 
ko tnaden per effektiv arbetsminut för traktorlaget är ungefär 2. 5 gånger 
större än motsvarande kostnad för hä tlaget, blir traktorlunningen den 
dyrare metodem>. Myös pyörätraktorilla suoritetun juonnon taloudelli
suutta hän pitää ky eenalai ena kirjoittae aan: »Alla energiska strävan
den och all utrustning tili trot är facit av hjultraktorlunningen hittills 
dock, att den sällan håller vid en träng ekonomi k jämförelse med häst
lunning». - Ruot i a aatujen tulo ten luotettavuutta tuskin voidaan 
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epäillä. Syynä pyörätraktori-metsäkuljetuksen antamiin huonoihin koke
muksiin on se, että ongelmaa ei ole osattu ratkaista oikealla tavalla. 

Muista ruotsalaisista kirjoituksi ta mainittakoon 1 LO 1 ( 1953) ja 
KoLPE (1953 a ja b) laatimat. 

Norjassa SAMSET (1951 b, 1953) on tehnyt ansiokkaita kokeiluja ja 
tutkimuksia puolitelaketjuilla varu tetulla pyörätraktorilla liikennöimi tä 
varten tarkoitettujen talviteiden rakennu tekniikan kehittämisek i. Eri
tyisesti ansaitsevat maininnan hänen konstruoimansa traktoritielana ekä 
traktoriin etupyörien tilalle vaihdettavat jalak et. - Hän kä ittelee 
kirjoituksessaan myös traktorirekien rakennetta ja välivarastosta ajon 
suorittamista. 

Neuvostoliitossa on ilmei esti tehty erittäin runsaasti tutkimuksia trak
tori-metsäkuljetuksesta. juontaa varten siellä on kehitetty erikoistrak
tori l>KT-12)>, jonka takaosan kannatukselle kokonaiset rungot joko kar
sittuina tai karsimattomina no tetaan vintturilla (esim. PROTANSKIJ
SvROMJAT IKOV 1951). juontatraktoreiden jotka on varustettu telaket
juilla, työtuloksen 500 .. . 600 m matkalla ORLOV (1949) ilmoittaa nousevan 
70 m3 :iin/8 t parhailla metsätyömailla. - Traktorijuontaa ovat tässä 
maassa tutkineet edellä mainittujen lisäksi mm. KoRu ov ja SHTSHE 1-

KOV (1950, SS. 6-7), SYTSHEV ja KURi r (1950, S. 7-10), ERACHTI (1950) 
sekä DoLOGOPOLov ja PETROV (1950, s. 13-15). 

Sveitsiläisistä tutkijoista on STEI LI ( esim. 1951 ja 1952), saksalai
sista G LÄSER ( esim. 1951, s . 98-138), itävaltalaisista HAF ER ( esim. 1952) 
ja WöRTHER (1953) sekä ranskalaisista DE MEGILLE (1954 a ja b) käsi
tellyt traktori-metsäkuljetuk een liittyviä kysymyk iä. 

Myös Suomessa ryhdyttiin jo angen varhain kokeilemaan koneellista 
metsäkuljetusta. Vanhin yritys on tiettävä ti Kemi Oy:n metsäpäällikön, 
ennakkoluulottoman ja rohkealla kokeilumi~lellä varu tetun H. R. SA D
BERGIN VV. 1910- 191 3 uorittama (k. HELA DER 1922, . 220, 1948, 
s. 422, RÄsÄ E 1930, s. 936, SEPP .. NEN 1939, s. 74-75). Hän hankki 
Kanadasta kaksi höyrykoneella toimivaa uk ilta ja puolitelaketjuilla va
rustettua traktoria, n . »Lombardin tukkiveturia>>. Ky ymyk e sä oli 
Nuortin vesistöalueella hevo illa välivara toon kerätyn puutavaran kul
jettaminen vedenjakajan yli n. 30 km pää ä olevan Kemijoen varteen. 
Teknillisessä miele ä kuljetuk et onni tuivat hyvin mutta kustannu ten 
mainitaan nous een niin kalliik i että kokeilut oli pakko lopettaa. 

Välivarastoajosta oli ky ymy myö nii ä kokeilui a, joita tehtiin 
telaketjutraktoreilla Kemi Oy:n, Kymin Oy:n ja Gutzeit Oy:n toime ta 
1920-luvun alkupuolella ja Kajaani Oy:n \ . Ro enlew & Co Oy:n ja 
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metsähallinnon toimesta myöhemmin. Kiinnostus traktorikuljetusta koh
taan väheni,. kun puutavaraa ryhdyttiin kuljettamaan autoilla (ks. 
SoHLMAN 1925) ja erityisesti sen jälkeen, kun autot 1930-luvulla löivät 
itsensä lopu llisesti läpi (vrt. RoiTTO 1939, HELA DER 1948, s. 424), kunnes 
jatkosodan vaikeat vuodet johtivat huomion niihin uudelleen. 

'Sodan aikana asetti ~ansanhuoltoministeriö erityisen traktoritoimi
kunnan, jonka tehtävänä oli mm. selvittää, voidaanko maatalouspyörä
traktorilla kuljettaa puutavaraa (KA 'SA HUOLTOMINISTERIÖN ASETTAMA 
TRAKTORITOIMIKUNTA 1942). Sen suorittamat kokeilut antoivat kuitenkin 
kielteisen tuloksen. Syynä lienee ollut ennen sotaa valmistettujen trakto
reiden hitaus ja ehkä osaltaan myös väärä työkonstruktio sekä puutteel-
1 iset 1 isä varusteet. 

Sodan jälkeisinä vuosina ryhtyivät eräät yksityiset traktorinomista
jat, joista erityisesti on mainittava PARTASE veljekset Sukevalta, kokei
lemaan pyörätraktoria välivarastosta ajossa. Tulokset olivat hyvän yrit
teliäisyyden ja traktorin taka-akselia kuormittavan puolireen ansiosta 
niin myönteisiä, että metsäteolli uuden ja muidenkin työnantajien toi
mesta on sen jälkeen ryhdytty järjestämään pyörätraktoreille vastaavan
laisia kuljetustehtäviä eri puolilla maata. Saatuja kokemuksia ovat selos
taneet mm. AR KIL (1951) ja tekijä (PuTKISTO 1950 b ja c, 1952c) . Trak
torikuljetuksiin kohdistuneiksi on katsottava myös PuTKISTON ja LESKI
SE (1949) sekä viimek i mainitun (1949, 1950 aja b, 1951) puolitelavau
nujen vetämillä reillä tapahtuneesta välivarastokuljetuksesta suorittamat 
työntutkimukset 

Ulkolaisten esikuvien mukaista pyörätraktorikuljetusta, jossa pyörä
traktori lla pyritään noutamaan tavara »kannolta asti )>, on meillä kokeillut 
VALTIO MAATALOUSKO EIDE TUTKI IUSLAITOS (esim. 1950, SS. 10-11). 
Näissä kokeiluissa, joiden on ilmoitettu v. 1950 olleen alkuvaiheessa (1950, 
s. 10), ei ilmeisesti ole kiinnitetty sanottavaa huomiota menetelmän talou
dellisuuteen, vaan on pyritty ainoastaan ratkaisemaan, käykö kuljetus 
teknillisessä mielessä päin ä ja mitä teknillisiä vaatimuksia kuljetus aset
taa traktorille ja sen Ii ävarusteille. Htään varsinaista julkaisua ei saa
duista tulok ista tiettävä ti ole laadittu vaan ne on esitetty traktoreiden 
koeselostusten yhteydessä esimerkik i seuraavaan tapaan: )>Talvi työko
keissa traktoria käytettiin pääasias a erilaisiin siirtotöihin. Kuljetuksissa 
voidaan kovalla tiellä käyttää vahvoja lumiketjuja, mutta pehmeällä 
tiellä sekä hange sa ja yleen ä maasto a piikeillä (mieluimmin hammas
tetuilla) varu tettuja ketjuja. Piikkiketjut ovat välttämättömät erityi-
e ti puutavaran telauk e a met ä tä ajotien varteen. Sekä reen vedossa 
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että tukin juonnossa on välttämätöntä, että kuorma (reen kiinteä veto
lava tai kohotettu tukin pää) painaa traktorin taka-akselia. Traktori pys
tyy piikkiketjuilla varustettuna liikkumaan kuormitettuna n. 35 .. .45 cm 
ja ilman kuormaa n. 50 cm vahva sa hangessa. Suurin tukki, joka trak
torilla juontakokeessa kuljetettiin no tolaitteen varassa metsästä ajotien 
varteen pehmeässä 40 ... 60 cm syvä ä keväthange sa, oli latvasta 20", ty
vestä 32" ja 6,88 m pitkä» ( 1950, . 10). 

Kuten edellisestä on elvinnyt, aikai emmat traktori-metsäkuljetusta 
koskevat kokeilut ja tutkimuk et ovat kohdi tuneet joko juontoon tai 
välivarastokuljetukseen. Selvittelyjä, joi sa nämä molemmat olisi yhdis
tetty samalla kuljetusvälineellä tapahtuvik i, ei ilmei esti ole suoritettu. 
Niin ikään näyttävät puuttuvan sellai et tutkimuk et, joi sa olisi pyritty 
koordinoimaan hakkuun uorittaminen teiden rakentaminen ja kuljetus. 

4. Tutkimustehtävän asettaminen 

Edellä esitetystä lienee ilmennyt, että u ei a mai sa on kehitetty ko
neellisia metsäkuljetusmenetelmiä joi ta monen oveltaminen myös maam
me oloihin olisi teknilli e ti mahdolli ta. iiden taloudellisuus hevoskul
jetukseen verrattuna olisi olois amme kuitenkin ky eenalainen. Ne on 
näet tarkoitettu joko hevo kuljetuk een oveltumattomi a vuoristomet
sissä tai laajoilla paljaaksihakkausalueilla käytettävik i, taikka edellyt
tävät runsaasti kallishintai ta erikoi kalustoa, jolle on vaikeata saada riit
tävästi käyttöä, taikka tuntuva ti järeämpää tavaraa kuin puistamme 
voidaan valmistaa, tai helpompia maa ta-olosuhteita kuin mitä meillä on. 

Esillä olevalla tutkimuk ella on pyritty löytämään oloi amme myös 
taloudellisessa mielessä hevoskuljetuk en kan a kilpailukykyinen, koneel
linen metsäkuljetusmenetelmä, joka täyttäi i muuten seuraavat ehdot: 

1. Konevoimana tulee olla maatalou pyörätraktori, jotta se oli i yh
teinen maatalouden kan a. 

2. Kuljetuk en tulee niveltyä kitkattoma ti puun korjuun työketjuun, 
eikä se saa aiheuttaa muiden töiden o alta kohtuuttomia lisäku -
tannuk ia. 

3. Menetelmän tulee olla ovellettavi a myö uhteelli en pienten 
metsälöiden (maatilamet älöt) puutavaran kuljetuk een. 

4. Menetelmä ei aa alentaa met älön puun tuotantoa, joten en tu
lee soveltua jatkuvaan ja Ii ääntyvään puun tuotantoon tähtää
vien met än kä ittelytapojen aatimuk iin. 
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Lisäksi tutkimukset on pyritty suorittamaan niin, että tuloksista voi
taisiin tehdä yleisempiäkin kuin kokeilutyömaiden olosuhteita koskevia 
päätelmiä ja että käytettyä tutkimusmenetelmää olisi mahdollisuus sovel
taa myös muihin, metsäkuljetuksesta mahdollisesti suoritettaviin tutki
muksiin. 

Viimeksi mainitun tayoittamiseksi on pyritty mm. analysoimaan 
metsäkuljetuksen työmenekin perustekijöitä. 

Tutkimukset rajoitettiin koskemaan 2-m kuorimatonta ja puolipuh
taaksi kuorittua, tuoretta kuusipaperipuuta, jota seuraavassa kutsutaan 
pinotavaraksi, kuorimattomia havutukkeja sekä 4-, 6-. 8- ja 10-m pituiseksi 
katkottua rankatavaraa, jota jäljempänä nimitetään pinotavararangaksi. 

Kun pinotavararankojen tekoa traktorikuljetusta varten koskevaa ai
katutkimusaineistoa ei toistaiseksi ole käytettävissä ja lisäksi ko. tavara
lajin valmistus laajemmassa mitassa on käytännössä mahdollista vasta 
sen jälkeen, kun rankojen koneellinen kuorinta ja katkonta purkamisva
rastolla on tyydyttävällä tavalla saatu ratkaistuksi (ks. PuTKISTO 1955a), 
rankojen kuljetusta koskevia tutkimustuloksia ei ole katsottu aiheelliseksi 
julkaista tässä yhteydessä muuta kuin muiden tavaralajien kuljetuksen 
työajan menekkiä valaisevilta osilta. - Niin ikään uudella tekniikalla 
rakennettujen traktoritalviteiden kestävyyttä samoin kuin vintturijuon
non hinausvastusta koskevat tutkimustulokset julkaistaan erikseen. -
Hinausvastuksen suuruudesta jouduttiin suorittamaan mittauksia trak
torivinttureiden rakenteen kehittämiseksi. 



II Metsäkuljetuksen työmenekin perustekijöitä 

t. Tavaralaji 

Metsäkuljetuksen työmenekki riippuu pait i siitä vastuksesta, joka on 
voitettava puutavaran kuljettamiseksi paikasta toiseen, erittäin suuresti 
myös niistä työmenetelmistä, joilla va tus pyritään voittamaan. Työme
nekin perustekijöillä tarkoitetaan seuraava sa tärkeimpiä vastuksen suu
ruuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Mitä tavaralajia leimatui ta puista valmistetaan ja millainen valmis
tusaste metsässä katsotaan soveliaimmak i, riippuu useista seikoista, joista 
tärkeimmät ovat puiden laji, laatu ja koko, markkinatilanne sekä tavaran 
käyttötarkoitus. Esim. suurikokoisista rungoista valmistetaan yleensä 
saha- tai vaneritukkeja, jotka katkotaan sen pituisiksi pölkyiksi, kuin ko. 
teollisuuksien kannalta on edulli inta. Kuljetuk en vaatimuksia voidaan 
vain suhteellisen vähäisessä määrä ä ottaa huomioon. Sen sijaan useiden 
pienpuutavaralajien valmistuk es a kuljetu näkökohdat vaikuttavat tava
ran pituuteen voimakkaasti. 

Kuljetuksen kannalta olennaisimmat, tavaralajista riippuvat tekijät 
ovat tilavuuspaino ja tilan tarve. Tilavuuspaino riippuu puulajista ja 
puun kasvunopeudesta sekä ennen kaikkea ko. tavaralajin kuivuusas
teesta. Esim. ns. metsäkuiva, puolipuhda kuu ipaperipuu painaa jALAVA1 

(1949, s. 348) mukaan n. 550 kafk-m3 mutta tuoreena e saattaa painaa 
n. 790 .. . 925 kg/k-m3, eli 44 ... 68 % enemmän. On elvää, että kuljetuk en 
kannalta tavaran kuivattaminen mahdolli imman varhai essa vaiheessa on 
eduksi ja uitettavan pienpuutavaran o alta e on u ein uoranainen vält
tämättömyys. Kun kuorimattoman pyöreän puutavaran kuivuminen on 
vähäistä ja hidasta, kuoriota tai halkominen on ii tarpeen. Mikäli nämä 
työt halutaan koneelli taa e nykyi in käytettävi ä olevien ratkai uj en 
puitteissa on mahdolli ta vain välivara tolla taikka työstö- tai käyttöpai
koilla (esim. P uTKJSTO 1952d 1955b). älivara to on u ea ti edulli empi 
mikäli on kysymys pienpuutavara a ko ka tavara on illoin mahdolli ta 
kuivattaa ennen jatkokuljetu ta. Li äk i aadaan estetyk i haitallinen 
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parkkihappojen imeytyminen sulfiittipuuhun uiton aikana. - Kuoren 
käyttöarvo, varsinkin kastuneena, on toistaiseksi siksi alhainen, että niin 
ikään on yleensä kannattavaa, jos myös tämä lisäpaino voidaan eliminoida 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Tuoreeseen puuhun sisältyvä kosteus on eräiden selluloosalaatujen ja 
hiokkeen valmistuksen ka~nalta eduksi, joten tapauksissa, joissa ko. etu 
korvaa suuremmat kuljetuskustannukset, tavara kannattaa kuljettaa tuo
reena. - Saha- ja vaneriteollisuuden kannalta kuori merkitsee suojaa 
raaka-aineen halkeilua ja värivikoja vastaan kuljetuksen ja varastoinnin 
aikana. Näissä tapauksissa joudutaan puntaroimaan, peittääkö kuori
mattomana jalostuspaikalle kuljetetusta raaka-aineesta valmistettujen 
tuotteiden korkeampi laatu kuoren ja ylimääräisen veden kuljetuksesta 
aiheutuvat kustannukset. Useimmiten näin tapahtuu ainakin tiettyyn 
matkarajaan asti. 

Pienpuutavaralajien tilantarvetta on totuttu kuvaamaan pinotiheyslu
vuilla, joilla tarkoitetaan pinotun tavaran kuutioyksikön suhdetta vas
taavaan kiintokuutioyksikköön (vrt. ARo 1931 , s. 10). Kuta pitempää, 
kuta ohuempaa, kuta voimakkaammin kapenevaa, kuta huonommin kar
sittuaja kuta mutkaisempaa tavara on, sitä pienempi on sen pinotiheys 
ja sitä suurempi tilantarve kiintokuutioyksikköä kohden laskettuna (vrt. 
SAARI - KELTIKANGAs- Vuon 1939, s. 20). Tuore tavara on siksi paina
vaa, että tilantarpeesta ei yleensä muodostu kuljetuksen minimitekijää. 
jos tavara sen sijaan on kuivaa ja katkottu pitkäksi, joko kuljetusväli
neet joudutaan mitoittamaan suhteellisen suuriksi, mikä merkitsee taval
lises ti lisäkustannuksia niiden hankintahinnassa taikka epämukavuutta 
ajossa, tai kuormat joudutaan tekemään korkeiksi, mikä tietää keskimää
räisen kuormausajan pidentymistä ainakin käsin kuormattavan tavaran 
osalta. 

Paitsi em. kokonaistilantarpeeseen tavaralajin pituus vaikuttaa myös 
iihen, miten tarkoin jonkin kuljetusvälineen, varsi nkin jos on kysymys 

yleiskuljetusvälineistä (esim. auto, rautatievaunu), kuormatila voidaan 
käyttää hyväksi. Yleensä vakiomitoille katkottu tavara on tässä suh
teessa edullisempaa kuin vaihteleville pituuk ille katkottu. 

Tavaran pituus, jos se ylittää sen pituuden, jolle kuljetusväline on mi
toitettu, saattaa muodostua erittäin kiusalliseksi. Esim. pyörätraktorin 
puolireen kuormitukseen ,>ylipitkä» tavara voi vaikuttaa niin, että vetä
vien pyörien pintapaine (pai ne tien pintaa vasten) alenee, mikä puoles
taan pienentää kitkaa ja heikentää traktorin vetokykyä. Myös kuljetus
reitin kaarteissa li iallinen pituu on haitak i. 
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2. Kuljetusmatka 

Metsäkuljetuksen matkan ongelma alkaa jo hakkuutyöstä. Puut voi
daan kaataa kuljetuksen kannalta edullisimpaan suuntaan, jolloin ensim
mäisen kuljetuksen (kasaaminen, pinoaminen, ristikoiminen) matkasta 
vähentyy kuljetusmenetelmästä riippuen eräis ä tapauksissa rungon käyt
töosan pituus tai ainakin osa siitä. Päinvastaisessa tapauksessa matka 
pidentyy vastaavalla määrällä. 

Valmistetut pölkyt voidaan niin ikään jättää levälleen, jolloin hakkuu
työhön liittyvä kuljetus on mahdollisimman vähäinen (enintään suunnattu 
kaato), mutta tavaran keräämiseksi kuormiin tai metsävarastomuodostel
miin kuljettava kokonaismatka muodostuu kuormaa tai varastomuodos
telmaa kohden huomattavan suureksi ja sitä uuremmaksi, mitä suurempia 
kuormia tai varastomuodostelmia halutaan kerätä ekä mitä vähemmän 
pölkkyjä on pinta-alayksiköllä ja mitä pienempiä ne ovat kooltaan. 

Vastaavasti hakkuutyön yhteyde ä tapahtuva )>ensiasteinen>> kuljetus 
lyhentää seuraavan vaiheen, )>toisa tei en» kuljetuk en matkoja. Sama 
ilmiö toistuu )>toisasteisem ja )>kolmannen a teen>> kuljetuk en ja kuljetus
matkan välillä. - Kun tunnetaan matkan vaikutu työmenekkiin tai kus
tannuksiin (tien rakentamisen ja hoidon työmenekki ja kustannukset huo
mioon otettuina), voidaan helposti Ia kea (e im. SuNDBERG 1953), miten 
pitkiä matkoja eri asteisissa kuljetuk i a tavaraa kannattaa puun kor
juun kokonaistyömenekin tai kokonaisku tannu ten kannalta kuljettaa. 

Seuraavassa tarkastellaan matkan teoreetti ta pituutta hieman tar
kemmin metsäkuljetuksen eri vaihei a ylei immin e iintyvien tapausten 
osalta. 

Matka hakkuuseen liittyvässä kuljetuksessa 

Oletetaan, että hakkuualue on jaettu samansuuruisiin neliöihin (kuva 2, 
piirros 1, s. 31), joiden keskipi tei iintavara kerätään, ja että leimattujen 
puiden sijoittuminen alu~ella on attumanvarainen. jo jokainen pölkky 
noudetaan erikseen keskuk een (pinoon ka alle jne.) ja aina kuljetetaan 

· lyhintä tietä, voidaan helpo ti osoittaa että hakkuualueen (z m2) kaikkien 
pölkkyj~n (N) kerääe1isek i ke kuk iin (M kplfz m2) kuljettava, yhteen
laskettu, lyhin kokonaismatka (L) (meno ja palutl) aadaan Ia ketuk i 
seu-raavan kaav.an (vrt. PuTKJSTo 1949) a~ulla: 
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(1) L = 0. 765 N 1/ ~ metriä. 

jos keskuksen paikka voidaan valita siten, että siinä on jo valmiina 
yksi pölkky, kaava saa muodon: 

(2) L = 0. 765 (N-M) V~ metriä. 

jos puut, joiden käyttöosan pituus on s m, kaadetaan keskukseen 
päin ja kerääminen voidaan suorittaa siten, että tavaraa noudettaessa voi
daan tarttua käyttöosan lähinnä keskusta olevaan päähän ja käyttöosa 
kuljetetaan yhtenä kappaleena, kaava ( 1) saa muodon: 

0 
Kuva 2.!Puutavaran erilaisia kuljetustapauksia hakkuuseen ja vintturijuontoon liitty
vissä kuljetuksissa. - 1. hakkuualue jaettu samansuuruisiin, neliön muotoisiin keräys
alueisiin, joiden keskipisteisiin tavara kerätään. Käytännössä tapausta vastaa esim. 
pinotavaran teko hajasijaintisiin muodostelmiin, vanerikoivujen kasaus jne. - 2. hak
kuualue; jaettu suorakaiteen muotoisiin keräysalueisiin, joiden yhden sivun keskipistei
siin tavara kerätään. Käytännössä tapausta vastaa esim. pinotavaran teko palstatien 
varteen. - 3. puut kaadettu kohtisuoraan suorakaiteen yhden sivun suuntaa vasten 
ja kerätään tässä suunnassa ko. sivulle. Tapaus saattaa tulla esim. vintturijuontoa käy
tettäessä kysymykseen. - 4. muutoin sama kuin edellinen tapaus, mutta puut kaadettu 
45° kulmaan yhden sivun suuntaa vasten ja kerätään tässä suunnassa ko. sivulle (tielle). 

Fig. 2. Timber lwulage situations arising in connection wit/1 felling and winc/1 skidding 
in haulage work. - 1. Tlze felling area is divided into assembly squares identical in area 
in the centres of whic/1 tl!e timber is co/lected. Corresponding to tlzis in practice are tl!e 
situations where cordwood is prepared in dispersed storages, veneer birch is stacked, ele. -
2. The felling area is divided into rectangular assembly areas and the timber co/lecled atthe 
central points on one side of the rectangle. The preparation .J/ cordwood alongside t11e strip 
road corre5ponds in practiu to this situalion . ..._ 3. The trees a;e felled at right angles to 
one side of the rectangle and are collected in this relationship to the side in questron. TIIIS 
situation may arise in winch skidding. - 4. The same as 3. except that the tre~s are felled 
at 45° to one side of the rectangle and are col/ected in thi Iie to the side ·in que~tion ( on 

the road) . 
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(3) L = 2 [o.3s3JI~- 2~(2z-r.s2)] metriä. 

Mikäli tartutaan käyttöosan keskelle, matka saadaan lasketuksi siten, 
s 

että s :n sijalle sijoitetaan 2 , ja jos keskuksessa on jo entuudestaan yksi 

pölkky, N :n sijalle sijoitetaan (N - \). 
j os käyttöosasta valmi tetaan n kpl pölkkyjä, joiden keskim. pituus 

on 1, on käytettävä s:n sijasta lukua, joka aadaan lausekkeesta: 

s + (s- 1) + ( - 21) + · · · ( - n 1) 

n 

Oletetaan seuraavak i tapau (kuva 2, piirro 2), jossa keräysalue on 
suorakaide, jonka yhden sivun keskipi tee een tavara kerätään. Merki
tään tämän sivun pituus a:lla ja sitä va taan kohtisuorassa olevan sivun 
pituus b:llä (esim. 1/2 pal tateiden kohti uora ta etäi yydestä) ekä keski
määräinen matka keskukseen E :llä. Ke kimääräiseksi matkaksi keskuk
seen saadaan tällöin ilman suunnatun kaadon huomioon ottami ta: t 

(4) E = ~ [~ l/ a2 + 4b2 + ~2 ln (a + 1 a2 + 4b2) ..L 

3 2 a 2b · 

a2 ( 2b + 1 a2 + 4b2)] t ... - ln me na. 
8b a 

1 Kaava voidaan johtaa seuraavasti: :\erkitään sivun a keskipiste (keräyskeskus) 
() :lla, a-sivun suuntaisen toisen sivun keskipiste A :lla ja sen päätepiste B :llä sekä tätä 
päätepistettä vastaava a-sivun päätepiste C:llä. - Keskimääräinen matka kaadetun 
puun kannas ta laski en on satunnais uure, jonka odotu arvo (E) on sama kuin suora
kaiteen kaikki en pisteiden keskietäisyys a-sivun keskipisteestä (0), sillä kaadettujen 
puiden kantojen sijaintikohtia voidaan pitää umpimähkäisinä näytteinä a lueen kaik
kien pisteiden sijainti kohdista. Keskimää räinen matka on it e asiassa sama kuin suora
kaiteen toisen puoliskon (OABC) pisteiden keskietäisyys ke kuksesta (0), sillä toisella 
puoliskolla etäisyys on sama. - Pisteiden etäi yys on laskettava erikseen kolmioissa 
DAB ja OBC. 

Kolmiossa OAB on alkiokolmion OA' B' pinta-ala (pi teiden lukumäärä) = ~~ x, 

2 --
ja alkiokolmion pisteiden etäisy s ke kuk e ta (0) = - j b: + x . äin oll en kolmion 

3 
a --

()AB pisteiden yhteenlasket tu etäisyys keskuksesta (0) on: eoAB = ~ 
0
r 11 b' + X1 dX. 
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Kun pölkkyjä on N kpl ja ne kerätään M kpl :seen keskuksia (pinoja, 
ristikoita jne.) ja puut kaadetaan keskuksia kohti, joissa jokaisessa on 
ennestään yksi pölkky, puiden käyttöosan pituus on s metriä ja kerät
täessä tartutaan keskim. käyttöosan pituuden puolivälikohtaan, alueen 
kaikkien pölkkyjen keräämisen yhteenlasketuksi kokonaismatkaksi (meno 
ja paluu) saadaan: 

O.s S 
(5) L = 2 (N - M) E - 4 ab (4ab- rr 0.25 s2) metriä. 

Muodoltaan epäsäännölliseen leimikkoon voidaan tätä kaavaa sovel
taa siten, että kunkin keräyskeskuksen alue tasoitetaan suorakaiteeksi, 
jonka syvyys ja leveys määritetään mittaamalla. Sen jälkeen lasketaan 
matka kullekin alueelle erikseen. 

Edellä esitetyillä kaavoilla matkan pituutta laskettaessa on huomat-
tava, että 

kaadettujen runkojen tai pölkkyjen ei tarvitse olla tasaisesti ja
kaantuneina hakkuualueella, vaan sattumanvaraisesti, 
laskettu matka on odotusarvo, joka käytännössä saavutetaan sitä 
paremmin, mitä runsaammin kuljetettavia pölkkyjä on ja mitä 
umpimähkäisemmin ne sijoittautuvat koko hakkuualueelle, 
keräyskeskuksiin tulevien pölkkyjen lukumäärän ei tarvitse olla 
kaikissa keskuksissa yhtä suuri, 
saatu matkan arvo edellyttää, että tavara kuljetetaan keräyskes
kukseen lyhintä tietä, joten tapauksissa, joissa kuljetus suoritetaan 
mutkitellen, on yleensä empiirisesti määritettävä mutkitteluker
roin, jolla teoreettisesti saatu matkan arvo on kerrottava 1 (vrt. 
PUTKISTO 1949, S. 3, Su DBERG 1953, SS. 70-72), 

1 Eräissä tapauksissa ihmisen kyky käyttää puiden tai pölkkyjen ryhmittymistä 
hyväkseen kompensoi mutkittelun vaikutuksen. 

Kolmion OBC pisteiden yhteenlaskettu etäisyys (eosc) keskuksesta (0) saadaan 
a 

analogisesti tästä kaavasta sijoittamalla siihen b :n paikalle 2 ja päinvastoin. Keräys-

alueen kaikkien pisteiden keskietäisyys keskuksesta (0) ja keskimääräinen matkan 
2 

<>dotusarvo on : E = ab (eoAB + e08c), joten 

2 Ja 1--- 1 
0

/b 
E = 3a o 2 J bt + xt dx + 3b (~) ~ + x2 dx. Tästä saadaan 

integroimalla kaava (4). 

3 
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jos pölkyt ovat eri pituisia ja suunnatun kaadon vaikutus halutaan 
ottaa huomioon, tarkan tuloksen saamiseksi matkat olisi laskettava 
eri pituusluokille erikseen, mutta käytännössä esiintyvissä pituus
luokissa keskim. pituuden käytön aiheuttama virhe on merkityk
csetön, mikä voidaan helposti osoittaa, 
tulo- ja menomatkalla on edellytetty käytettäväksi samaa reittiä 
(tulomatka = menomatka). 

juontamatka 

Edellä matkan laskemiseksi e itetyt kaavat (1, 2, 3, 4 ja 5) ovat käyt
tökelpoisia juonnonkin yhteydes ä, jo työmenetelmä täyttää niihin kuu
luvat edellytykset (esim. ra iinkaadettujen vanerikoivujen ka aus, ranta
kasaus jne.). juonnossa esiintyy myö muita tapauksia, joiden matkan 
laskeminen voidaan suorittaa euraavasti. 

Oletetaan puut kaadetuiksi kohtisuoraan alueen yhden ivun (palsta
tien) suuntaa vasten ja myö kerätyik i täs ä uunna a tielle (kuva 2, 
piirros 3). Keskim. kohtisuora matka (E90o) aadaan uunnattu kaato 
huomioon otettuna Iasketuksi kaavalla (6): 

(b - s)2 
Eooo = metriä. 

2b 
(6) 

Näin laskettu keskim. matka on optimitapaus. Aina ei puita voida 
kaataa kohtisuoraan tien uuntaa va ten eikä kerätä tässä suunnassa. 
Matkan ääriarvoiksi voidaan käytännö ä katsoa tapauk et, joissa pöl
kyt vedetään tielle 45o kulma a (kuva 2, piirro 4). Keskim. matka saa
daan tällöin lasketuksi euraavalla kaavalla: 

(7) 
(b- s)2 -

E45° = 2 b 1 2 metriä . 

' Mainittakoon, että sveitsiläinen SooM (1950) laskee juontamatkan 
muutoin vastaavalla tavalla, mutta jättää suunnatun kaadon vaikutuk
sen huomioon ottamatta. 

Ellei alue ole suorakaiteen muotoinen, voidaan e riittävällä tarkkuu
della jakaa suorakaiteisiin, kuten edellä on e itetty ja Ia kea kullekin 
niistä matka erikseen. 

Kaavoja (6) ja (7) ovellettae a on huomattava amat varaukset kuin 
hakkuuseen liittyvän kuljetuk en matkojen Ia kemi e ta on esitetty 
(s. 33). 
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Matka tiellä tapahtuvassa kuljetuksessa 

jos kysymyksessä on vakituinen tie, jota kuljetuksessa käytetään hy
väksi, matka tietenkin määräytyy tiestä käytettävän osan pituuden mu
kaan. jos sen sijaan kuljetustehtävän suorittamiseksi on rakennettava 
tie - joko vakituinen tai vain talvisin liikennöitävä - matkan pituuteen 
on mahdollisuus vaikuttaa. Puutavaraa kuljetettaessa tulee lähinnä ky
symys siitä, miten· pitkäksi matka muodostuu Ieimikon alueella erilaista 
palstatietiheyttä käytettäessä. 

Tarkastellaan aluksi palstateiden keskiviivasta mitatun etäisyyden ja 
palstojen syvyyden vaikutusta pinta-alayksikköä kohden tulevaan tie
määrään. jos alue oletetaan suorakaiteen muotoiseksi ja maasto sellai
seksi, että tiet voidaan rakentaa aivan suoriksi, saadaan teoreettisesti las
kemalla palstatieltä toiselle menevän kiertotien aiheuttama matkan lisäys 
huomioon otettuna palstateiden määriksi hehtaaria kohden taulukossa 1 
esitetyt luvut. 

Käytännössä tiet mutkittelevat jonkin verran, koska ne pyritään maas
ton muotoja noudattaen sijoittamaan alaville paikoille. Eivät myöskään 
leimikot ole aina suorakaiteen muotoisia. Luvut antanevat ko. asiasta 
kuitenkin kuvan riittävällä tarkkuudella. 

Ajomatka palstateillä tietyn puutavaramäärän kuljettamiseksi riip
puu paitsi tieverkon tiheydestä, kerralla kuljetettavan puutavaran mää
rästä sekä si itä, joudutaanko ja missä määrin tyhjänä ajettaessa kiertä
mään ennen kuormau työn aloittamista. 

Taulukko 1. Palstateiden teoreettinen määrä hehtaaria kohden eri t ienetäisyyksiä ja 
palstojen syvyyksiä käytettäessä. 

Table 1. The theoretical length of strip roads per ha. for dijjerent distances between strip 
roads and strip depths. 

1 Palstateiden etäisyys, m 
Palstan Distanu btlwun strip roads, m . 
yvyys, m 
Depth of 20 1 30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 
strip, m. -- -

Tietä, m/ha - Road, m .fha. 

100 600 433 350 300 267 243 fl 225 
300 533 366 283 233 200 176 .., 158 
500 520 353 270 220 18"7 163 145 
700 514 347 264 214 181 

1 
157 139 

1 900 51 1 344 261 211 178 1 154 136 1 
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Yleensä yhdestä palstatien >>silmukasta>> kertyy vähintään yksi puu
tavarakuorma. Ajomies pyrkii tekemään kuormat sen suuruisiksi, ettei 
niitä ole tarpeellista koota useamman palstatien varresta. Kuormausajan 
kokonaismatka on näin ollen sama kuin palstatien >>silmukan>> pituus. 
jos palstateiden etäisyys on 2 b m ja palstojen syvyys A m, kuormaus
ajon kokonaismatkaksi (SJ saadaan (kuva 3, s. 37) kuormaa kohden 

·(lähinnä purkamisvarastoa olevan varsitien yhtymäkohtaan): 

(8) Sk = 2 A + 4 b metriä. 

Mikäli palstatiet eivät yhdy kohtisuorassa, vaan 45° kulmassa varsi
tiehen, Sk :n arvo on kerrottava { 2 :lla. 

Kuorman keräysajomatkan tb1) osuus matkasta Sk saadaan lasketuksi 
seuraavasti: 

(9) 
V·A 

b1 = - N metriä, jossa v· 

N = ( A ~ b) - alueella olevien leimattujen runkojen lukumäärä, kpl, 

v = em. runkojen käyttöosan keskikuutio, k-m3 tai p-m3 tai j3 ja 
V = kuorman suuruus, k-m3 tai p-m3 tai p. 

Mikä osuus kuormausajomatkasta on ajoa tyhjänä ja mikä osuus täy
dellä kuormalla, riippuu niin ikään palstatielle kertyvästä puutavara
määrästä ja kuorman suuruudesta. Äärimmäistapauksessa kuorma saa
daan valmiiksi vasta varsitielle tultaes a, jolloin täyden kuorman vetoa 
ei palstateillä esiinny lainkaan. Yleensä kuitenkin kuormattuna-ajon 
osuus kuormausajosta on alle A m ja tyhjänäajon osuus yli 4 b + A m. 
- Kun tunnetaan keskimääräinen kuorman keräy ajomatkan pituus (b1), 

saadaan keskim. teoreettinen kuormauk en kuormattuna-ajomatka (c1) 

lasketu ksi kaavalla: 

(10) c1 = 0.5 A + b- O.s b1 metriä. 

Keskim. teoreettitlen kuormauk en tyhjänäajomatkan pituus (a1) on 
tällöin: 

(II) a1 = 1.5 A + 3b- O.s b1 metriä. 



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 37 

0 2b 

Kuva 3. Kaaviokuva palstateistä ja niiden yhtymisestä varsitiehen. - 1. palstateiden 
suunta kohtisuorassa varsitien suuntaa vasten. - 2. palstateiden suunta 45° kulmassa 
varsitien suuntaa vasten. - Kuormausajomatka (S k) = tyhjänäajomatka (a1) + ke-

räysajomatka (b1) + kuormattuna-ajomatka (c1). 

Fig. 3. Diagrammatic sketclz cf the strip roalis and their convergence on the main haulage 
road. - 1. The direction of the strip roads is at right angles to the main haulage road. -
2. The direction of the strip roads is at 45" to the main haulage road. - The loading-hauling 
distance (S k) = driving distance unloaded ( a1) + collecting-driving distance (b1) + hauling 

distance loaded ( C1 ) . 

Edellä esitetty laskutapa antaa sangen kaavamaiset matkan pituudet 
ja sit.ä voidaan soveltaa ainoastaan tapauksissa, joissa ajoneuvo voidaan 
kuormata palstatieltä käsin. jos ajoneuvolla joudutaan ajamaan >>kan
nolle>> tai noutamaan tavara hajapinoista taikka ristikoista, ko. matkat 
voidaan selvittää ilmeisesti vain empiiristä tietä (kysymys mutkitteluker
toimesta). 

j onkin leimikon keskim. ajomatka varsitiellä (S) saadaan Jasketuksi 
(esim. Su DBERG 1953, s. 69) seuraavasti:! 

S :E W L5 • == , JOSSa 
:EW 

(12) 

W yhdeltä palstalta kertyvä puutavaramäärä, 
L5 varsitien pituus ko. palstalta tulevan palstatien yhtymäkohtaan. 

Ajomatka purkamisvarastolla (Sp) on yleensä lyhyt, tavallisesti enin
tään muutamia satoja metrejä. Sen pituus riippuu tavaralajista (esim. 

1) Tässä yhteydessä on käytetty eri lyhennyksiä kuin em. Sundbergin julkaisussa. 
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sahatukit varastoidaan kuutioyksikköä kohden laskettuna tavallisesti laa
jemmalle alueelle kuin pinotavara), varastoimistavasta sekä varastoalueen 
laajuudesta suhteessa kuljetettavaan puutavaramäärään ja laadusta. Mat
kan pituus, joka on varastotiellä tapahtuvan kuormattuna-ajomatkan (c2), 

kuorman tyhjennysajom.atkan (b2) ja tyhjänäajomatkan (a2) summa, on 
tapaus kerrallaan helpost i määritettävissä, mutta teoreettista, yleispäte
vää lainmukaisuutta ei matkan lyhyyden vuoksi ole tarpeellista analy
soida. 

3. Maasto 

Sen maaston vaikeusaste, jossa met äkuljetu ta uoritetaan, vaikuttaa 
sangen voimakkaasti kuljetuksen työmenekkiin. En innäkin sen vaiku
tus tuntuu kuljetusmatkan pituudes a. Kuljetu ta ei aina voida suorit
taa lyhintä tietä, vaan joudutaan kiertämään esteitä, mutkittelemaan, 
kuten aikaisemmin on mainittu. Mutkittelun määrä on itä uurempi, mitä 
pitempää on tavara, mitä vaikeampi on maa to, mitä huonompi on kul
jetusvälineen maastossakulkemiskyky, mitä uurempia kuormia pyritään 
kuljettamaan ja mitä suurempaa ajonopeutta tavoitellaan. Yleensä lumi
sena aikana suoritetuissa kuljetuk i a mutkittelu on vähäisempää kuin 
Iumettornana aikana, koska lumi peittää o an esteistä. - E imerkkeinä 
mutkittelun mää ristä mainittakoon, että vanerikoivujen hevosella uori
tetussa kasauksessa mutkittelukertoimen on todettu vaihtelevan 1. oo ... 
2.01 (PuTKISTO 1949, s. 4), hevo ella ja etureellä uoritetu a juonnossa 
1. 2 o ... 1. 1o sekä hevosella ja parireellä uoritetu a j uonno a 1. 1 o .. . 1. 20 

(SUNDBERG 1953, S. 73). 
Maaston vaikeu aste vaikuttaa myö kuljetu lajin valintaan. Eri ttäin 

vaikeassa maastossa kysymys yk inkertai tuu iten, että ede teknill i e ä 
mielessä käyttökelpoisia, valittavina olevia kuljetu lajeja on vähän. E im. 
jyrkkien vuoristorinteiden met ien atoa ei voida kuljettaa hevo ella eikä 
myöskään autoll a tai traktorilla, vaan valinta on uoritettava pääa ialli-
esti painovoimaan tai vintturin käyttöön peru tuvien kuljetu lajien ke -

ken. Helpohkoi sa ja helpoi a maa to-olo uhtei a vaihtoehtoja on 
useampia. Silloin pyritään käyttämään niitä kuljetu lajeja tai kuljetu -
lajiyhdistelmiä, jotka puutavaran korjuun kokonai ku tannu ten kannalta 
antavat edullisimman tulok en. 

Kulj etusreitillä olevat ylämäet aiheuttavat n . nou uva tuk en (P) 
jonka suuruu aadaan Ia ketuk i kaavalla (e im. UORISTO- HALLENBERG 
1937): 
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(13) P = a: · Q, jossa 

a: mäen kaltevuus, %, ja 
Q kuorman bruttopaino, kg. 

Kaava antaa likimain oikeat arvot 30 % kaltevuuteen asti (ks. esim. 
REI NIKAI E 1954, S. 129). 

jos kysymyksessä on alamäki, vastaava voima helpottaa kuorman 
kulkua ja vähentää siis kuorman kuljettamiseksi tarvittavaa voimaa. 
Kuljetusvälineen jarrutuskykyyn nähden liian suuri alamäki puolestaan 
on haitallinen. 

Kuljetusreitin laji ja laatu vaikuttavat myös sekä vierimis- että liu
kumisvastuksen suuruuteen samoin kuin vetokitkaan (= kitka vetävien 
pyörien, telaketjujen tai hevosen kavioiden ja kuljetusreitin pinnan 
välillä). 

Autojen ja traktoreiden vieriruisvastus (jonka suuruuteen myös vai
kuttavat pyöränakseleiden laakerikitka, kumirenkaiden toistuvista muo
donmuutoksista johtuva energianhäviö jne.) on esim. kitka- ja koheesio
maalajeilla liikennöitäessä yleensä 1. .. 2 % ajoneuvon kokonaispainosta 
(ERIKSSO 1952, s. 256). jos pyörät vajoavat tai alusta on erittäin epä
tasainen, vieriruisvastus lisääntyy nopeasti. 

Liukumisvastus liikkeessä sulan maan aikana juonnettaessa kuoripääl
lisiä tukkeja Jaahaamalia vaihtelee alustasta riippuen, esim. FöRSTERIN 
(1885) mukaan 35 ... 59 % kuorman painosta. Vanerikoivujen kasaaruis
työssä on vastaaviksi arvoiksi saatu (PuTKISTO 1951a, s. 1) 35.7 .. .40.8 %
Liikkeelle lähdettäessä tarvitaan voimaa enemmän, koska myös lepokitka 
on voitettava. GLATZI (1947) mukaan vastus vaihtelee alustasta riippuen 
48 ... 63 % kuorman painosta. - Talvella, kuljetettaessa tavaraa reessä, 
Iiukumisvastus on sangen pieni. Puuttumatta tässä yhteydessä niihin teki
jöihin, joista sen suuruus määräytyy, todettakoon sen vaihtelevan talvi
tiellä ajettaessa 0. 5 ... 15 % kuorman painosta ja saattavan umpihangessa 
nousta jopa 25 % :iin (e im. UORISTO-HALLE BERG 1937, SS. 66-67). 

a tus liikkeelle Iähdettäes ä talvi e a rekikuljetuksessa vaihtelee niin 
ikään uuresti ja se on yleensä suurempi kuin liukumisvastus liikkeessä. 
ERIKsso 1 (1949, s. 143) mukaan e aattaa epäedullisissa olosuhteissa 
nousta lähes 75 % :iin kuorman paino ta, mutta hänen kuvaajiensa mu
kaan sen arvo on sentään u eimmiten alle 50 % · 

etokitkan (= lepokitka) pienuu talvella on usein, varsinkin pyöräajo
neuvoja rekien vetoon käytettäe ä rekiliikenteen minimitekijä. Se on 
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näet pyöräajoneuvoilla ainoastaan 20 .. . 30 % vetävälle akseli IIe tulevasta 
painosta (HEDEGÅRD 1952, s. 279) . Telaketj utraktorit ovat tässä suh
teessa edullisempia, sillä vetokitka saattaa olla sulan maan aikana jopa 
80 % painosta, mutta pienenee talvella 20 . .. 60 % :iin (Su DBERG 1952, 
SS. 284-285). 

Edellä esitetyt, maastosta riippuvat tekijät vaikuttavat välillisesti 
kerralla kuljetettavan kuorman _suuruuteen ja kuljetusnopeuteen. 

Maaston vaikeusaste on lisäksi ratkaiseva tekijä metsäkuljetuksessa 
tarvittavien teiden rakentamisen työmenekissä. 

4. Vuodenaika ja sääsuhteet 

Ilman lämpötilalla, tuulella ja sateella on niin ikään vaikutus metsä
kuljetuksen työmenekin suuruuteen. 

Ensinnäkin ne vaikuttavat kuljetuslajin valintaan. Lämpimänä vuo
denaikana esim. reellä kuljetus tulee harvoin kysymykseen, koska liuku
miskitka on kesällä suuri vierimi kitkaan verrattuna. 

Toiseksi säätekijät vaikuttavat usealla tavalla kuljetusmatkan pituu
teen. Talvella voidaan kuljetusta suorittaa jäätyneiden soiden ja vesis
töjen yli, jotka lämpimänä vuodenaikana olisi jouduttu kiertämään. Toi
saalta lumi on talvella esteenä, minkä vuok i e im. tavaraa hakkuualueeita 
kerättäessä käytetään mahdollisuuk ien mukaan liikenteen synnyttämiä 
uria hyväksi eikä suinkaan kuljeta lyhintä tietä. Lumi siis saattaa aiheut
taa mutkitteluakin. Niin ikään tuuli aiheuttaa u ein matkan pitenemisen 
siten, että kinostumisvaaran vuok i talviteitä ei suunnata lyhintä tietä 
yli aukeiden paikkoj en, vaan ne kierrätetään niiden reunoja myöten. 

Kun lumipeite vaikeuttaa met ä ä liikkumi ta, pinotavara pyritään 
hakkaamaan mm. hakkuutyöhön liittyvän kuljetuk en (pinoaminen, risti
koiminen) helpottamiseksi ennen talven tuloa tai viimei tään vähän 1 u
men aikana. 

Sekä lepo- että liukumiskitkan suuruus ovat uure ti riippuvaisia ilman 
lämpötilasta ja lumen laadusta. Esim. jo reki jonka anturaraudat ovat 
karkeapintaista terästä, on kuormauksen aikana sei yt samalla paikalla 
10 min, sen irti vetämi een tarvittava voima on ERIKSSO 1 (1949, s. 143) 
mukaan -5° C lämpötilassa n. 58 % kuorman paino ta, mutta -10° C 
lämpötilassa voiman tarve on jo n. 70 % iitä. Liukumi kitka on pienim
millään lämpötilan ollessa hieman 0° C alapuolella mutta suurenee suora
viivaisesti lämpötilan Ja kie a. UORISTO-H LLE ' BERG! (1937 S. 66) 
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mukaan 1 250 kg rekikuorman aiheuttama vetovastus oli eräässä kokeessa 
- 1 o C lämpötilassa 55 kg ja -15.2° C lämpötilassa 104 kg. Liukumisvastus 
suurenee lämpötilan noustessa + -asteiden puolella, mihin todennäköisenä 
syynä on jalaksen vajoamisen aiheuttama kosketuspinta-alan suurenemi
nen (ERIKSSON 1949, S. 290). 

Niin ikään lumen laatu vaikuttaa liukumiskitkan suuruuteen. Kuta 
karkeajyväisempiä luf!Iihiukkaset ovat, sitä pienempi on kitka (ERIKSSON 
1949, s. 305). Kun uusi lumi on yleensä hienojyväistä, varsinkin jos tuuli 
on vielä särkenyt lumikiteet ja -hiukkaset, lumisateiden jälkeen on aina 
»raskas keli )>. 

Säätilalla on lisäksi vaikutus kaikkien teiden liikennöimiskelpoisuu
teen, ja tämä vaikutus on sitä voimakkaampi, mitä provisorisemmasta 
tiestä on kysymys. Kun pyrkimyksenä on säilyttää liikennöimiskelpoi
suus vakiona, säätilan muutosten haitallinen vaikutus pyritään poista
maan tienhoitotoimenpiteillä (lumen auraus, lanaus, vesitys, kulutusker
roksen paikkaus jne.). 

Myös teiden ja erityisesti talviteiden rakentamisen työmenekkiin sää
tilalla on tuntuva vaikutus. Esim. tiealueen raivaus maan jäätyneenä 
ollessa on sangen työlästä. Lunta tiivistämällä rakennettava tie saadaan 
kovalla pakkasella sangen nopeasti käyttökelpoiseksi. Sen sijaan 0 ... 
-10° C lämpötiloissa on lumesta muodostetun kulutuskerroksen todettu 
kovettuvan huonosti (esim. PuTKISTO 1953a, s. 3). - Riittävän pitkä 
pakkasperiodi ja riittävän paksu lumikerros ovat kaikkien talviteiden käy
tön perusedellytyksiä (esim. PUTK ISTO 1952c, s. 12). 

Yleensä lämpötilan aleneminen ja sateet lisäävät työmenekkiä talvi
kuljetuksessa joko välittömästi tai välillisesti. Esim. moottoriajoneuvojen 
polttoaineen kulutus suurentuu ilman kylmetessä ja niiden käynnistämi
seen tarvittava aika pidentyy. 



111 Pyörätraktoreiden teknillinen soveltuvuus 
puutavaran kuljetukseen 

t. Kulkunopeus 

Vakiomalliset pyörät raktorit (ellei teolli uu traktoreita oteta huo
mioon) on konstruoitu erilaisia, maataloude a e iintyviä tehtäviä varten. 
Maatalouden traktorityöstä arvioidaan kulj etu töiden osuudeksi keski
määrin puolet (jA sso 1953). j otta sekä ra kaan vetotyön että kulje
tustyön vaatimukset olisivat rakenteessa tulleet huomioon otetuiksi, ny
kyiset traktorimallit on varustettu u eilla vaihteilla. Niitä on eteenpäin 
tavallisesti 4 .. . 7. Tästä johtuen ajonopeuden vaihtelut ovat huomattavat, 
nimittäin normaalikierrosluvuilla ajettae a u eimmiten 2.5 ... 23.o kmjt 
rajoissa. Tätä on pidettävä puutavaran metsäkuljetuksen kannalta etuna, 
koska kuljetusreitin kunto vaihtelee suurest i. Kuormattuna ajettaessa 
voidaan nopeus sovittaa jou tavasti vetova tuk en vaihteluiden mukaan. 
Nopea, ns. >>maantievaihde>> on hyödyllinen ennen kaikkea tyhjänä ajon 
kannalta. 

2. Veto- ja jarrutuskyky 

Traktorin moottorin indikoidu ta teho ta voidaan met äkuljetuk e a 
olosuhteiden vaikeude ta johtuen käyttää uhteelli en vähäinen o a hy
väksi. jarrutettu teho on tavalli e ti 80 ... 85 % indikoidu ta teho ta 
(esim. HEDEGÅRD 1952, s. 244). Vetävän ak elin teho vaihtelee 75 ... 85 % 
rajoissa jarrutetusta teho ta, ja teho vetokouku a on pyörien liukumi
sest? yms. seikoista johtuen enää 60 ... 75 % jarrutetu ta teho ta (esim. 
HEDEGÅRD 1952, s. 245). 1 ndikoidu ta teho ta Ia kettuna tämä merkit
see 48 ... 64 %. 

SuNDBERG {1952, s. 282) on Ia kenut että traktorin vetovoiman täy
dellinen hyväksikäyttäminen alimmalla vaihteella ajettae a edellyttää n. 
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200 kgjhv painoa vetävillä pyörillä. Ellei traktoria kuormiteta, voidaan 
vetovoimasta käyttää hyväksi alimmalla vaihteella ainoastaan 30 .. .40 %, 
mikä merkitsee kuorman pienenemistä vastaavaan sadannekseen siitä, 
mitä voitaisiin kuljettaa, jos vetokitka olisi täydellinen. - Toisin sanoen 
traktorin vetovoima metsäkuljetuksessa, varsinkin talvisaikaan, on san
gen vaatimaton, ellei vetokitkaa saada riittävän suureksi. Vetokitkan suu
rentaminen on mahdollista tiettyyn rajaan asti vetävien pyörien kuormi
tuksella, mikä tavallisesti tapahtuu niin, että osa kuormasta lepää trak
torin taka-akselin varassa, käyttämällä kitkaa suurentavia lisävarusteita 
pyörissä (esim. kitkaketjut), tai koheesiomaalajia olevan alustan (tai luon
teeltaan sitä vastaavan lumialustan) ollessa kysymyksessä kosketuspintaa 
suureotamaila (esim. paripyörien tai puolitelaketjujen käyttö tai 4-pyörä
veto), taikka näiden menetelmien yhdistelmillä. 

Vetävien pyörien kuormittamiselle asettavat toisaalta traktorin ja ren
kaiden lujuusominaisuudet ja toi aalta traktorin pystyssä pysyminen, oh
jattavuus sekä ajoradan kestävyys rajan a. 

Yleensä renkaiden kestävyys on taka-akselin kuormituksen minimi
tekijä. Traktorin taka-akselille allittu kuormitus vaihtelee rengaskoosta, 
-tyypistä ja ilmanpaineesta riippuen SKOGBRUKETS OG SKOG! DUSTRIENES 
FORSKNINGSFORE 'INGIN (1953) kokoamien tietojen mukaan 1 339 ... 
3 505 kg. 

Käytännössä traktori-rekikuljetuk essa on n. 20 ... 30% rekikuorman 
painost~ sijoitettu taka-akselin varaan mikä merkit ee usein renkaiden 
ylikuormitusta. Kun traktoreiden vakiomalli et, maatalous- tai teollisuus
käyttöä varten valmistetut vetokoukut sijaitsevat yleensä verraten kau
kana taka-ak elista, taka-ak elin kuormittaminen kuljetettavalla kuor
malla on aiheuttanut uuden vaikeuden, traktorin tasapainon ja ohjatta
vuuden heikkenemisen . Varsinkin liikkeelle lähdettäessä ja ylämäessä 
traktorin etupää pyrkii nousemaan ilmaan (e im. SöDERLU o-FRIEBERG 
1954). Haittaa on yritetty vähentää erikoi vetokoukun käytöllä, joka on 
sijoitettu mahdolli imman lähelle taka-ak elia en alle tai hieman ~iitä 

etuak eliin päin. Sopivan kiinnity kohdan löytäminen tällaista koukkua 
varten on u eissa traktorimallei a o oittautunut kuitenkin vaikeak i. -
Ellei koukkua aada ijoitetuk i opivaan paikkaan osa traktorin veto
kyvystä jää käyttämättä hyväk i. 

Ajoradan ke tävyy on talviteillä ajettae a mone ti osoittautunut 
minimitekij äk i taka-ak elia kuormitettae a. Tämä haitta e iintyy ylei
simmin ylämäkiä nou tae a kuormauk en aikana kiinni jäätynyttä rekeä 
irti vedettäes ä tai py ähdyttäe ä kuormattuna e im. sivuutusta varten. 
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Pyörät kaivautuvat ajorataan, joskus niin syvälle, että taka-akseli on ajo
radan pinnan varassa. - Traktorin teoreettisesta vetokyvystä ei tällaisissa 
tapauksissa voida paljonkaan käyttää hyödyksi. 

Traktoreiden vetokyvystä voidaan edellisen perusteella tehdä seuraa
vat käytännölliset johtopäätökset: 

1. Moottorin teho ei yleensä sellai enaan ole traktorin vetokyvyn kan
nalta ratkaiseva, vaan se, miten paljon teoreettisesta tehosta veto
koukussa voidaan käyttää hyväk i. 

2. Lumipintaisella tiellä ajettae sa, liikkee sä oltaes a teoreettisesta 
tehosta vetokoukussa hyväk i käytettävä määrä riippuu yleensä 
vetävien pyörien ja alustan välisen vetokitkan ja reen liukumiskit
kan tai perävaunun vierimiskitkan väli estä uuruuserosta. 

3. Liikkeelle lähdettäe sä kuorman suuruus riippuu yleensä vetävien 
pyörien ja alustan välisen vetokitkan ja reen jalasten tai perävau
nun pyörien ja alu tan väli en lepokitkan suuruuserosta. 

4. Kaikki toimenpiteet, jotka lisäävät vetokitkaa liukumis- ja vieri
miskitkaa suurentamatta, parantavat t raktorin vetokykyä ja siis 
suurentavat kuormaa tiettyyn rajaan asti. 

Valmistajien ilmoittama ylei impien pyörätraktoreiden (esim. Fergu
son, Fordsan Major jne.) teho vetokoukussa vaihtelee 20 .. .42 hv. 

jarrutuskyky on tavallaan käänteinen ilmiö vetokyvylle. Sekin riip
puu olennaisesti kitkan suuruude ta. - Kun traktoreiden ajonopeu esim. 
autoihin verrattuna on suhteellisen alhainen ja maastamme ovat melkoi
sen tasaisia, niiden jarrutuskyky ei yleensä muodostu oloissamme ongel
maksi. 

3. Maastokelpoisuus 

Maatalouspyörätraktoreiden maavara on yleen ä verraten suuri , 22 ... 
40 cm, painopiste suhteelli en alhaalla ja useiden mallien raideväli sää
dettävissä tarpeen mukaan leveämmäk i tai kapeammak i, yleensä 122 ... 
170 cm rajoissa, joten kuormittamattomina niillä voidaan liikennöidä ver
raten epätasaisella alustalla. Kuten edellä vetokykyä kä iteltäe ä on il
mennyt (s. 42), niiden kuormattuna liikennöimi kyky epätasai elia alus
talla on kuitenkin sangen rajoitettu. Met ämaa to a kivet, kannot, mät
täät, kuopat, kasvava met ä, alu ka villi uu ja hakkuutähteet ovat e -
teitä, jotka aiheuttavat kiinni juuttumi ia. aikka maa to oli ikin niin 
helppoa, että liikennöiminen teknilli e ä miete ä oli i mahdolli ta ren
kaat saattavat puhjeta terävä ä kanno a tai kive ä, mikä merkit ee 
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huomattavaa taloudellista tappiota. - Yleensä traktoreiden kuljetuskyky 
tiettömässä metsämaastossa on todettu alhaiseksi ja tämäntapainen kul
jetus kustannuksiltaan tuntuvasti hevoskuljetusta kalliimmaksi (esim. 
LEIJONHUFVUD 1954- 1955). 

Traktoreiden kääntiisäde ohjausjarruja käytettäessä on pieni, tavalli
sesti 2. 66 .. . 3. 66 m, joten tyhjänä ne voivat puikkelehtia puiden välistä. 
Kuormaa reessä tai perävaunussa vedettäessä vaaditaan kuitenkin n. 
20 ... 25 m kääntösäde. - Tieaukon leveyden tulee olla vähintään 2.4 m, 
mutta kiinni tarttumisien välttämiseksi mieluimmin 3 m. Riittävän suo
ria ja näin leveitä aukkoja ei metsistämme yleensä raivaamatta löydä. 

Kitkaketjuil ta varustettuina pyörätraktorit kykenevät ilman kuormaa 
kulkemaan n. 50 cm syvyisessä, pehmeässä lumessa (VALTION MAATALous
KO EIDE TUTKIMUSLAITOS 1950, S. 10). Kuorman kuljettaminen näissä 
lumensyvyyksissä on kuitenkin vaikeata ja yleensä taloudellisesti kannat
tamatonta. Pehmeällä suolla pyörätraktorit ovat muiden pyöräajoneu
vojen tavoin avuttomia ilman pintapainetta pienentäviä lisävarusteita. 

Traktoreiden ylämäkien nousukyky on sangen rajoitettu. Vetovas
tuksen lisäksi on voitettava myös nousuvastus (ks. s. 38). Erityisesti re
keä vedettäessä vetävien pyörien ja alustan välisen vetokitkan pienuus 
muodostuu minimitekijäksi. - Suurin nousu, josta traktori selviytyy 
kuormattuna, määräytyy sen vetovoimareservin suuruuden mukaan, jolla 
traktori saa kuorman liikkeelle eli lepokitkan voitetuksi (vrt. PuTKISTO 
1950c). - . Yleensä on todettu, että keskimäärin tämä reservi riittää täy
den rekikuorman vetämiseen 4 % nousun yli (esim. PuTKISTO 1952e, s. 1). 

jos käytetään perävaunua, vetokitkaa voidaan suurentaa mäkien hie
koituksella ja siten parantaa traktoreiden mäkiennousukykyä. Maksimi
nousu täydellä kuormalla ajettaessa on ilmeisesti tällöin n. 7 .. . 8 % . 

4. Lisäva_rusteiden käyttömahdollisuus 

Puutavaran kuljetuksen kannalta on pidettävä suurena etuna, että 
pyörätraktoreihin on saatavissa ja niiden yhteydessä voidaan käyttää eri
laisia lisävarusteita. 

Edellä on jo viitattu vetokitkan suurentamista varten vetäviin pyö
riin kiinnitettäviin kitkaketjuihin (s. 43). Erityisen arvokkaiksi ovat osoit
tautuneet pehmeällä alustalla vetokitkaa suurentavat ja samalla pinta
painetta pienentävät puolitelaketjut, kuten tuonnempana ilmenee (mm. 
s. 50). Niiden avulla saadaan traktorin pehmeällä alustalla (lumessa ja 
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suolla) kulkemiskyky ja yleensäkin maastossakulkemiskyky paranemaan. 
Suurin merkitys on kuitenkin siinä, että niitä käyttämällä traktori voi tii
vistää lumen kantavaksi kerrokseksi, joka kestää ainakin ko. puolitelaket-
j uilla varustetulla traktorilla liikennöimisen. . 

Traktoreissa on vähintään yksi, mutta u eissa mallei sa kaksikin voi
man ulosottomalzdollisuutta. Tämä tekee mahdolliseksi kuormauslaitteiden 
ja vintturin käytön . - Vintturia taa en voidaan käyttää kuorman irti 
vetämiseen liikkeelle lähdettäes ä ja kiinni juututtaessa, »ylisuurien» mä
kien ylittämiseen sekä puutavaran juontoon ja kuormaukseen. 

Edellä lueteltujen, puutavaran kuljetuk en kannalta olennaisimpien 
lisävarusteiden lisäksi traktoreiden yhteyde sä voidaan käyttää erilaisia 
teiden rakentamisessa ja hoidos a tarpeellisia laitteita, kuten kompresso
ria, vesipumppua, lumiauraa jne., puhumattakaan monista, maataloudessa 
käytettävistä laitteista. 



IV Tutkimusmenetelmä ja aineistot 

Kun ryhdyttiin etsimään ratkaisua asetetulle tutkimustehtävälle 
(ks. s. 26), ei ollut olemassa työmaita, joilta suoraan olisi saatu materiaa
lia. Näin ollen mikään otokseen perustuva, tilastollinen menetelmä ei voi
nut tulla kysymykseen, vaan oli järjestettävä kokeilutyömaita, joilla työt 
konstruoitiin tietyllä tavalla tapahtuviksi. Toisin sanoen tehtiin se työ
hypoteesi, että kokeilujen pohjaksi valitut töiden konstruktiot johtaisi
vat kustannuksiltaan hevoskuljetuksen kanssa kilpailukykyisen trak
tori-metsäkuljetusmenetelmän löytämiseen. Tehtävänä oli osoittaa, pi
tääkö työhypoteesi paikkansa ja samalla oli tutkittava konstruktion si
säiset lainmukaisuudet. - j ärjestetti in siis mitattuja kokeita, joiden pe
rusteella laskettiin tuotos ja iitä aiheutuvat kustannukset olennaisimpien 
tekijöiden funktioina. Tuotos- ja kustannusarvoja verrattiin sitten vas
taaviin, traditionaalisten menetelmien entuudesta tunnettuihin arvoihin. 

Tarkemmin selostettuna ratkaisuun pyrittiin periaatteellisesti seuraa
valla tavalla: 

1. Ennakkomielikuvaan ja aikaisemmin suoritettujen, kysymystä tangeeraaviin tut
kimusten tuloksiin pohjautuen kokeilutyömaiden traktorikulj etus siihen liittyvine 
hakkuuj ä rj estelyineen ja tiekysymyksineen pyrittiin järjestämään parhaalla mah
dollisella tavalla (ks. ss. 49-Q2). 

2. Kun kuljetukset saatiin käyntiin, suoritettiin niihin liittyvistä töistä aikatutki
muksia työmenekin määrittämiseksi. 

3. Samanaikaisesti tehtiin havaintoja ja suoritettiin mittauksia traktoritien kestävyy
den selvittämiseksi. 

4. Aikatutkimuksissa pyrittiin erityisesti kiinnittämään huomiota työssä sattuneiden 
keskeytysten syihin, jotta virheellisestä organisaatiosta, ammattitaidon puutteesta 
jne. johtuvat keskeytysajat, jotka myöhemmin ovat vältettävissä, olisi saatu ai
neistojen käsittelyn yhteydessä eliminoiduiksi. 

5. iistä olennaisesti kuljetukseen liittyvistä osatöistä, joita koskevat työmenekki-
tiedot olivat jääneet kovin epävarmalle pohjalle, suoritettiin täydennystutkimuk
sia. 
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6. jotta ihmistyön ja konetyön osuudet olisi saatu yhteismitallisiksi, kummankin aika
yksikkö hinnoitettiin vallitsevan hintatason mukaisesti. 

7. Kun näin oli päästy käsiksi kustannuksiin, verrattiin eri menetelmävaihtoehtojen 
kustannuksia keskenään edullisimman yleisorganisaation ja työmenetelmän löytä
miseksi kustannusten kannalta (koordinointi). 

8. Sen jälkeen suoritettiin kustannustekijät huomioon ottaen traktori-metsäkuljetus
menetelmän taloud ellisuuden vertaaminen hevoskuljetuksen ja eräiden muiden 
metsäkuljetusmenetelmien taloudellisuuteen niiden rajojen löytämiseksi, joiden 
puitteissa kehitetty men etelmä voitaisiin katsoa elinkelpoiseksi. 

9. Kun kuljetusnopeudella on merkitystä työmaiden kiinteiden kustannusten (esim. 
kämppä- ja tallikustannukset) kannalta, ·suoritett iin myös kuljetustuotaksien ver
tailua. 

Käytetty tutkimusmenetelmä sisältää monia heikkouksia. Esimer
kiksi kysymykset siitä, missä määrin saatuja työmenekkiarvoja voidaan 
yleistää ja missä on raja vältettävissä olevien keskeyty aikojen ja työhön 
olennaisesti liittyvien keskeytysaikojen välillä, ovat erittäin vaikeasti rat
kaistavissa. Rajankäynti on pyritty suorittamaan mahdollisimman krii
tillisesti ja sitä on ollut helpottamassa se, että käytettävissä on ollut ai
neistoa usean traktorin työstä kahdelta, olosuhteiltaan toi istaan poikkea
valta kokeilutyömaalta sekä myö niiltä työmailta, joilla suoritettiin täy
dennystutkimuksia. Lisäksi on otettava huomioon että käytetty työvoima 
oli traktorikuljetukseen ennestään tottumatonta, kalusto puutteellista ja pää
osa työstä suoritettiin aikapalkalla, joten saadut työmenekkiarvot eivät voine 
antaa ainakaan liian edullista kuvaa traktori-metsäkuljetuksen mahdolli
suuksista. 

Aikatutkimusaineistot ovat eräiden o atöiden o alta jääneet verraten 
suppeiksi ja erityisesti traktoritalviteiden pohjien raivaamisesta ja trak
torikuljetusta varten suoritettava ta hakkuutyöstä oli i tehtävä jatkotut
kimuksia. 

Erityinen hankaluus aiheutuu iitä, että taloudelli uu vertailuissa tar
vittavat kustannustekij ät ovat muuttuvia. E im. traktoreiden hankinta
hinnan muuttuminen, polttoaineen hinnan muuttuminen, työntekijöiden 
reaalipalkan nousu jne. muuttavat saatua kuvaa traktorikuljetuksen ta
loudellisuudesta. - Ku tannuk et on kuitenkin pyritty Ia kemaan niin, 
että käytetyt premissit ovat näkyvi ä. äin ollen tulok et ovat tarvit
taessa suhteellisen helposti muunnettavi a uu ia olo uhteita vastaavik i. 



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 

1. Yleisselostus kokeilujen pohjaksi 
valituista työkonstruktioista 

Teiden rakentaminen ja hakkuiden järjestäminen 
traktorikuljetusta varten 

Kun oli ilmeistä (ks. s. 45), ettei pyörätraktori kykene kilpailemaan 
taloudellisuudessa hevosen kanssa, jos puutavara noudetaan sillä >>suoraan 
kannalta >> hevoskuljetuksessa totuttuun tapaan, pyrittiin kokeil ujen poh
jaksi löytämään menetelmiä, joissa traktori voisi liikennöidä yksinomaan 
teillä. - Välivarastosta tapahtuvasta puutavaran traktorikuljetuksesta 
oli jo entuudestaan käytettävissä sekä kotimaisia (PuTKISTO 1950c, 
ÄRNK IL 1951, S. 1) että ulkomaisia (esim. PARDE 1941, jo SON 1945, 
GRANVIK 1949) kokemuksia, joiden mukaan traktori oli osoittautunut 
käyttökelpoiseksi rekikuormien vetäjäk i vähämäkisfllä, auratui ll a tei llä.
Nyt oli kysymys siitä, miten saada tiet rakennetuiksi hakkuualueelle asti 
metsälän puun tuotantoa olennaisesti vähentämättä ja miten saada puu
tavara näillä teillä liikennöivän traktorin ulottuville niin halvoin kustan
nuksin, että traktorikuljetus tiekustannukset ja hakkuukustannusten muu
toksetkin huomioon otettuina oli i kilpailukykyinen hevoskuljetuksen 
kanssa. 

KAJAA 1 Ov: toimesta oli ryhdytty pinotavaran hakkuun ja hevos
kuljetuksen rationalisoiiniseksi kokeilemaan menetelmää, jossa metsään 
raivattiin hakkuun yhteydes ä ennen talven tuloa työnjohdon viitoittama 
palstatieverkko 30 .. .40 m pal tatie-etäisyyttä käyttäen (SIMOLA 1950). 
Hakkuumiehet kuljettivat 1.. .2 m pinotavarapölkyt näiden teiden var
sille pinoihin ja ristikoille. - Tekij ä joutui tutkimaan tätä menetelmää. -
Kun palstateiden raivaamisen ja pidentyneen kantomatkan todettiin lisää
vän hakkuun työmenekkiä ke kimäärin vain n. 3 % vastaavissa olosuh
teissa tapahtuvaan hajamuodo telmiin hakkuuseen verrattuna (PuTKISTO 
1951 b), oli todennäköistä, että palstatieverkko voitaisiin rakentaa kohtuul
lisin kustannuksin traktoriliikennettäkin varten. 

Kun palstateitä tarvitaan pinta-alayk ikköä kohden runsaasti, aurat
tujen moottoritalviteiden käyttö oli i tullut kuitenkin liian kalliiksi. Ne 
näet vaativat perusteellisen tiealueen raivaamisen ja tasoittamisen (esim. 
PUTKISTO 1952b, SS. 23-31). Ulkomai et (e im. LEIJO HUFVUD 1943) sa
moin kuin kotimaisetkin (esim. KAJAAI\1 Ov) kokemuk et olivat osoitta
neet, että telaketjutraktoreilla voidaan liikennöidä auraamattomilla, näi
den ajoneuvojen itsen ä tiivistämillä lumiteillä. Vastaavia kokemuksia oli 
4 



Kuva 4. Kornin työmaan palstatieverkko. Pisteet teiden vieressä osoittavat pinojen 
ja ristikoiden sijaintia. 

Fig. 4. The strip road network of the Korni work ite. The points by tlle roadside indicate 
tlle location of the piles and ero swise-stacks. 

saatu Kanadassa (Su DBERG 1950) ja orja a (SAMSET 195 1 b) puoli
telaketjuilla varustetuista pyörätraktorei ta. - orja ta aatiin kevättal
vella v. 1952 lainaksi kanadalaista valmi tetta olevat puolitelaketjut, joita 
käyttäen tekijä suoritti orientoivia lumen tiivi tämiskokeiluja Pitäjän
mäellä myönteisin tuloksin (PuTKISTO 1953a . 3). - Kun tiivistämällä 
rakennetut moottoritalvi tiet eivät vaadi niin peru teelli ta raivaami ta 
kuin auratut, oli ilmeistä, että tällä rakennu tekniikaJia aataisiin tieku -
tannukset pysytetyiksi niin alhai ina, että taloudelli uu tavoitteet aavu
tettaisiin. Aikaisemmat selvityk et tiivi tämällä rakennettujen talvitei
den, joita seuraavassa nimitetään »polanneteiksi», ajoradan ke tävyyde tä 
kuitenkin kokeiluihin ryhdyttäe sä puuttuivat, minkä vuok i itäkin ko -
kevat mittaukset jouduttiin i ällyttämään tutkimu ohjelmaan. - Ke -
tävyyttä koskevat tutkimu tulok et on katsottu kuitenkin aiheellisek i 
julkaista eri yhteydessä, kuten aikai emmin on mainittu. 

Varsinaisia kokeilutyömaita oli kak i, nimittäin talvella 1952- 1953 
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Pieksämäen mlk:ssa Kornin tilalla ja talvella 1953-1954 Keurulla Risti
mäensalan tilalla. Täydennysaineistoja kerättiin lisäksi Pelkosennien:eltä 
ja Koiarista talvella 1954- 1955 työ mailta, joiden tie-, hakkuu- ja kulje
tustyöt oli järjestetty aikaisempien kokeilutyömaiden esimerkin mukai
sesti, sekä Pälkäneeltä viimeksi mainittuna talvena. Pälkäneellä traktori
kuormien purkaminen tapahtui nippuina. 

Kokeilutyömaiden tiet rakenn ettiin seuraavasti. - Hakkuualueelle viitoitettiin 
palstatieverkko siten, että tiet muodostivat toistensa yhteydessä olevia »Silmukoita* 
(kuvat 4 ja 5). Näin meneteltiin sen vuoksi , että traktoreiden ympäri kääntyminen 
olisi tarpeetonta ja että tyhjänäajoliikenne tiivistäisi aina sen palstatien ajorataa, jonka 

Kuva 5. Ristimäensalon työmaan palstatieverkko. - l . alue, jolla pinotavara hakat
tiin pa lsta teiden varteen. - 2.' alu e, jolla käytet t iin vintturijuontoa. - 3. varsitie. 

Fig. 5 . The strip road network of the Ristimäen aio II'Ork si te. - 1. The area in which 
lhe cordwood was logged alongside the strip road . - 2. The area in wl!ic/1 winch skidding 

was employed . - 3. T he main lwulage road. 
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Kuva 6. Valmiiksi raivattua traktoripalstatietä. 

Fig. 6. Ready-cleared trador strip road. 

varresta kuormaus seuraavassa vaiheessa tulisi tapahtumaan (vrt. To KELL 1933, 
SS. 12- 13, TOWNSEND 1937, S. 23). 

Vähäisten korkeusvaihteluiden vuoksi Komis a tieverkko voitiin suunnitella ver
raten kaavamaiseksi n. 60 m tie-etäisyyttä käyttäen. Ristimäensalossa korkeusvaih
telut olivat Stturempia, minkä vuoksi tiet pyrittiin sijoittamaan siten, että kuormattuna
ajosuunnassa olisi nousuja mahdollisimman vähän ja ettei tavaraa palstateiden varteen 
siirrettäessä jouduttaisi sitä sanottavast i kuljettamaan vastamaahan. Palsta teiden 
etäisyys vaihteli Ristimäensalossa 20 .. . 100 m. . 

Tieaukon leveytenä kokeiltiin Kornissa 2.4 ja 3.o m ja Ristimäensa los a 3.o m. 
Pienin kaarteen säde ol i em. työmaalla 9 m ja vm. työmaalla 17 m. 

Tiealueelta ra ivatt iin vain karkeimmat esteet: kasvavat puut, pensaat ja suuret 
kivet (kuva 6). Puut pyrittiin kaatamaan lyhyeen kantoon ja pitkät kannat lyhennet
tiin. Korkeimpien mättäiden eteen sekä ilmäkkeiden kohdalle aseteltiin t ien poikki 
telapuita. Syvimpiä kuoppia täytettiin havuilla ja ne painotettiin telapuilla. Tie
alueella olevista suurikokoisista puista valmistettiin puutavaraa, mikä varastoitiin tien 
sivuun. - Yleisesti arvosteltuna raivaus oli kummallakin työmaalla vaatimattomampi 
kuin mitä esim. hevosvarsiteillä on totuttu käyttämään. 

Talvella lumi tiivistettiin sekä pal ta- että arsiteiden alueella siten, että puolitela
ketj uilla varustetulla traktorilla tiet ajettiin kahteen kertaan edestakaisin (kuva 7). 
j ot ta tieaukkoa ei olisi jouduttu raivaamaan tarpeettoman leveäksi, keskitie (raiteiden 
väli) tiivistettiin jyräämällä (kuva 8, . 54) lukuun ottamatta Ristimäensalon aukeita 
tien osia. Viimeksi mainitut tiivistettiin kinostumi vaaran välttämiseksi n. 7 m levey
deltä ajamalla traktorilla raide raiteen iereen.- Lumen syvyys oli ti ivistämisvaiheen 
aikana Kornissa 35 .. .45 cm ja Ri timäensalossa 18 ... 22 cm. 

Kun pakkanen oli kovettanu t tii i tetyn lumen ajorata tasoilettiin lanaamalla 
(kuva 9, s. 54). Ristimäensalossa lumen niukkuuden vuoksi pal ta teiden lanaukseen käy
tettiin kolmesta pölkystä pulttien avulla koottua tilapäislanaa (kuva 10, s. 55), sillä var
sinainen lana olisi todennäköisesti särkynyt.- Kaksi lanau kertaa osoittautui riittäväksi. 
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Kuva 7. Lumen tiivistäminen puolitelaketjuilla varustetulla pyörätraktorilla. 

Fig. 7. Packing snow wifh a wheel tractor furnished with halj-tracks. 

Ajoradan olennaisimpana hoitotoimenpiteenä käytettiin lanausta, mikä suoritettiin 
aina voimakkaimpien lumisateiden jälkeen. - Palstateillä hoitolanaus osoittautui kui
tenkin tarpeettomaksi. - Ristimäensalossa jouduttiin ajokauden aikana poistamaan 
väärin aseteltuja telapuita ja lyhentämään kantoja, joita vähäinen lumimäärä ei kyen
nyt peittämään. Kornissa oli aukeilla sijaitsevien tien osien ajorata levitettävä (kuva 
II, s. 55) traktoreiden tieltä suistumisten vähentämiseksi ja Sivuutusten helpotta-
miseksi. ämä on kuitenkin katsottava poikkeuksellisiksi tienhoitotöiksi. 

Puutavaran saamiseksi palstatiellä liikennöivien traktoreiden ulottu
ville hakkuut järjestetti in seuraavalla tavalla: 

1. Pinotavara tehtiin ennakolta palstateiden varteen (Korni, osa Risti
mäensaloa) em. Kajaani Oy:n käyttämän menetelmän mukaisesti 
(kuva 12, s. 56). 

2. Koska talvella lumen ollessa maassa palstatien varteen teko on 
hakkuumiehille ilmeisesti liian raskasta, vakiomitoille katkotun ly
hyen pinotavaran sijasta valmistettiin pinotavararankoja, jotka 
aluksi tehtiin levälleen. Myöhemmin päädyttiin menetelmään, jossa 
rangat hakkuumiesten toimesta koottiin O.o2o ... 0. 688 k-m3 suurui
siksi juontotaakoiksi (minimi 24 jmftaakka) vintturijuontoa varten 
(osa Ristimäensaloa) . 

3. Tukit tehtiin levälleen (Korni,Pelko enniemi ja Kolari) vintturi
juontoa varten. 

Kaikissa tapauksissa käytettiin suunnattua kaatoa hakkuuseen liitty
vän kuljetusmatkan (pinoaminen, ri tikoiminen, juontotaakkoihin teko) 
tai juontomatkan Iyhentämiseksi. 
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Kuva 8. Tien keskikohdan tiivistäminen jyräämällä. 

Fig. 8. Roller-packing the road centre. 

Pinotavara pinot tiin palstateiden var ille, jos e oli kuoripäälli tä (Korni) , mutta 
ristikoitiin, j os se oli puolipuhdasta (Ristimäensalo). äiden varastomuodostelmicn 
lähinnä tietä olevan reunan etäisyys oli 2.o ... 2.5 m tien ke k iviivasta. - H akkuu oli 
tarkoituksena suorittaa ennen lumen tuloa. Eräiden järje telyvaikeuk ien vuoksi aloit
taminen kuitenkin viivästyi Kornis a siinä määrin, että lunta oli ennättänyt tulla 
n. 25 cm. - Pinotavaran palstatien varteen teo ta ei kokeilutyömailla uoritettu aika
tutkimuksia, vaan laskelmissa käytettiin hyväksi tästä työ tä aikaisemmin otkamossa 
suoritettujen tutkimusten (ks. s. 96) tuloksia. 

Kuva 9. Traktorivetoinen, ajoradan ta aarni een tarkoitettu lana. 

Fig. 9. Tractor-drawn drag for levelting the roadway." 
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Kuva 10. Lumen vähyyden vuoksi käytettiin Ristimäensalon palstateillä tilapäislanaa 

Fig. 10. Owing to the thin snotv cover an improvised drag tvas used on the strip roads at 
Ristimäensalo. 

Tukit kaadettiin kohti palstateitä tai hieman vinosti palstateiden kuormattuna
ajosuuntaan nähden lukuun ottamatta teiden välittömässä läheisyydessä olevia puita, 
jotka kaadettiin teiden suuntaisiksi. - Hakkuumiesten tehtävänä oli valita kaato
suunta niin, että juontareitti palstatielle ol isi mahdollisimman esteetön. 

Kuva 1 1. Aukealla oleva tienosa levitettynä Kornissa ennen lanausta. Lumen syvyys 
yli 100 cm. 

Fig. 11. The road section in the open, 1videned prior to drag-grading. Snotv depth over 
100 cm. 
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Kuva 12. Palstatien varteen tehtyä pinota araa Ristimäensalon työmaalla. 

Fig. 12. Cordwood prepared alongside the strip road at the Ristimäensalo work site. 

Traktorikuljetus 

Polanneteillä liikennöimistä varten traktorit varu tettiin puolitelaket
juilla (eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta), puutavaran kuljetta
mista varten puolireellä (eräitä kokeita tehtiin myö puoliperävau
nulla) sekä tukkien ja pinotavararankojen olle a ky ymyk e sä niiden 
juontamista ja kuormaamista varten puomino turityyppi ellä, traktori ta 
voimansa saavalla vintturilla toimivalla kuormau laitteella. - Työryh
mään kuului kuljettaja ja apumie . 

Pinotavaran kuljetus tapahtui seuraavasti. - Traktorin saavuttua en immäisenä 
kuormattavan pinon tai ristikon luo kuljettaja ja apumies tarkastivat yhdessä reen 
kunnon ja käyttivät hetkisen työn suunnitteluun. en jälkeen he poistivat pinon tai 
nstikon päällä olevan lumen ja ryhtyivät pokaraa apuna käyttäen latomaan pölkkyjä poi
kittain reen lavalle (kuva 14, s. 5 ). Kun kaikki pinon tai ristikon pölkyt oli kuormattu, 
kuljettaja ajoi traktorin seuraavan varastomuodo telman kohdalle, josta kuormaus 
suoritettiin edellä esitetyllä tavalla. jo kus kuormattiin vain o a pino ta tai ristikosta, 
koska siten saatiin kuormauskorkeu edullisemmaksi. - Pinojen ja ristikoiden väli
matkasta riippuen apumies joko istui ajon aikana lavalla tai käveli. äin. jatkettiin, 
kunnes kuorma oli valmis. Sen jälkeen apumies kiipesi kuormalle ja matka kohti pur
kamispaikkaa alkoi. - Kuormia ei ollut tarpeelli ta itoa, sillä pinotavaran kuljetuk
sessa lavan päihin sijoitetut puiset pylväät oli tavalli esti yhdi tetty toi iinsa köysillä. 

Tavaran kerääminen kuormaan aloitettiin useimmiten pal tatien perältä ja se suo
ritettiin järjestyksessä. j os osa pinoista tai ri tikoi ta ijaitsi mäen tai ajoradaltaan 
huonossa kunnossa olevan tien takana, perältä otettiin ainoa taan pohjakuorma, jota 
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Kuva 13. Traktoripalstatie Kornin työmaalla. 

Fig. 13. Tractor strip road at the Korni work site. 

täydennettiin paremmalle tien osalle tultua. - Kun Kornissa satoi ajokauden aikana 
runsaasti uutta lunta, katsottiin aiheelliseksi lumisateiden jälkeen noutaa kuormia 
vuorotellen kaikkien palstateiden varsilta. äin liikenne tiivisti uuden lumen ennen 
kuin sen syvyys ennätti suurentua tiivistämistyötä tai liikennettä pahemmin haittaa
vaksi. 

· Ajon aikana apumies seurasi kuorman mukana ollakseen mahdollisten kiinni juut
tumisten tai polanteelta suistumisten sattuessa valmiina auttamaan sekä auttaakseen 
kuljettajaa kuorman purkamisessa. 

Kuormattuna ajettaessa sovitettiin ajonopeus kunkin tienosan kunnon mukaiseksi. 
Liikkeelle lähdettäessä käytettiin 1. vaihdetta, mutta suurin osa tiestä voit iin ajaa 2., 
3. tai 4. vaihteella. Tyhjänä ajettaessa nopeus oli suurempi. Tavallisesti käytettiin 
3., 4. tai 5. vaihdetta. 

Lähdettäessä liikkeelle kuormattuna joko palstatieltä tai matkan aikana sattuneen 
pysähtymisen jälkeen kiinni jäätyneet jalakset irroitettiin koiauttamalla niitä pöl
kyllä välittömästi ennen traktorin nykäisyä.- Vaikeimmissa kiinni juuttumistapauk
.sissa käytetti in vintturia, jos kysymyksessä oli vintturilla varustettu traktori. j oskus 
kuorma jouduttiin joko osittain tai kokonaan purkamaan ja kuormaamaan uudelleen. 

Traktorin saavuttua purkamisvarastolle kuljettaja ja apumies latoivat pölkyt joko 
pinoon (Korni) tai heittopinoon (Ristimäensalo), jonka jälkeen tyhjänä ajo kohti met
sää alkoi. :.__ jos pinotavara niputettiin reessä (Pälkäne), reki oli varustettu käsikipillä 
ja muutoin vastaavilla laitteilla, kuin mitä autoniputuksessa on totuttu käyttämään 
(ks. Tuov1 E 1949, ss. 10-12). Purkamisvarastolla kuljettaja ja apumies sitoivat nip
pulangat yhdessä paikoilleen, käänsivät nippujen alapään pyöristäjät reen keskustaa 
kohden, asettivat kaksi teräsjolua kiinni lavan takapäähän, poistivat reen päätytuet 
ja väänsivät lavan käsikipillä kaltevaan a entoon niin, että takimm.ainen nippu liukui 
joluja myöten maahan kuljettajan ajaessa traktoria eteenpäin. Sen jälkeen apumies 
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Kuva 14. Pinotavaran kuormaus palstatien varresta käynnissä Ristimäensalossa. 

Fig. 14. Loading of cordwood in progress from alongside a strip road at Ristimäensa/o. 

Kuva 15. Valmis, n. 28 p-m3 suuruinen pinota arakuorma lähdössä palstatieltä kohti 
varsitietä ja purkamisvara toa. 

Fig. 15. A completed cordwood /oad of some 2 piled cu.m. ready to start from the strip 
road for the main haulage road and unloading storage. 
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Kuva 16. Pinotavaran purkaminen varastop inoon Kornissa. 

Fig. 76. Unloading cordwood onto the storage pile at Korni. 

poisti välipylväät, minkä jälkeen keskimmäinen nippu saatiin vastaavalla tavalla alas. 
Sama toistui myös viimeisen nipun kohdalla. Reen tyhjennyttyä kuljettaja ja apumies 
Y. hdessä kippiä kääntä mällä palauttivat lavan kuljetusasentoon ja asettelivai väli- ja 
päätypylväät paikoilleen. 

Pinotavararankoja ja tukkeja kuljetettaessa reki (tai perävaunu) oli varustettu lau
kaistaessa a lapäistään irtoavilla, kaksijatkeisilla sivupylväillä, joiden väliin tavara 
kuormattiin. · 

JuontaJ kokeilt iin aluksi siten, että pölkyt vedett iin tien viereen odottamaa n myö
l.emmin tapahtuvaa kuormausta. Kun oli selvästi havaittavissa, että kuormaamalla 
ne vä li ttömästi kokonaistyöajan menekki vähenee, siirryttiin tällaiseen työskentelyyn. 

En nen juonnon ja varsinaisen kuormauksen aloittamista sivupylväiden jatkeet 
kään nettiin alas ja nostetti in ylös vasta pohjakuorman tultua valmiiksi. 

juon toon ryhdyttäessä kuljettajan tehtävänä oli pysäyttää traktori hakkuumiehen 
- valitseman juontareitin kohdalle: en jälkeen apumies veti kuormauslaitteen käänty

vän puomin päässä olevan taittopyörän kautta ohjautuvan teräsköyden hinattavan 
taakan luo, sitoi kiristyvällä silmukalla taakan kiinni, jos kysymyksessä oli useita pölk
kyjä sisältävä taakka (pinotavararanka), tai kiinnitti köyden päässä olevat, laukaisu
narulla varustetut juontasakset pölkkyyn, jos kysymyksessä oli 'pölkky kerrallaan ta
pahtuva juonta (tukit), sekä antoi merkin hinauksen aloittamiseksi. . - Köyden ve
don aikana vintturi oli kytkettynä vapaalle ja kuljettaja auttoi istuimelta käsin köy
den purkautumista sitä käsin vetämällä.- \erkin saatuaan hän kytki vintturikoneis
ton toimintaan apumiehen saattaessa taakkaa ohjaten sen esteiden sivu köydestä si
vullepäin nykäisemällä tai kangella kääntämällä. - jos taakka juuttui kiinni , apu
miehen tehtävänä oli sen irroittaminen. 
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Kuva 17. Tukin vintturijuonto käynnissä palstatiellä olevan traktorin rekeen Komissa. 
Fig. 17. Winch skidding a log into a trador sleigh on a strip road at K orni. 

Kuva 18. Tukin kuormaan nosto käynnissä Pelkosenniemen työmaalla. 

Fig. 18. Lifting a log onto the load at the Pelkosenniemi work site. 



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 61 

Kuva 19. Palstatieltä lähtenyt, n. 400 j 3 tukkikuorma Pelkosenniemen varsi tie llä. 

Fig. 19. A log load of some 400 cu.ft., which set off from a strip road, travelling on the 
main haulage road at Pelkosenniemi. 

Kuva 20. Tukkikuorman purkaminen traktorireestä Pelkosenniemellä. 

Fig. 20. Unloading a log load from a trador sleigh at Pelkosenniemi. 
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Taakka nostettiin kuormaan siten, että sen pää vedettiin hinauspuolella, lähinnä 
traktoria olevan sivupylvään •kainaloon•, jonka jälkeen teräsköyden kiinnityspiste 
siirrettiin taakan toista päätä kohden niin, että sekin saatiin nostetuksi koneellisesti 
kuormaan, taikka niin, että kiinnityspisteen va1hto tehtiin jo silloin, kun taakan pää 
saapui suunnilleen tien reunan kohdalle (osa tukeista). joissakin tapauksissa sakset 
kiinnitettiin verraten etäälläkin olevan tukin painopisteeseen. Tämä edellytti estee
töntä maastoa hinausreitiltä. - Kun taakka oli saatu kuormas a paikoilleen, apumies 
aukaisi teräsköyden silmukan tai irroitti juontasakset tukista laukaisunarusta nykäi
semällä. - Eräissä tapauksissa pölkkyjä jouduttiin järjestelemään kuormassa sen saa
miseksi tiiviiksi ja oikein painotetuksi. Tämä työ kuului myös apumiehelle. 

Kun samalta paikalta juounettavat taakat oli saatu kuormaan, ajettiin traktorilla 
eteenpäin seuracrvan, hakkuumiehen suunnitteleman juontareitin kohdalle, missä sama 
työ toistui. - Kun kuorma oli saatu valmiiksi, se sidottiin joko sivupylväitä yhdistä
viitä karhukettingeillä, taikka yksi karhukettinki kiristettiin keskeltä sen ympäri. 

Rankojen ja tukkien palsta- ja varsitiellä ajo tapahtui täysin vastaavalla tavalla, 
kuin mitä pinotavaran osalta on esitetty. - äiden tavaralajien purkamiseksi sivu
pylväät poistettiin purkamispuolelta, jonka jälkeen kuorman ympäri kierretty karhu
kettinki laukaistiin. j os kettinkiä ei käytetty, laukaistiin sivutuet. Laukaisun jälkeen 
osa pölkyistä vieri itsestään alas (kuva 20). - Tukit varastoitiin teloille joko yksiker
roksisiin (Kolari) tai useampikerrok isiin (Korni, Pelko enniemi) kasoihin. 

Kuva 21. Tukkikuorman purkaminen 3-kerrok iseen telakasaan Korni a. 

Fig. 21. Unloading a log load onto a 3-layer stack on skids at Korni. 
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2. Aikahavaintojen teko sekä muut mittaukset ja käytetyt 
luokittelut 

63 

Työntutkimukset on yleensä totuttu jakamaan menetelmätutkimuksiin 
ja aikatutkimuksiin (esim. SÄLLFORS 1945, s. 118). Näistä suositellaan me
netelmätutkimus suoritettavaksi en iksi, illä esim. SÄLLFORSIN (1945, 
. 121) mukaan aikatutkimuksiin olisi ryhdyttävä vasta sitten, >>kun uusi 

työtapa on täysin määritelty ja työntekijä tarpeellisessa mää rin on tot
tunut siihen>>. - Epäilemättä useissa töissä, varsinkin teollisuudessa, voi
daan menetelmää parantaa muillakin tavoin kuin aikamäärityksin koot
tavien tietojen perusteella. Esillä olevassa tapauksessa tarvittiin kuiten
kin aikatutkimusta myös työmenetelmän luomiseksi ja kehittämiseksi. 

Teollisuudessa tehtyjen aikatutkimusten päätavoitteeksi on yleensä 
asetettu >>normaaliajan>> määrittäminen, jonka esim. VON ALFTA (1943, 
s. 39) määrittelee seuraavasti: >>Normaaliaika merkitsee sitä minuutti
määrää, jonka kohtuullisen ammattitaitoinen työntekijä kuluttaa sen 
(työn) suorittamiseen työskennellessään tiettyä työnsuoritustapaa nou-

- dattaen ja tiettyjen olosuhteiden vallitessa kohtuullista, verraten rauhal
lista tahtia>>. - Kun >>normaali>> käsitteenä on erittäin epämääräinen ja 
>>normaalisuorituksem mittapuun (esim. Bedaux-järjestelmässä kävely
nopeus tasaisella tiellä 4. 4 kmjt, ks. vo ALFTAN, s. 39) käyttö metsätyön
tutkimuksissa on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi, Pohjoismaiden 
metsätyöntutkimuksilla tavoitellaan sen sijasta >>keskimääräistä suoritus
tasoa>>. Keskimääräisellä suoritustasolla tarkoitetaan tällöin usean am
mattitaitoisen työntekijän tietyssä työssä ja tiettyjep olosuhteiden valli 
tessa saavuttamien työtulosten keskiarvoa. Sen määrittämiseen pyritään 
tavallisesti laajoja työaika- ja työtulo tilastoja keräämällä, sillä varsinais
ten aikatutkimusten antamia aineistoja pidetään tähän tarkoitukseen 
yleensä riittämättöminä (vrt. MATTSSO \ÅR 1945, NE ZELL 1945, VÖRY 
1954, s. 15). Onpa varovai uudessa menty niinkin pitkälle, että metsätöi
h-in kohdistuvilla varsinaisilla aikatutkimuksilla on katsottu aiheelliseksi 
elvittää ainoastaan suhteellinen ajanmenekki eri olo uhteissa ja eri työ

vaikeustekijöiden vallitessa (k . MAKKONEN 1954, s. 6). 
jos kysymyksessä on kä illä olevan kaltainen tutkiniustehtävä, vain 

suhteiden selvittämiseen tähtäävää aikatutkimusta ei voida käyttää. Tar
kastelun kohteena oleva kokonaisuus koo tuu näet useista töistä (hakkuu, 
tietyöt, kuljetus), joiden >>absoluuttinen» työmenekki ja sen vaihtelut eri 
tekijöiden funktiona on tunnettava. \uutoin ei voida selvittää kokonai-
uuden työmenekkiä eikä myö kään uorittaa taloudellisuusvertailua. -
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Edellä myös mainittiin, että lihastyö ja konetyö (pääoman osuus) on saa
tava yhteismitallisiksi niiden hinnoittami ella. - Suhdelukuja ei voida 
hinnoittaa. 

jos aikatutkimuksissa työn jaottelu vaihei iin on uoritettu niin, että 
vaiheet ovat tutkimuksen tavoitteiden kannalta pienimpiä »rakenneosia>> 
työn >>kokonaisrakennuksessa>> ja näiden vaiheiden uorittami een kulu
vasta ajasta on tehty siinä määrin havaintoja, että vaiheaikojen keski
arvoja voidaan pitää tilastomatemaatti ina odotu arvoina, uusien mene
telmien työmenekkiarvoja on mahdollisuu laskea u eassa tapaukse sa 
synteettisesti. Toisin sanoen vaiheajat ovat tällöin &suurimpia yhteisiä 
tekijöitä>> niille aikarakennelmille joi a amoja työvaiheita esiintyy. Vai
heajat ovat siis eräänlaisia )) tandardiarvoja>>, jotka voidaan siirtää iitä 
aikarakennelmasta, jonka yhteyde ä niiden suuruus on määritetty, uu
teen aikarakennelmaan samaan tapaan kuin tiilet voidaan purkaa van
hasta rakennuksesta ja rakentaa nii tä uu i. Pelkä tään työmenekin uh
teisiin tähtäävä aikatutkimus ei anna tätä mahdolli uutta. 

Suomalainen metsätyöntutkimu ei ole vielä pää yt niin pitkälle, että 
ajanmenekin peruskartoitus oli i odotu aika-arvojen määrittämi eksi suo
ritettu edes tärkeimmistä töistä. Kun uu ien työmenetelmien kehittämi
nen kuitenkin edellyttää >>absoluutti ia» aikoja, kuten aikai emma ta il
meni, käytettävissä olevia aika-arvoja on pakko käyttää tietyin varauk
sin ja kriitillisesti niihin suhtautumalla odotu aika-arvojen korvikkeina. 
Erityisesti tämä koskee käsillä olevan tutkimuk en kaitai ia tapauksia, 
joissa työntekijöiden työskentelytapa ei vielä ole vakiintunut elvää jär
jestelmällisyyttä ja tiettyä rytmiä noudattavak i. - Saaduille aika
arvoille on luonteenomaista mm. tavalli ta uurempi hajonta (k . liit teitä, 
SS. 305- 310). 

Työ on edellä esitetyn periaatteen mukai e ti jaoteltu e illä olevi sa 
tutkimuksissa osiin, joita on niiden pituude ta tai Juontee ta riippumatta 
nimitetty >>työvaiheiksi». Yk ityi kohtai emma ta jaottelu ta, jollai ia 
eräät tutkijat (esim. LASSI LA 1930, KA ' TOLA 1954 . 26) ovat e ittäneet, 
ei tämäntapaisissa tutkimuk i a ole kat ottu olevan mitään olennai ta 
hyötyä. Yksityisistä työvaihei ta on käytetty niitä kuvaavia nimityk iä, 
kuten esim. >>taakan hinaus&, &taakan no to kuormaan» jne. - Työvaihei
den nimet selviävät työajan menekkiä ko kevien tutkimu tulosten e itte
ly tä (ks. SS. 79- 172). 

Käytetty työajan jaottelu, joka on oveltaen noudattanut R01 (1945) 
luomaa linjaa, selviää niin ikään tutkimu tulo ten e ittely tä ( s. 79-
172). Yleispyrkimyk enä on ollut aada tehollinen työaika (jo ta on myö 
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käytetty nimitystä >>aika ilman keskeytyksiä>>) ja keskeytykset, jotka yh
dessä muodostavat työmaa-ajan eli kokonaisajan, erilleen toisistaan. 

Vaiheaikojen pituudet mitattiin tavallisella aikatutkimuskellolla 1 
cmin (1 / 100 min) tarkkuudella palautusmenetelmää käyttäen. Samanai
kaisesti mitattiin yhtenäisaika tavallisella kellolla kontrollin saamiseksi 
vaiheaikojen määrittämistarkkuudelle. 

jotta yksi aikatutkija olisi saanut koko työryhmän työajan rakenteen 
selville, käytettiin tekijän (PuTKISTO 1953b, s. 11, 1954b) kehittämää ryh
mätyöntutkimusmenetelmää aikahavaintojen ja työvaikeustekijöiden 
muistiin merkitsemisessä. Tälle menetelmälle, joka tavallaan yhdistää 
menetelmätutkimuksen ja aikatutkimuksen ns. hukka-aikatutkimus mu
kaan luettuna samanaikaisesti tapahtuviksi, on luonteenomaista mm. sym
bolien käyttö työvaiheiden nimitysten sijasta. - Kuvassa 22, s. 66, on 
esitetty näyte ryhmätyöntutkimuslomakkeesta symboleineen. 

Aikahavaintojen tekoon liittyvät olennaisesti mittaukset työn tuotoksen 
suuruudesta ja niistä työvaikeustekijöi tä, joiden vall itessa työ on suori
tettu . Milloin kysymyksessä ovat vaikea ti määritettävät tekij ät, käyte

- tään arviointeja, joiden pohjana on useasti luokittelusysteemi. 
Kokeilutyömailla suoritettuihin mittauksiin lii ttyy seuraavia käsit

teitä: 

· 1. Siirtoetäisyys pinotavaran kuormauksessa (kuormausetäisyys) ja purkamisessa 
(purkamisetäisyys) = pinon tai ristikon t ienpuoleisen reunan ja reen pinon
tai ristikonpuoleisen reunan kohtisuora etäisyys. 

2. Siirtoetäisyys juontataakkojen kuormaan nostossa = vaakatasoon projisioitu, 
kuormauslaitteen kääntyvän puomin pään ja taakan kiinnityspisteen välinen 
etäisyys. 

3. Siirtoetäisyys tukkien purkamisessa = reen kasan puoleisen reunan ja pölkky
jen purkamisen jälkeen kasassa sijaintipaikan painopisteen välinen kohtisuora 
etäisyys. 

- 4. Siirtokorkeus pinotavaran kuormauksessa (kuormauskorkeus) ja purkamisessa 
(purkamiskorkeus) = pinon tai ristikon korkeuden puolivälin tason ja pölkky
jen k~skimääräisen kuormassa sijaintitason kohtisuora etäisyys. 

5 

5. Siirtokorkeus juontataakkojen kuormaan nostossa = taakan sijaintitason en
nen nostoa ja noston jälkeen välinen kohtisuora etäisyys. 

6. Siirtokorkeus tukkien purkamisessa = kuorman korkeuden puolivälin tason ja 
ko. kuormasta purettujen pölkkyjen keskim. kasassa sijaintitason väli nen 
koht isuora etäisyys. 

7. Siirtokorkeuden arvon edessä + merkki = pölkkyjen uusi sijaintitaso alempana 
kuin aikaisempi; - merkki = uu i sijaintitaso aikaisempaa korkeammalla. 
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Kuva 22. äyte ryhmätyöntutkimu lomakkeesta symboleineen. Tä sä tapaukses a 
lomaketta on käytetty tukkien vintturijuontoa ja koneelli ta kuormau ta koskevien 

havaintojen merkitsemi een. 

Fig. 22. A specimen team work study form, with symbols. ln this case the form was used 
to record observations on the winch skidding and mechanised loading of logs. 
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8. Teräsköyden pään ja saksien vientimatka vintturijuonnossa = kuormauslait
teen kääntyvän puomin pään ja taakan kiinnityspisteen välinen, vaakatasoon 
projisioitu etäisyys. 

9. Taakan hinausmatka (juontomatka) vintturijuonnossa = taakan kiinnityspis
teen vaakatasoon projisioitu siirtymismatka. 

Siirtoetäisyys ja siirtokorkeus mitattiin 25 cm tarkkuudella, teräsköy
den pään ja saksien vientimatka sekä hinausmatka 50 cm tarkkuudella 
tasaavaa pyöristystä käyttäen. \uut mittaukset sekä käytetyt Juokit
telut olivat seuraavat: 

1. Hakkuualueet kartoitettiin ja sen yhteydessä mitattiin teiden pituus, tieaukon 
leveys ja ajoradan leveys. Lisäksi mitattiin palstateiden varteen tehtyjen pino
jen ja ristikoiden etäisyys toisistaan. - Ennen mittausta tiet jaettiin osiin si
ten, että eri kaltevuutta samoin kuin eri tiluslajeilla olevat tien osat erotettiin 
toisistaan. Tien osat numeroipin ja niiden rajat merkittiin näillä numeroilla 
varustetuilla paaluilla maastoon. Siten saatiin mahdollisuus ajoaikojen selvit
tämiseen ajomatkan funktiona erilaisilla tien osilla. 

2. Tien osien kaltevuudet määritettiin punnitsemalla. 
3. juontataakan suunta hinaussuuntaan nähden merkittiin käyttäen Iuokitusta: 

yhdensuuntainen, kohtisuorassa, alle goo kulmassa ja yli 90° kulmassa. 
4. Hinaussuunta tien suuntaan nähden merkittiin käyttäen Iuokitusta: yhden

suuntainen, kohtisuorassa ja vinossa tien suuntaa vasten. 
5. Taakan suunta reen suuntaan nähden kuormaannostossa merkittiin käyttäen 

Iuokitusta: yhdensuuntainen, kohtisuorassa, alle 90° kulmassa ja yli 90° kul
massa. 

6. Hinausreitin kaltevuus merkittiin käyttäen Iuokitusta: tasainen, alamäki ja 
ylämäki. 

7. Maaston vaikeus jokaisella hinausreitillä määritettiin subjektiivisen arvion pe
rusteella kiinnittämällä huomiota isoihin puihin, alusmetsään, kiviin, kantoi
hin, kuoppiin ja hakkuutähteisiin käyttäen Iuokitusta: esteetön reitti, keskin
kertaisesti esteitä ja runsaasti esteitä. 

8. Hinauksen päätyttyä ennen kuormaan nostoa arvioitiin taakan kiinnityspis
teen ja tien reunan kohtisuora etäisyys pyrkien 25 cm tarkkuuteen. 

9. Traktorin kuormaus- ja purkamisajon yhteydessä siirtymät matkat pyrittiin 
arvioimaan 1 m tarkkuudella tasaavaa pyöristystä käyttäen. Apuna käytet
tiin ennakolta kartoituksen yhteydessä suoritettuja palsta- ja varastoteiden 
pituusmittauksia. 

10. Palstateiden varressa olevat pinot mitattiin tavanomaista mittaustapaa käyt
täen ja mittausten perusteella laskettiin niiden kuutiosisältö p-m3 :einä. -
Palstateiden varressa olevien ristikoiden pölkkymäärä luettiin ja mitattiin pölk
kyjen läpimitat eteen sattuvalta puolelta kummastakin päästä 1 cm tarkkuu
della käyttäen tasaavaa pyöristystä. Ri tikoiden kuutiosisältö laskettiin sitten 
p-m3 :einä näiden mittausten perusteella. 

11. Pinotavararangat kuutioitiin pituuden puolivälistä 1 cm tarkkuudella eteen 
sattuvalta puolelta, kuoren päältä mitatun läpimitan ja pituuden perusteella. 
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12. Pinotavararankataakat kuutioitiin taakois a olevien pölkkyjen lukumäärän ja 
kuutiosisällön perusteella. 

13. Tukkien pituus mitattiin jaloissa 1 j tarkkuudella käyttäen alaspäin pyöristystä 
ja niiden läpimitta eteen sattuvalta puolelta latvasta, kuoren alta Y2* tarkkuu
della käyttäen alaspäin pyöristystä. Kuutioimineo suoritettiin näiden mittaus
ten perusteella. 

14. Pinotavarakuormat kuutioitiin tavaran pituuden, kuorman pituuden ja 
korkeuden perusteella. 

15. Pinotavararankakuormat kuutioitiin rankojen Jukumäärän ja kuutiosisällön 
perusteella, 

16. Tukkikuormat kuutioitiin tukkien Jukumäärän ja kuutiosisällön perusteella. 

Leimikoiden tiheysluokitteluna on käytetty METSÄTÖIDE PALKKA
PERUSTEKOMITEAN (1946, S. 49) esittämiä luokitteluja. Milloin kysymyk
sessä ovat olleet ensimmäistä tihey luokkaa tiheämmät leimikot, tihcy -
luokkia on jatkettu siten, että luokkavälinä on käytetty 1. ja 2. tihey -
luokan väliä. 

Palstateiden raivausvaikeus luokiteltiin KAINUUN METSÄTYÖNA TA
JAIN (1951) käyttämän hevospal tateiden raivau vaikeusluokittelun (k . 
s. 81) perusteella. 

3. Aineistojen käsittely 

Eri töistä kerätyt ainei tot on kä itelty työvaiheittain. Tärkeimpien 
työvaiheiden aikahavainnot on viety korrelaatiotaulukoihin, joiden luok
kakeskiarvojen perusteella on ilmävarai e ti piirretty kuvaajat. Aika
havaintosarjojen silmävarainen tasoittaminen on katsottu parhaaksi sen 
vuoksi, . että silloin voidaan jou tavammin ottaa huomioon yleiset tiedot 
ajanmenekin riippuvuudesta kulloinkin ky ees ä oleva ta tekijästä kuin 
mekaanisia tasoitu menetelmiä käytettäe ä (vrt. LöN ROTH 1925, LI -
DEBERG 1927, ss. 174-179). Riippuvuus or Ii äk i luonteeltaan useasti 
käyräviivainen, jolloin matemaatti en ta oituk en käyttö oli i sangen työ
lästä ja vielä epävarmemmalla pohjalla kuin suoraviivai en riippuvuuden 
vallitessa. - Kun käyräviivai en riippuvuuden olle a kysymyk essä ta
soitus yleensä suoritetaan silmävarai e ti, ei myö kään ole loogisesti pe
rusteltua turvautua matemaatti een ta oituk een illoin, kun riippuvuus 
on suoraviivainen. 

Milloin kysymyk e ä on ollut tapau , jo a jonkin työvaiheen ajan
menekkiin on vaikuttama a u eita tekijöitä ja havaintomäärä on ollut 
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riittävän runsas eri tekijöiden vaikutuksen analysoimiseksi, aineisto on 
jaettu näiden tekijöiden mukaan luokkiin siten, että kussa~in luokassa 
ajanmenekki riippuu pääasiassa vain yhdestä tekijästä. Kun havainto
sarjat oli jokaisessa luokassa alustavasti tasoitettu, ne asetettiin rinnak
kain, jonka jälkeen vähän havaintoja sisältävien luokkien tasoitukset kor
jattiin suurimpien luokkien tukeen nojautumalla. 

Keskilukuina on käytetty siis aritmeettisia keskiarvoja, jotka on metsä
työntutkimuksissa todettu parhaiksi muihin keskilukuihin verrattuina 
(vrt. VöRv 1954, s. 81). 

Lukuun ottamatta keskiarvoja tilastomatematiikan tarjoamia tun
nuksia ei ole laskettu. Tämä johtuu siitä, että tulosten soveltuvuudesta 
muihin tapauksiin ei niiden perusteella tässä tapauksessa voida tehdä mi
tään päätelmiä. Aineistoja ei näet ole saatu otoksena, vaan kysymys on 
mitatuista kokeista (vrt. s. 47). Tavanomaisilla tilastomatemaattisilla 
tun.nuksilla olisi tietysti merkitystä myös aineiston rakenteen kuvaajina. 
Tätäkään ei kuitenkaan ole pidetty riittävänä motiivina niiden laskemi
selle, koska tämäntapaisiin tutkimuksiin perehtynyt henkilö saa suoraan 

. korrelaatiotaulukoista tyydyttävän käsityksen mm. hajonnan suuruu
desta. 

Korrelaatiotaulukoista ei tähän esitykseen ole ollut mahdollista ottaa 
niiden suuren lukumäärän vuoksi muuta kuin eräitä näytteitä,! jotka on 
pyritty valitsemaan siten, että tyypilliset ja kriitilliset tapaukset olisivat 
edustettuina. 

Numerotaulukoissa esitetyt aika-arvot on eräissä tapauksissa saatu 
sellaisten korrelaatiotaulukoiden luokkake kiarvojen tasoituskuvaajilta, 
joiden luokkalaajuus on ollut pienempi kuin samaa riippuvuutta kuvaa
vassa, näytteeksi otetussa korrelaatiotaulukossa. 

Kun aikahavaintoja tehtiin tiettyjen työvaiheiden osalta usean työ
ryhmän työskentelystä, korrelaatiotaulukot laadittiin ensiksi jokaisesta 
työryhmästä tai sellaisen jäsenestä erikseen. Sen jälkeen ne tai osa niistä 
ori yhdistetty, koska siten saatu kuvaaja on vankemmalla pohjalla johto
päätösten teon kannalta. Yhdistelystä kuitenkin johtuu yhdistelmäkorre
laatiotaulukoiden tavallista suurempi hajonta. Näiden taulukoiden sisäl
tämällä ,>sisäisellä korrelaatiolla& ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä 
tulosten kannalta. 

Niiden työvaiheiden ajoista, jotka ovat satunnai ia eivätkä siis korre
loi selvästi minkään työvaikeustekijän kan a, on laskettu vain keskiarvo. 

1 Muut korrelaatiotaulukot ovat nähtävissä ·\etsätehon arkistossa Helsingissä. 
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Keskeytysajat on laskettu sadanneksina tehotyöajasta. Menetelmä 
perustuu olettamukseen, että ke keytysajan ja tehotyöajan välillä vallit
see suoraviivainen riippuvuus. 

Kuljetuksen osatöiden (kuormaus, purkaminen jne.) työmaa-ajan las
kemiseksi työn edistymi en kannalta on laadittu polynomiyhtälöitä. Työ
maa-ajan suuruus eri olosuhtei sa aadaan niiden perusteella lasketuksi 
siten, että ajanmenekkitaulukoi ta valitaan ko. olo uhteita vastaavat yh
tälön eri jäsenten aika-arvot. 

Aikaisemmasta on jo ilmennyt ettei todennäköi yy laskenta tässä 
tapauksessa tarjoa apuaan ennusteen tekemi ek i iitä, mi ä määrin saa
tuja tuloksia voidaan ylei tää. Kun kuitenkin eräänlainen arviointi si itä, 
tulevatko traktorikuljetu menetelmää käytäntöön ovellettae sa ajanme
nekkiarvot vastaamaan näiden tutkimu ten antamia arvoja, on ollut 
välttämätöntä suorittaa, e on tapahtunut subjektiivi en näkemyk en poh
jalla ja tiettyj en olettamu ten vara a. Peru olettamu on että työ
ajan menekki ammattitaidon ja kaluston kehityttyä ekä urakalla työs
kenneltäessä ei vastaavissa olo uhtei sa ole ainakaan uurempi kuin tut
kimustyömailla, kuten jo aikai emminkin on mainittu. 

Kuva 23. Valmis polannevarsitie, jonka reunoilla aurau valli! puuttuvat. Koskemat
toman lumen syvyys tä sä tapaukses a on n. 70 cm. 

Fig. 23. A completed packed-snon• main haulage road with no banked-up snow along the 
verges. The depth of the virgin snow is about 70 cm. 
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Yleensä aineistot on pyritty käsittelemään niin, että liian suppean 
aineiston varaan jääneet kohdat olisivat helposti täydennysaineistoilla sa
maa menetelmää noudattaen tarkistettavissa . 

• 
4. Aineistojen laajuus ja laatu 

Kokeiluihin osallistuneet traktorinkuljettajat olivat kaikki suorittaneet 
aikaisemmin maataloudessa esiintyviä traktoritöitä. Sen sijaan heille kai
kille, samoin kuin apumiehillekin, puutavaran traktorikuljetus oli uutta. 
Pääosa kuljettajista oli valittu joko sanomalehti-ilmoituksen perusteella 
tai paikallisista traktorinomistajista. Muutamat olivat traktoreiden maa
hantuottajien lähettämiä. Kuljettajia, joiden työstä tehtiin aikahavain
toja, oli yhteensä 16 ja apumiehiä 19. - Edellisten ikä vaihteli 18 ... 53 v 
ja jälkimmäisten 16 ... 60 v. Kaikki olivat terveitä lukuun ottamatta 
erästä Kolarin työmaan kuljettajaa, joka oli jalkainvalidi. Kuljettajista 
oli 12 tehnyt aikaisemmin muita metsätöitä, apumiehet olivat kaikki met
sätöihin tottuneita. 9 kuljettajan yritteliäisyys arvosteltiin hyväksi, 5 
keskinkertaiseksi ja 2 heikoksi. Ripeydeltään hyväksi katsottiin vain yksi 
heistä, viiden kuuluessa keskinkertaisiin ja muiden heikkoihin. - Apu
miehistä oli 5 erittäin yritteliästä, 9 keskinkertaista ja 5 heikkoa. Ripey
deltään heistä arvosteltiin hyviksi 4, keskinkertaisiksi 7 ja heikoiksi 6.1 

Tien pohjan raivaukseen osallistuneista työntekijöistä ei vastaavia 
tietoja ole katsottu aiheelliseksi esittää eikä myöskään hakkuumiehistä, 
koska heidän työstään ei suoritettu varsinaisia aikatutkimuksia. 

Traktorit valittiin kokeiluihin siten, että yleisimmin maataloudessa 
käytettävät tyypit ja tärkeimmät suuruusluokat olisivat edustettuina. 
Näin päädyttiin s. 72 olevassa asetelmassa esitettyihin traktoreihin. 

Kornissa käytetyn Fergusonin etupyörät oli vaihdettu norjalaisiin, 
$AMSETIN (1951 b) konstruoimiin »Jo-Bw> jalaksiin. 

Kornissa ja Ristimäensalossa traktoreissa käytetyt puolitelaketjut oli
vat kaikki prototyyppejä lukuun ottamatta Kornin Fergusonin )>Bombar
dien> ja Ristimäensalon Allis Chalmersin )>Blackhawk)> ketjuja. Pelkosen
niemellä, Kolarissa ja Pälkäneellä puolitelaketjut olivat jo sarjavalmis
tetta. Kokeiltuja puolitelaketjutyyppejä oli yhteensä 7, joista kolmessa 

1 Yksityiskohtaiset tiedot kokeiluihin osallistuneista työntekijöistä samoin kuin 
traktoreista ja niiden lisävarusteista sekä kokeilujen aikana vallinneista sääsuhteista 
ovat nähtävissä Metsätehon arkistossa. 



72 Kalle Putkisto 66.1 

Korni 
Ristimäen- Pelkosenniemi Pälkänc Yht. Traktori salo ja Kolari 

Allis Chalmers B (ALC) - kpl 1 kpl - kpl - kpl kpl 
David Brown Super Crop-

master (DVB) ....... - ~ 1 • - • - • 1 • 
Farmall BMD (FAM) . . - & 1 • - • - • 1 • 
Ferguson TE-D-20 

(FEGP) • 0 0. 0. 0 ••••• 1 • 1 • - • - • 2 • 
Ferguson TE-F (FEGD) - » 1 • - • - • 1 • 
Fordson Major petr. 

moottorilla (FOMP) .. 1 • - • - • - • 1 • 
Fordson Major diesel-

moottorilla (FOMD) .. 1 » 1 • 5 • 1 • 8 • 
Nuffield DM 4 (NUF) .. - • 1 • - • - • 1 • 
Steyr 180 (STR) ...... - • 1 • - • - • 1 • 
Volvo T 33 (VVO) 0 ••• 1 • - • - • - • 1 • 

Yhteensä 4 kp1 8 kp1 5 kp1 kp1 18 kp1 

poikkitelat oli yhdistetty toisiin a teräk isillä liittimillä (Alfta-band, 
Blackhawk, Joutsa) ja mui a kumihihnoilla (Bombardier, jylhä, 
Merivaara, Työstövalu). 

Kornissa kokeiltu 1> Record )> kuormauslaite oli valmi tettu tukkien väli
varastosta kuormaamista sekä kivien ja kantojen no toa varten. juonta
työhön se oli liian hidas ja todettiin tekijän uorittami sa hinausva tus
mittauksissa tarpeettoman voimakkaak i (PuTKISTO 1956a). Ri timäensa
lossa kokeillut laitteet olivat kaikki kotimaa a valmistettuja prototyyp
pejä, joskin >> Record1> vinttureiden nopeuk i a oli otettu Kornin työmaan 
antamat kokemukset huomioon. Li äk i oli iirrytty pienempään ja hal
vempaan vintturikokoon, jotta juonta- ja kuormau työn taloudellisuus 
olisi saatu paremmaksi. 1> j outsa), kuormau laite oli konstruoitu kivien ja 
kantojen nostotyöhön. Pelkosenniemellä ja Kolari a kokeillut laitteet 
olivat jo sarjavalmisteisia. 

Fergusonin 1> Record )> kuormau laite ja teyrin 1>jout a» kuormau laite 
olivat varustetut vintturijuonnon ja kuormaan no ton ajak i maahan las
kettavilla tukijaloilla, ko ka ko. traktorit oli ivat muutoin nou eet joko 
keveytensä tai lyhytrunkoi uuten a vuok i näiden töiden aikana py tyyn 
tai kaatuneet. 

Palstateillä ja polanneajoradoilla kuljetuk een kon truoituja traktori
rekiä ei kokeiluihin ryhdyttäe ä ollut käytettävi ä. Sen vuok i oli tyy
dyttävä niihin rekityyppeihin, joilla oli kuljetettu puutavaraa välivara -
toista aurattuja talviteitä pitkin. Kokeiltavik i pyrittiin aamaan mahdol-
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lisimman monenlaisia konstruktioita, jotta eri rakenteiden edut ja haitat 
saat"aisiin selville. Kaikkiaan kokeiltiin 10 eri rekityyppiä. Niistä oli 
kolme ruotsalaista, nimittäin Kornissa pääasiassa Volvon vetämänä ko
keiltu sekä Ristimäensalossa Fordsan ajorin ja Fergusonin yhteydessä 
kokeillut (Rossön doning). Viimeksi mainittujen jalakset olivat vaihdet
tavissa myös telirakenteiseen pyörästöön. Isommassa mallissa pyöriä oli 
8 ja pienemmässä 4. - Kaikki muut reet (m/Farming, mfTyötehoseura, 
mfNokia sekä kotitekoiset) olivat tyypiltään traktorin taka-akselia kuor
mittavia puolirekiä (tai pyörien kanssa puoliperävaunuja) paitsi G. A. 
Serlachius Oy :n reki, joka alun perin oli rakennettu telaketjutraktorive
toiseksi parireeksi. Sitä kokeiltiin uffieldin vetämänä. - Reenlavojen 
pituus vaihteli 392 ... 650 cm ja leveys 180 ... 230 cm. Pienimmän pinta-ala 
oli 7.2 ja suurimman 13.o m2. Lavan yläreunan korkeus maasta oli 
rekityypistä riippuen 40 ... 70 cm jalaksia käytettäessä. Lavan etureunasta 
mitatun vetoaisan pituus oli 11 8 ... 180 cm. jalasten suoran osan pituus 
vaihte li 200 ... 306 cm ja leveys 10 ... 18 cm sekä anturan pinta-ala 4.2 ... 
9.3 dm2. 

Tukkien ja paperipuurankojen kuljetuksessa reet oli varustettu lavaan 
kiinnitetyillä teräspankoilla, joiden päissä oli laukaistavat, kaksij atkeiset, 
karhukettingeillä toisiinsa yhdistettävät terässivupylväät Pinotavaraa 
kuljetettaessa käytettiin lavan päissä oleviin holkkeihin työnnettyjä, pui
sia päätypylväitä, jotka yhdistettiin reen pituussuunnassa toisiinsa köysillä. 

Lumen tiivistämistyössä (ks. s. 52) käytettiin kahta eri jyrämal:ia, jotka 
molemmat valmistettiin ko. kokeiluja varten. Puisten lieriöiden halkai
sija oli kummassakin 80 cm ja pituus !50 cm. Lieriön pituussuun
taan oli Kornin jyrässä kiinnitetty !6 kapearaidekiskosta valmistettua 
telaa. Ristimäensalossa telat olivat puuta ja ne sekä lieriö olivat päällys
tetyt pellillä. Muototeräksestä valmistetun kehyksen leveys mukaan 
luettuna jyrien kokonaisleveys oli !7-0 cm ja pituus ilman 70 cm mittaista 
vetoaisaa 125 cm. 

- Ajoradan tasaamiseen (ks. s. 52) käytettiin SAMSETI (1951 b) konstruk
tion pohjalla rakennettua, kevytrakenteista yk iteräistä Lanaa, jonka pi
tuus oli Kornissa 600 cm ja Ristimäen aio a 500 cm sekä työleveys kum
mallakin työmaalla 160 cm. 

Kornissa suoritettujen kokeilujen aikana olivat paikallisell e säälle tun
nusomaisia runsaat lumisateet Tammikuun kahden viimeisen viikon ai
kana tuli uutta lunta yhteensä 78 cm ja helmikuun aikana 44 cm. Maalis
kuussa sää oli poutainen lukuun ottamatta !. päivänä sattnnutta vesisa
detta ja 10. päivänä sattunutta vähäi tä lumen tuloa. Tammikuun keski-
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lämpötila oli tällä työmaalla klo 15 suori tettujen mittausten perusteella 
- 9.1 ° C, helmikuun keskiläm pöti la - 12.9° C ja maaliskuun keskilämpö
tila työmaan lopettamispäivään (18.) asti laskettuna -3.2° C. Lämpö
asteiden puolella oli iltapäivälämpötila 17 päivänä ja polanneajoradån 
kovettumisen ja kestävyyden kannalta kriitillinen 0 .. . -10° C lämpötila 
vallitsi 30 päivän aikana. Korkein klo 12 mitattu lämpötila oli + 14° C. 
Navakka tai kova tuuli puhalsi 13 päivänä aattaen irtolumen liikkeeseen 
ja lisäten siten lumivaikeuksia. 

Ristimäensalossa sää oli koko tutkimu kauden ajan vähäsateinen. 
Tammikuussa satoi lunta ainoastaan 21 cm helmikuussa 5.s cm ja maalis
kuun alkupuoliskolla 16. s cm. Kun taiva oli uurimman osan ajasta pil
vetön, navakka tai kova tuuli puhal i 16 päivänä ja ilman lämpötila oli 
15 päivän aikana lämpöasteiden puolella, ataneen lumen polannekerrosta 
lisäävä vaikutus jäi erittäin vähäi eksi. Seurauk ena olivat monet lumen 
puutteesta johtuvat vaikeudet, joita tutkimu tulo ten selostamisen yh
teydessä on esitetty. - Kriitillinen 0 ... -10° C lämpötila vallitsi 31 päi
vänä. Tammikuun keskil ämpöt ila klo 18 suoritettujen mittausten mukaan 
oli -13. 1° C, helmikuun - 13. 5° C ja maali kuun, 26. päivään asti Ia ket
tuna, -0.3° C. 

Pelkosenniemellä täydennysaineistoa kerättiin maaliskuun 4. ja 9. päi
vien välisenä aikana. Iltapäivälämpötila vaihteli tällöin -7 ... - 12° C. 
Sää oli poutainen ja ainoastaan yhtenä päivänä puhalsi navakka tuuli. -
Koiarista ei ole käytettävis ä äähavaintoja eikä myöskään Pälkäneeltä. 

Pinta-alaltaan Kornin työmaan hakkuualue oli n. 42 ha ja Ristimäen
salon n. 71 ha. Leimikon tiheys, tukit ja pinotavararangat 2-m pinota
varaksi muunnettuina, oli edelli ellä työmaalla n. 43 p-m3fha ja jälkim
mäisellä n. 51 p-m3fha. 

Polanneajoradan valmistamista ko kevien työajanmenekkilukujen pe
rustana ovat maaliskuussa v. 1952 Pi täjänmäellä kerätyn ainei ton Ii äk i 
aikahavainnot Lumen tiivistämisestä ja ajoradan tasaamisesta 34 229 m tie
määrästä. Siitä oli varsitieksi luettua yhteen ä 13 437 m ja palstateitä 
yhteensä 20 792 m. 

Varsiteiden ominaisuuksien valai emi ek i Kornin ja Ri timäen aion 
varsiteiden pituusprofiilit on e itetty kuva a 24 (s. 75) ja kak i näytettä 
Kornin varsitien poikkiprofiilei ta kuva a 25 ( . 77) . 

Varsiteiden pituudesta oli Korni a kuormattuna-ajo uunna a ylämä
keä ( -) 34 %, alamäkeä ( + ) 25 % ekä ta ai ta 41 % ja Ri timäen alos a 
ylämäkeä 25 %, alamäkeä 40 % ja ta ai ta 35 %. Suurin var itien nou u 
oli edellisellä työmaalla ajokauden alkuvaihee a 6 %, mutta kiertotien 
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Kuva 24. Kornin ja Ristimäensalon varsiteiden pituusprofiilit. Vm. työmaan kuvaan 
eivät sisälly varsiteiden haarat. Profiilien vieressä olevat numerot tarkoittavat tien 

osien numeroita. 

Fig. 24. The Longitudinal projiles oj tl!e main haulage roads at Korni and Ristimäensalo. 
The forks in tlle main l!aulage road are not included in the sketch oj the Latter work site. 

Tl!e numbers against tl!e projiles indicate the road sections. 

rakentamisen jälkeen 2 % ja jälkimmäisellä työmaalla 3 %· Ylämäkien 
lukumää rä oli Kornin varsitiellä 7 ja alamäkien lukumäärä 3. · Ristimäen
salossa vastaavat luvut olivat 8 ja 7. 

Taulukko 2. Teiden jakaantuminen niiden pohjana olevien tiluslajien mukaan Kornissa 
ja Ristimäensalossa. 

Table 2. Distribution oj roads according to the types oj so il on wl!ich they are construcled 

at Korni and Ristimäensalo. 

Varsitie Palstatie 
Main road Strip road 

Tien pohjana oleva tiluslaji Korni Risti- Kbrni 1 Ri sti-
Type of soi/ bed for tht road mäensato mäensato 

~ 
Tiluslajin osuus tien pituudesta , % 
The proportion of soi/ type along a 

given length of the road, % 

1 
jää - Iee ••••••• 0 •••••••• 0 •• • ••• • • • - 3 - -
Pelto ja niitty - Field and meadow . . . 23 5 - -
Kylätie - Village road .... .. . . .. . ... . 19 29 - -

:va- W et tree!ess spl!agnum bog .. . . . . , - 6 - -

Rame - Wet pwe-peat moor . .. ... ... . 21 29 4 3 
Korpi - Wet spruce-peat moor . .... . .. 6 21 

1 

.75 54 
Kangas - H eathy woodland ........... 3 1 7 21 43 

Yhteensä - T otal 100 100 100 100 

. 
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Palstateiden pituudesta oli mäkiä Kornissa 89 % ja Ristimäensalossa 
85 %- Suurimmat ylämäet olivat edellisellä työmaalla kaltevuudeltaan 
4 % ja jälkimmäisellä 7 %- - Tiet jakaantuivat niiden pohjana olevien 
tiluslajien mukaan taulukon 2 (s. 75) esittämissä suhteissa. 

Aikatutkimusten aikana traktoreilla metsästä kuljelelut puutavaramää
rät olivat seuraavat: 

Pinotavara Pinotavararanka Tukit 

Korni ..................... . 1 619 p-m3 - k-m3 914 kpl 
Ristimäensalo . ... .. . .. .. . . . 2 425 904 - • 
Pelkosenniemi ja Kolari .... . - • 562 t 

Pälkäne ..... . .. . ...... .. .. . 218 • - • - • ----------------------------------------
Yhteensä 4 262 p-m3 904 k-m3 1 476 kpl 

Kornissa valtaosa pinotavarasta oli tuoretta, kuorimatoota 2-m kuu i
paperipuuta. Tukit olivat niin ikään kuorimattomia ja _niiden keskikuu
tio oli 4.3 j3 ja keskipituus 16. 3 j. 

Ristimäensalon palstatien varteen tehty pinotavara oli pääo altaan 
tuoretta, puolipuhtaaksi kuorittua 2-m kuu ipaperipuuta. Vintturilla 
juontoa varten valmistettujen kuorimattomien pinotavararankojen kap
palemäärästä oli pituudeltaan 4 m 51 %, 6 m 37 %, 8 m 10 % ja 10 m 
2 %- Niiden keskipituus oli 5.2 m ja keskikuutio 0.059 k-m3. 

Pelkosenniemen ja Kolarin tukit olivat myö kuorimattomia ja niiden 
keskikuutio oli 6.1 j3 ja keskipituus 16. s j. 

Pälkäneen pinotavara oli metsäkuivaa, 2-m puolipuhtaak i kuorittua 
kuusipaperipuuta. 

Traktoreilla kuljetettujen aikatutkimuskuormien yhteismäärä oli Kor
nissa 179, Ristimäensalossa 211, Pelko enniemellä ja Kolarissa 14 sekä 
Pälkäneellä 14, eli yhteensä 418. 

Keskimääräinen varsitiellä ajomatka oli Korni a 3. 2 km, Rist imäen
salossa 6.4 km, Pelkosenniemellä 7.1 km, Kolari a 13.5 km ja Pälkäneellä 
5.t km. 

Kuten metsätyöntutkimuksissa yleensä, ei tämänkään tutkimuksen 
puitteissa ole ollut mahdollista aada kaikista töistä ja työvaiheista yhtä
suuria aikahavaintomääriä. Sen vuoksi on tulosten selo tamisen yhtey
dessä pyritty esittämään tapaus kerrallaan niiden peru tana olevat ha
vaintomäärät samoin kuin keskiarvoja esitettäe sä käytetyt painoluvut 
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Sotkamossa pinotavaran palstatien varteen teosta kerättyä työntutki
musaineistoa on käytetty hyväksi käsillä olevan tutkimustehtävän ratkai
semisessa, kuten aikaisemma ta on ilmennyt. Tästä aineistosta tekijä on 
esittänyt yksityiskohtaisen selostuksen toisessa yhteydessä (PuTKISTO 

1951 b). Havaintojen määrä ilmenee myö tämän teoksen Iiitteestä 1 
(s. 307). 

1 
/'1rr/so 0 rorrrsl 

A:;7JiAOmoord ! f<f.J fPSJ Po/.z 

Lompa/Jio -zoi-c T1mPiro/vre 

/'11ZIJo 1 rorrrst 

A:iinimöoro 1 .P J IPSJ .OOre 

Kuva 25. äytteitä varsitien poikkiprofiileista Kornin työma~lta. Kovuusmäärityk-
set suoritettu t Procton mittarilla. 

Fig. 25. Samp/es oflhe transverse projiles of a strip road at the Korni work sile. The 
hardness determinations were made wilh a tProdort gauge. 
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Kuva 26. Puuttomalla suolla oleva polanneajorata kevättalvella. Tiealueen ulkopuo
lella oleva maapohja vailla routaa. - jos tie olisi vastaavissa olosuhteissa pidetty au
raamalla liikennöitävässä kunnossa, se olisi ollut mahdollista vain erittäin suurin kus-

tannuksin. 

Fig. 26. A packed-snow roadway over a treeless bog, in the early spring. The subsoil ofl 
the road area is free from frost.- To maintain the road in trafficab/e condition in corre
sponding circumstances by plo11ghing would have been pos ible only at unrea onable costs. 



V Työajan menekkiä koskevat tutkimustulokset 

1. Työajan menekki traktoritien rakentamisessa 

Raivaaminen 

Polanneteiden pohj ien raivaamisen työmenekki riippuu ratkaisevasti 
tielinjojen sijaintimaastosta sekä seudun lumisuhteista. - Kun maaston 
kivisyys, kuoppaisuus, kantoisuus jne. sekä puuston tiheys ja järeys vaih
televat suuresti, työmenekin vaihtelut ovat myös huomattavat. 

Aukeat suot ovat yleensä valmiita tien pohjia sellaisinaan. Samaan 
luokkaan kuuluvat niityt ja pellot. Enintään syvimmät ojat joudutaan 
täyttämään riu'uilla taikka varustamaan rummuilla. Mataliin ojiin lana 
siirtää siinä määrin lunta, etteivät ne haittaa liikennettä. Eniten työtä 
vaativia ovat kiviset, runsaan alusmetsän verhoamat kangas- ja korpi
osuudet (vrt. PuTKISTO 1952b, s. 20), mutta niilläkin raivaustyön määrä 
jää vaatimattomaksi aurattujen talviteiden raivaukseen verrattuna. Rä
meillä riittää yleensä tiealueella olevien puiden kaataminen lyhyeen kan
toon ja vanhojen kantojen lyhentäminen. Kangas- ja korpimailla voidaan 
näiden töiden lisäksi joutua räjäyttämään kiviä ja asettelemaan tien 
poikki telapuita. 

Kuta vähemmän seudulla kuljetuskauden alkaessa on lunta, sitä pe
rusteellisempi tulisi raivauksen olla. Lumi tiivistyy näet n. puoleen, joten 
esim. 40 cm syvyisestä lumipeitteestä saadaan keskimäärin n. 20 ... 25 cm 
syvyinen polannekerros (vrt. PuTKISTO 1953a). Esteet, joita polanne ei 
lanauksen jälkeen peitä, olisi pitänyt madaltaa tai poistaa. 

Varsitiet ja palstatiet ovat raivauksen vaateliaisuuteen nähden sa
massa asemassa. Ainoaksi eroksi jää, että traktoreiden ajonopeuden kan
nalta olisi suotavaa varsiteiden raivaaminen 3. 5 m levyisiksi, eli 0. 5 m 
palstateitä leveämmiksi. 

Kun traktoripolanneteiden rakentamisesta ei aikaisemmin ollut koke-
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musta, sekä Kornin että Ristimäensalon työmailla tehtiin raivausvaiheessa 
runsaasti hukkatyötä. Telapuita näet käytettiin liikaa. Ristimäensalossa 
osoittautui kantojen ja kivien madaltaminen riittämättömäksi, kun lumi
määrä jäi vain n. puoleen odotetusta. Kuljetuksen ollessa jo käynnissä 
oltiin pakotettuja raivauksen täydentämiseen, kuten jo aikaisemmasta qn 
ilmennyt. 

Aikaisemmin on myös mainittu, ettei raivaustyöstä ollut mahdollisuus 
suorittaa aikatutkimuksia. Työmenekin arvioimiseksi ovat kuitenkin käy
tettävissä kokeilutyömaiden tuntikirjanpito sekä aikaisemmin hevospalsta
teiden raivaamisesta suoritettu aikatutkimus (PuTKISTO 1951 b). Edellisen 
perusteella, kun tavaralajeiksi valmistettujen puiden poistaminen, joka on 
luettava hakkuutyöhön kuuluvaksi, jätetään huomioon ottamatta, saa
daan työmenekiksi taulukossa 3 esitetyt luvut. 

Taulukko 3. Traktoripolannetien pohjan raivaamisen työmenekki ja raivausvaikeuden 
tunnukset Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 3. The work expended on c/earing the bed jor a snow-packed trador road and tlze 
characteristics oj the c/earing dilficulty at Korni and Ristimäensalo. 

Korni Ristimäensalo 

Selitys 
Exp/anation 

Ti~;.~,o~n~i•pU~~'· ~ .~ Talall~ngth •II 
Raivausta vaatinut osa, m - Section re- ~ 

quiring c/earing, m. . .......... ..... . 
Raivatulta osalta: - Section c/eared: 

poistettu puita, n. kpljkm - trees re-
moved per km., about . . ........... . 

madallettu kantoja, n. kpljkm - stumps 
reduced per km., about .... .... .... . 

madallettu tai poistettu kiviä, n. kpljkm 
- stones reduced or removed per km., 
about .... ... ................ .... . 

Miestyön menekki: - Man-hours ojwork 
expended: 
raivattua tietä kohden n. t j km - per 

road section c/eared, hours per km., 

Palstatie 
Strip road 

8150 

150 

358 

77 

about . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3 
koko tietä kohden n. t j km - on the road 

as a whole, hours per km., about . . . . 16. 3 

Varsitie Palstatie 1 Varsitie 
Main road Slrip road Main road 

1 1 

3 580 12 642 9 857 

533 12 642 3 

358 597 313 

51 44 41 

9 

14.2 17. 5 22. 0 

2.1 17.5 8. 6 
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Kornissa metsä oli pääasiallisesti kasvatushakkauksilla käsiteltyä, 
osittain MT- ja OMT-kankaalla, osittain Kg-korvessa tai korpimaalla si
jaitsevaa kuusikkoa. Raivaustyötä, joka suoritettiin urakkapalkalla, hait
tasi 20 ... 30 cm lumipeite. Ristimäensalossa metsä oli pääosaltaan VT
kankaalle alikasvoksesta noussutta kuusikkoa. Suurin osa raivauksesta 
tapahtui aikapalkalla. Työvoimana oli harjoittelijoita. 

Pinotavaran palstatien varteen hakkuun yhteydessä tapahtuneen he
vospalstateiden raivaamisen keskimääräiseksi tehotyöajan menekiksi to
dettiin Sotkamossa 4.67 tjkm (PuTKISTO 1951b). Tieaukon tavoiteltu le
veys oli l. 5 m ja raivausolosuhteet olivat keskinkertaiset. Kun työmenekin 
voidaan olettaa olevan suoraan verrannollinen raivattuun pinta-alaan, saa
daan luku vertailukelpoiseksi taulukossa esitettyjen kanssa kertomalla se 
kahdella ja lisäämällä siihen keskeytysaika (varovaisuussyistä 20 %). Tu
lokseksi saadaan 11.2 t jkm. 

KAINUUN METSÄTYÖNANTAJAT (1951) ovat laatineet taksan hevos
palstateiden raivaamisesta hakkuun yhteydessä. Siinä maasto on jaettu 
kolmeen raivausvaikeusluokkaan seuraavasti: 

1. = Vähän tai ei ollenkaan juurimetsää. 
2. = Kohtalaisesti juurimetsää jaftai kohtalaisesti tasattavaa tien pohjaa. 
3. = Tiheä juurimetsä jaftai runsaasti tasattavaa tien pohjaa. 

Taksa sisältää raivaamispalkan lisäksi korvauksen pidentyneestä pi
noamis- ja ristikoimismatkasta. - jos työpäivän pituudeksi oletetaan 
6. 5 t, kuten yleensä on tapana tämänkaltaisissa laskelmissa, saadaan tak
saan sisältyvien töiden työmenekiksi eri raivausvaikeusluokissa seuraavat 
arvot: 

Raivausvaikeusluokka ....... . 
Miestyön menekki, tfkm ..... . 

1. 
6.5 

2. 
13.0 

3. 
19.5 

jotta luvuista saataisiin pelkän raivaamisen työmenekki selville, olisi 
niistä vähennettävä pidentyneen pinoamis- ja ristikoimismatkan vaatima 
työmenekki. Kun 1. vaikeusluokassa raivaustyötä esiintyy vain nimeksi, 
pää täneen likimääräisiin arvoihin, jos pidentyneen kantomatkan osuu
deksi oletetaan 6 t jkm, joka vähennetään kunkin luokan työmenekistä. 
Aikaisemmin esitetyn periaatteen mukaisesti jäännökset on otettava kak
sinkertaisina, jotta luvut olisivat vertailukelpoisia traktoritien raivaus
arvojen kanssa. - Näin laskien saadaan seuraavat arvot: 

Raivausvaikeusluokka . . . ... . . 
Miestyön menekki, t/km . .. .. . 

6 

1. 
l.o 

2. 
14.0 

3. 
27.0 
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On huomattava, että Kainuussa käytetyt taksa·t ovat käytännössä 
osoittautuneet pikemminkin liian korkeiksi kuin alhaisiksi. 

Raivaus olisi luonnollisesti edullisinta suorittaa jo metsikön perusta
ruis- tai taimiston perkausvaiheessa, koska työmenekki on silloin todennä
köisesti pienin. - Taimiston perkaamisen keskimääräiseksi työmenekiksi 
on arvioitu 3 miespäivätyötäjha (OSARA 1952, s. 142). jos tiealueen rai
vaamisen työmenekki olisi pinta-alayksikköä kohden siihen verrattuna 
kaksinkertainen ja työpäivän keskipituus olisi 6. 5 t, saataisiin tällä perus
teella 3 m levyisen traktoripolannetien raivausajaksi n. II. 1 miestjkm. 

jos eri tavalla saatuja työmenekkilukuja verrataan toisiinsa, voidaan 
niiden todeta vaihtelevan suuresti, nim. 1 ... 27 t raivattua tie km kohden. 
Syynä on raivausvaikeuden suuri vaihtelu. Keskiarvolukujen vaihtelu on 
jo huomattavasti pienempi palstateiden ollessa kysymyksessä, kuten seu
raava asetelma osoittaa: 

Kornin kirjanpito ....... . . . .. . ........... . 16.3 tfkm 
Ristimäensalon kirjanpito .. ... ........... . . 17.5 
Sotkamon aikatutkimus ............. . ..... . 11.2 
Kainuun metsätyönantajat. .. .. ....... . .... . 14.0 
Taimiston perkaukseen pohjautuva arvio . . . . 11.7 

Edellä esitetyn pohjalla voitaneen pitää todennäköisenä, että traktori
polannetien raivaamisen miestyön menekki seuduilla, joiden lumen syvyys 
kuljetuskauden alkaessa on vähintään 30 cm, vaihtelee tiealueen maaston vai
keusasteesta riippuen 1 ... 27 tjkm. Keskiarvo lienee n. 12 tjkm. Tavarala
jeiksi valmistettavien tiealueen puiden hakkuu ei sisälly näihin lukuihin. 

Mikäli tiealueen maasto on tavallista vaikeampaa tai seudulla on tal
visin niukasti lunta, raivaus olisi ilmeisesti edullisinta suorittaa raivaus
traktorilla. Traktoriraivauksesta saatujen kokemuslukujen perusteella 
(esim. PuTKISTO 1952b, s. 122) voidaan keskimääräiseksi työmenekiksi 
tiekm kohden katsoa n. 2.6 miestyötuntia ja n. 2.6 traktorityötuntia. 

Rakennustoimenpiteet talvella 

Olennaisimmat Lumen traktorilla tiivistämisen työmenekkiin vaikutta
vat tekijät ovat tien pohjan tasaisuus ja kantavuus, kaltevuussuhteet ja 
mutkaisuus, lumen syvyys ja laatu, käytetty traktorityyppi ja sen lisä
varusteina olevien puolitelaketjujen rakenne, tavoiteltu ajoradan leveys, 
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suoritetaanko ajo jyrää käyttäen vaiko ilman sitä sekä kuljettajan tottu
mus ko. työssä. - Vaikka Kornin ja Ristimäensalon työmailla tehtyjen 
aikahavaintojen lisäksi on käytettävissä Pitäjänmäellä kevättalvella 19~2 
suoritetuista kokeista saatu aineisto, havaintojen määrä on kuitenkin riit
tämätön työmenekin vaihteluiden perusteelliseen analysointiin. 

Taulukko 4. Keskimääräinen ajoaika ilman keskeytyksiä puolitelaketjuilla varustetulla 
traktorilla suoritetussa lumen tiivistämisajossa laskettuna 1 km matkaa kohden. 

Table 4. Average interruption-free driving time in the snow-packing operation of a half
track tractor, per km. unit. 

Pitäjän-

1 
Korni 

1 

R.i sti -
1 

Keskim. 
mäki mäensato Average 

Selitys 
Koskemattoman lumen syvyys, cm 

Depth of virgin snow, cm. 
Exp/anation 

1 1 1 40 ... 50 35 .. .45 18 ... 22 35 

Ajoaika ilman keskeytyksiä, min jkm 
Interruption-free driving time, min. jkm. 

1 1 

Ilman jyrää - Without roller 

Pelto, niitty, aukea suo 
Field, meadow, open bog 

1. ajokerta - 1st haul .•........ 0. 0. 7.7 9 10.oo 12. 63 10.14 
2. ajokerta - 2nd haul •.. .. ........ 13. 95 17. 65 10. 09 13. 90 

Keskim. - Average ......... . ....... 10.87 1 13. 83 1 11.36 1 12.02 

Metsä - Forest 
1. ajokerta - 1st haul ••• • • 0 •• 0 •• 0 •• - 14. 63 14.oo 14. 32 
2. ajokerta - 2nd haul •.. ... . .. ... . - 15.38 13.06 14.22 

Keskim. - Average • . . .. ............ - 1 15.01 1 13.53 1 14. 27 

1 
j yrän kanssa - With roller 

Pelto, niitty, aukea suo 
Field, meadow, open bog 

1. ajokerta - 1st haul •• ••••• • • 0 0 ••• - 21.43 16.10 18.77 
2. a jokerta - 2nd haul . .. . ... .. . ... - 17.65 14.05 15. 85 

Keskim. - Average ... . . . ....... . ... - 1 19.54 1 15. 08 1 17.3 1 

Metsä - Forest 1 
1 
1 

1. ajokerta - 1st hau.l ••• 0 ••••• • ••• 0 -

1 

15. oo 

1 

18.13 16. 57 
2. ajokerta - 2nd haul . .......•.... - 14.29 17. 96 16. 13 

Keskim. - Average ... . . ... ..... . .. . - 1 14.64 1 18.os 1 16.35 
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Keskimääräiseksi ajaksi tiivistäruisajossa 1 km matkaa kohden saatiin 
taulukossa 4 (s. 83) esitetyt arvot. 
· Pitäjänmäellä ja Kornissa tiivistäruisajossa käytettiin Fergusonia, 

Ristimäensalossa Allis Chalmers traktoria. 
Taulukon luvut osoittavat, että tiivistäruisajo on verraten nopeata ja 

sitä nopeampaa, mitä tasaisempi on tien pohja. Pelloilla, niityillä ja au
keilla soilla olevilla tien osilta ajanmenekki on matkayksikköä kohden ol
lut ilman jyrää keskimäärin n. 16 % pienempi kuin metsässä. Lumen 
syvyyden vaikutus ajoaikaan on suhteellisen vähäinen, jos syvyys vaihte
lee kokeilutyömailla esiintyneissä rajoissa. Ilmeisesti lumen vähyys hi
dastaa ajoa metsässä olevilla tien osilla. Sama vaikutus on todennäköi
sesti yli 50 cm syvyisellä lumella. Edullisin syvyys ajonopeuden kannalta 
lienee n. 30 cm. 

Ilman jyrää ajettaessa ajanmenekki on ensimmäisellä ajokerralla pie
nin, mutta suurenee ajokertojen lisääntyessä. Tämä johtuu siitä, että 
koskematon hanki tarjoaa traktorin teloille paremman tartuntapohjan 
kuin >>myllätty>> lumi. jos raide saisi kovettua riittävän kauan ajokertojen 
välisenä aikana, ajanmenekin suhde olisi ilmeisesti päinvastainen. 

jyräysajossa nopeus on ensimmäisellä ajokerralla tuntuvasti pienempi 
kuin ilman jyrää ajettaessa. Nopeus lisääntyy kuitenkin toisilla ajoker
roilla, koska vastus pienenee. Lumen syvyys näyttää vaikuttavan jyräys
aikaan siten, että kuta syvempi lumi, sitä suurempi on ajanmenekki mat
kayksikköä kohden. 

Keskeytysten määrä osoittautui melko pieneksi, kuten taulukossa 5 
(s. 85) esitetyt keskeytysajat osoittavat. 

jotta saataisiin lasketuksi lumen tiivistämisen vaatima kokonaistyö
menekki, on tunnettava, montako tiivistysajokertaa tarvitaan riittävän 
kantavan polanneajoradan rakentamiseksi. - Tähänastisten kokemusten 
mukaan on suoritettava ensiksi yksi edestakainen ajo ilman jyrää siten, 
että metsäisillä tien osilta ajetaan samaa raidetta, mutta aukealla sijait
sevilla tien osilla pyritään ajamaan paluumatkalla uudet raiteet entisten 
viereen. Sen jälkeen suoritetaan vastaava ajo jyrän kanssa. Mikäli lunta 
on yli 40 cm, on ilmeisesti eduksi, jos ennen jyräysajoon ryhtymistä odo
tetaan siksi, kunnes raide on jonkin verran kovettunut. - Tällaista tiivis
tysmenetelmää käytettäessä olisi keskimääräinen ajanmenekki keskeytyk
sineen 1 km tieosuutta kohden n. 68 min. 

Ajanmenekki saattaa ma kayksikköä kohden ammattitaidon kas
vaessa jonkin verran pienentyä. 



Taulukko 5. Puolitelaketjuilla varuste tulla traktorilla suoritetussa lumen tiivlstämisajossa sattuneet keskeytykset laskettuina 1 km 
matkaa kohden. 

Table 5. lnterruptions occurring in the snow-packing operation of a half-track tractor, per km. unit. 

1 

Pitäjänmäki 
1 

Korni 
1 

Ri stimäensalo 
1 

Keskimäärin - Average 

Keskeytysaika, minfkm - Jnterruptlon tlme, min.fkm. 
1 % 

Keskeytyksen syy 
1 Reason for lnterruptlon Ilman jyrän Ilman jyrän Ilman j yrän 1 Ilman jyrän Ilman jyrän 
1 jyrää kanssa jyrää kanssa jyrää kanssa jyrää kanssa jyrää kanssa 

Wlthout With Wlthout Wlth Wlthout With Without With Wlthout Wlth 
1 roller roller rol/er rol/er rol/er rol/er 1 roller rol/er rol/er roller 

Kääntyminen - Turning ........... 0.60 - 0.4 5 0.8 3 0.72 0.9 9 0.5 9 0.91 35 37 
Kiinni juuttuminen - Bogglng down . . - - 0.20 0.46 1. 02 1.17 0. 61 0.82 36 33 
j yrän kiinni tys - Attaching the roller - - -

1 

0.08 - 0.14 - O.tl - 5 
jyrän lrroitus - Detaclllng the roller . . - - - 0.05 - 0. 09 - 0.07 - 3 
Korjaus ja huolto - Repair and main-

1 1 1 tenance . ... ....... .... . ... . . ..... - - 0 0.1 2 0.35 0.16 0.1 2 0.14 7 6 
Työnjohto - Work supervision ...... 0 - - 0. 11 0.07 0 0.02 0.06 1 2 
Lepo- Rest . ... .................. 0.1 5 - 0.10 0 0.18 0. 27 0.14 0.14 8 6 
Muu syy- Other reason ............ 0.23 - 0.36 0. 19 0.06 0.20 0.22 0.20 13 8 

Yhteensä- Total . .... .. . . ....... · 1 0.98 
1 - 1 

1.1 1 
1 

1. 84 
1 

2.40 
1 

3.02 
1 

1. 70 
1 

2.45 
1 

100 
1 

100 

% tehotyöajasta - % of productlve work Ilme 

Yhteensä - Total . ..... . .. . .... . .. 9.0 
1 

-
1 

7.7 
1 

10.8 
1 

19.3 
1 

18. 2 
1 

12.9 
1 

14.6 1 
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Ajoradan lasaarniseksi suoritetun lanauksen ajanmenekiksi 1 km ajo
matkaa kohden ilman keskeytyksiä saatiin taulukossa 6 esitetyt luvut. 

Lanan vetoon eri työmailla käytettiin samoja traktoreita kuin lumen 
tiivistämiseen. - Ristimäensalon metsässä olevia tien osia koskevat arvot 
on saatu pölkkylanan vedosta. 

Ajanmenekki on ensimmäisellä ajokerralla pienin sen vuoksi, että Ja
nan terä leikkaa vain korkeimmat huiput tasaisiksi ja luovuttaa lumen 
kuoppapaikkoihin. - Kornin työmaalla pidettiin terä »kuljetusasenno sa,. 
ensimmäisen ajokerran aikana. - Toisilla ajokerroilla Janan terä leikkaa 
jo pääasiallisesti koko leveydellään, jolloin sen vetovastus on tuntuvasti 
suurempi. Lisäksi lumi kulkeutuu terän edessä pitemmälle, koska notko
paikkoja, joihin se voisi jäädä, on vähemmän. - jos Janausta jatketaan 
sen jälkeen kun ajorata on jo pakkasen vaikutuksesta kovettunut, terän 
leikkaussyvyys pienenee, ellei käytetä lisäpainoja, ja samalla ajonopeus 

Taulukko 6. Keskimääräinen ajoaika ilman keskeytyksiä puolitelaketjuilla varustetulla 
traktorilla suoritetussa lanausajossa laskettuna 1 km matkaa kohden. 

Table 6. Average interruption-jree driving time in the drag-grading operation oja halj-track 
tractor, per km. unit. 

1 

Pitä jän-

1 
Kornl 1 Risti- 1 

Keskim. 

Selitys mäki mäensalo Av~rag~ 1 

Exp/anation 

1 

Ajoaika ilman keskeytyksiä, mln/km 1 

Int~rruplion-frtt driving tim~. min. fkm. 
1 

Pelto, niitty, aukea suo 1 
Field, meadow, open bog 1 . 

l. ajokerta - 1st haul ..... . ... ... .. 6.90 21.43 9. 69 12.67 
2. ajokerta - 2nd haul 8.00 30. 00 9.57 15.86 1 

0 • • 0 ••• • 0 0. 0. 

3. ajokerta - 3rd haul ... . ... . ... . .. 8.57 - 9. 39 8. 98 
4. ajokerta - 4th haul . . .. . .. .. . ... . 6.90 - 13. 68 10. 29 1 

1 
1 1 1 

(11. 95) 
Keskim. - Average ....... . ... .. . ... 7.59 25.7 2 10.58 14.63 

1 

Metsä - Forest 1 1 
1 

l. a~okerta - 1st haul . ...... . ... . .. - 15.79 12.83 1 14.31 
2. aJokerta - 2nd haul ..... .. . ... . . 1 - 20. 69 15.1 01 17. 90 
3. ajokerta - 3rd haul .... .... . . . ... -

1 

- 14.17 1 14.1 7 
4. ajokerta - 4th haul .... . ......... 1 14.1 21 14. 12 - --

1' 
1 

(15.1 3) 
Keskim. - Average . .. ...... .. .... . . - 18. 24 14.06 1 16.1 5 

1 Tilapäislanalla. - With improvised drag. 
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paranee. Nopeuden lisääntymiseen vaikuttaa myös se, että traktorin telo
jen tarttumiskyky kovettuneeseen ajorataan on parempi kuin pehmeään. 

j os lumimäärä tiivistämisen jälkeen on riittämätön peittämään tien 
pohjan epätasaisuudet, lanauksen ajanmenekki muodostuu suureksi. Lana 
töksähtelee esteisiin, minkä vuoksi ajo joudutaan suorittamaan mahdolli
simman varovaisesti. Lumimäärän lisääntyminen siis pienentää ajanme
nekkiä tiettyyn rajaan asti. - Yleensä lanausnopeus on riippuvainen 
niistä tekijöistä, jotka määräävät ajonopeuden (vrt. s. 153). 

Lanauksen aikana sattuneet keskeytykset on matkayksikköä kohden 
esitetty taulukossa 7. Keskeytysten runsaus Ristimäensalon työmaalla 
johtui lumen vähyydestä. 

Ajoradan saattamiseksi liikennöimiskelpoiseen kuntoon näyttää riittä
vän yksi edestakainen lanaus. Mikäli lanauskertojen määrää halutaan Ii-· 
sätä, on edullisinta liikennöidä tietä jonkin verran ennen jatkolanausta. -
Aj oradan tasaamistyön kokonaistyöajan menekiksi keskeytyksineen saa
daan edellisen perusteella n. 62 minfkm, jos oletetaan neljä lanausajoa 
tarpeelliseksi. 

Taulukko 7. Puolitelaketjuilla varustetulla traktorilla suoritetussa Janausajossa sattu
neet keskeytykset laskettuina 1 km matkaa kohden. 

Table 7. Interruptions occurred in the drag-grading operation of a half-track tractor, per 
km. unit. 

1 Keskimäärin 1 Pitäjän- ! Korni 1 Risti- 1 
Keskeytyksen syy mäki mäensato Average 

Reason for interruption Keskeytysaika, minfkm 

1 1 
lnterruption time, min. fkm. % 

Kääntyminen - Turning ......... .. 0.37 
1 

0.52 0.43 1 0.44 21 
Kiinni juuttuminen- Bogging down . ·1 0.66 2.61 1 1.09 52 -
Lanan kiinnitys - Attaching the drag . . 0.05 

1 
0.09 0.02 0.05 2 

Lanan irroitus - D etaching the drag . . 0.04 

1 

0.10 0.02 0.05 2 
Korjaus ja huo!to-Repair and mainte-

Ty~~~~~ t~. ~. W ~;k ·s·;;e~~f;i~~. : : : : : : 1 
-

1 

- 0.11 0. 04 2 
- - 0 0 0 

Lepo - Rest ............ ......... . 0.18 

1 

0.11 
1 

0.05 0.11 5 
Muu syy - Other reason ............ - 0.51 0.47 0.33 16 

Yhteensä - Total •• 0 0. 0 0 •• 0 0 0 •• 0 . ·1 0.64 1 1. 99 1 3.71 1 2.11 1 100 

% tehotyöajasta 
% of produdive work time 

1 1 
Yh teensä - Total .....•........ . . .. 8.4 9.1 30.1 15.1 
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Kun otetaan huomioon lanauskokemuksen puuttuminen, on todennä
köistä, että myös ajoradan tasaamisen keskimääräinen työmenekki tulee 
edellä esitetystä käytännössä pikemmin alenemaan kuin kohoamaan. 

Tien hoito 

Traktoripolannetien ajoradan hoitamiseksi tarpeellinen lanaus voidaan 
varsitien osalta suorittaa puutavaran kuljetuksen yhteydessä kevyellä la
nalla siten, että Jana kiinnitetään reen perään. Kuormattuna-ajon aikana 
terä voidaan pitää ylhäällä (kuljetusasennossa) ja suorittaa varsinainen 
lanaus tyhjänäajon yhteydessä. Kuormattuna-ajoaikaan tämä ei aiheuta 
olennaisia muutoksia. Sen sijaan tyhjänäajoaika lisääntyy n. 30 ... 50 %-

Toisena - kalliimpana - ratkaisuna voidaan käyttää erillistä la
nausajoa. 

Hoitolanaukseen on yleensä ryhdyttävä lumisateiden ja pitkäaikais
ten suojaperiodien jälkeen. Lisäksi sitä joudutaan suorittamaan, jos ilman 
lämpötila on pitkähkön ajan 0 ... -10° C välillä. Vilkas liikenne näyttää 
olevan eduksi polannetielle. Se vähentää jonkin verran lanaustarvetta. 

Miten suureksi hoitolanauksen kokonaistyömenekki ajokauden aikana 
muodostuu, riippuu pääasiallisesti ajokauden pituudesta ja sääsuhteista 
ajokauden aikana. jos ajokauden oletetaan kestävän kolme kuukautta, 
jouduttaneen lanaus suorittamaan keskimäärin enintään kuusi kertaa. jos 
hoitolanauksen ajanmenekki oletetaan samaksi kuin peruslanauksessa (ks. 
s. 86) matkayksikköä kohden (todellisuudessa ajanmenekki on ilmeisesti 
keskim. jonkin verran pienempi), saataisiin koko ajokauden työmenekiksi 
n. 96 minfkm. - Palstateillä hoitolanaus on yleensä tarpeeton. 

Mikäli jotkut palstatiet ovat pitkän aikaa käyttämättöminä, saattaa 
niiden ajoradalle sataa siinä määrin lunta, että tiivistämisajo on uusittava 
ennen liikenteen alkamista. Tämä voidaan kuitenkin eräissä tapauksissa 
välttää, jos lumisateiden jälkeen noudetaan muutama kuorma myös nii
den varresta. - Tiivistämisajo ei tienhoitotoimenpiteenä ole näin ollen 
tarpeellinen, ellei talvi ole tavallista runsaslumisempi. 

Mitä muihin tienhoitotoimenpiteisiin, kuten alamäkien hiekoittami
seen jne. tulee, niistä ei ole käytettävissä havaintoja. Koetyömailla ei 
näet tarvittu lainkaan tätä työtä suorittavia ttiemiehiä•. 
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2. Työajan menekki pinotavaran palstatien varteen teossa 

Pinotavaran palstatien varteen teosta ei kokeilutyömailla suoritettu 
aikatutkimuksia, kuten aikaisemmin on mainittu. Käytettävissä ovat kui
tenkin asiaa koskeva, tekijän v. 1950 Sotkamossa keräämä tutkimusai
neisto ja sen pohjalla laaditut, julkaisemattomat tutkimustulokset (PuT
KISTO 1951 b). - Käsillä olevien tutkimusten kannalta kiinnostaa ainoas
taan, missä määrin palstatien varteen teko lisää hakkuutyön työme
nekkiä hajapinoihin tai -ristikoille tekoon verrattuna. Muutokset ajan
menekissä tiettyä järeyttä olevan tavaralajin ollessa kysymyksessä riippu
vat yksinomaan pinoamis- tai ristikoimismatkan muutoksista, joten 
aluksi tarkastellaan teoreettisesti tämän matkan pituutta palstateiden 
etäisyyden funktiona. 

Oletetaan leimattujen runkojen käyttöosan keskim. pituudeksi 8 m ja 
valmistettavan tavaran pituudeksi 2 m. Pölkkyjen siirtelymatka palsta
tien varteen saadaan silloin teoreettisesti lasketuksi soveltamalla s. 33 
esitettyä kaavaa (5). Suunnatun kaadon aiheuttamaa matkan lyhenty
mistä laskettaessa on oletettu tartuttavan aina pölkyn lähinnä keräys
keskusta olevaan päähän. Kun pinojen ja ristikoiden paikaksi vain har
voin voidaan tässä tapauksessa valita jonkin pölkyn sijaintikohta, jäte
tään sen mahdollisesti aiheuttama matkan lyhentyminen huomioon otta
matta. - Teoreettiset matka-arvot eri tiheysluokille ja erisuuruisiin pi
noihin tai ristikoille hakattaessa on esitetty taulukossa 8 (s. 90). Tau
lukkoon on otettu mukaan myös sellaiset tapaukset, joissa pinon tai ris
tikon keräysalueen leveys on sama kuin palstateiden etäisyys. 

Hajapinoihin ja -ristikoille hakkuun teoreettinen siirtelymatka voidaan 
laskea s. 32 esitetyn kaavan (3) avulla ottamalla huomioon, että keräys
keskuksessa on jo valmiina yksi pölkky ja että hakkuumies tarttuu aina 
pölkyn lähinnä keräyskeskusta olevaan päähän. Käyttöosaltaan keskim. 
8 m pituisista rungoista 2-m tavaraa valmistettaessa keskim. pölkkyä koh
den lasketut siirtelymatkat on esitetty taulukossa 9 (s. 91). Sen luvut 
edellyttävät pölkkyjä menevän keskim. 30 kpl p-m3:iin. 

Taulukoiden 8 ja 9 avulla voidaan laskea, miten paljon pitempi pölk
kyjen siirtelymatka on palstatien varteen teossa hajasijaintisiin muodos
telmiin tekoon verrattuna. Eri tiheysluokissa ja eri palstatie-etäisyyksiä 
käytettäessä teoreettisesti laskettu matkan lisääntyminen on taulukossa 
10 (s. 92) esitettyä suuruusluokkaa. 
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Taulukko 8. 2-m pölkkyjen teoreettinen pinoamis- ja ristikoimismatka palstatien var
teen eri tiheysluokissa ja tavaraa eri kokoisiin varastomuodostelmiin siirrettäessä. Lei-

maitujen runkojen käyttöosan pituus 8 m. Pölkkyjä keskimäärin 30 kplfp-m3• 

Table 8. The theoretical piling and crosswise-stacking moving distance oj 2-metre logs 
alongside the strip road in dijjerent jorest density classes and when moving timber to storages 
oj dijjerent sizes. The average length oj the utilisable part oj marked stems was 8 m. Average 

number oj logs 30 per piled cu. m. 

Pinon tai ristikon Pinoja tai 
Palstateiden etäisyys, m 

suuruus, ristikoi ta, Distana between the strip roads, m. 
p-m• kpl /ha 20 1 30 

1 
40 1 50 

1 
60 

Size of pile or Piles or 
crosswise-stack, crosswise-stacks Pinoamis- ja ristikoimisrnatka, rn 

piled cu. m. per ha. Piling and crosswise-stacking distance, m. 

12 p-rn'/ha (3. tiheysluokka) - 12 piled cu. m. per ha. (3rd density class) 

1 1 1 

1 

0.24 50.oo 2. 27 
0.54 22. 22 5.64 
0.96 12.50 

1 
9.3·3 

1. 00 12.oo 16.65 11.10 9. 66 10.01 11.26 
1. 50 8.00 13.09 
2.00 6.00 37.14 24.17 18.72 16.15 16. 01 
2.16 

1 

5. 56 1 

1 1 

16.87 
3.00 4.00 58.42 1 36.7 2 28.48 23.85 21.67 

22 p-rn'/ha (2. tiheysluokka) - 22 piled cu. m. per ha. (2nd density class) 

0.44 50. 00 2. 27 
1 

0.99 22.22 5.64 
l.oo 22. oo 7. 65 

1 
5.7 0 6.25 7.76 9.73 

1. 76 12.50 9.33 
2.00 11.oo 18.49 12. 24 10.43 10. 54 11.63 
2.75 8.00 

1 1 

13.09 

1 3.00 1 7.33 29. 67 19.34 15. 29 14.oo 14.1 5 

37 p-m'/ha (1. tlheysluokka) - 37 piled cu. m. per ha. (1st density class ) 

0.74 50.00 2.27 
l.oo 37.00 3.61 3.54 5. 03 7. 06 9.14 
1.67 22.22 5.64 
2.00 1 18.50 9.64 6.86 6. 93 8.21 10.02 
2.96 

1 
12. 50 9.33 

3.00 1 12.33 16. 11 10.76 9.44 1 9.87 11. 16 

Pinoamis- ja ristikoimismatkan lisääntyminen on kuvassa 27 (s. 93) 
esitetty graafisesti palstateiden etäi yyden funktiona ja kuvassa 28 
(s. 93) pinon tai ristikon suuruuden funktiona. 
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Taulukko 9. 2-m pölkkyjen teoreettinen pinoamis- ja ristikoimismatka hajasijaintisiin 
varastomuodostelmiin eri tiheysluokissa ja tavaraa eri suuruisiin varastomuodostelmiin 
siirrettäessä. Leimattujen runkojen käyttöosan keskipituus 8 m. Pölkkyjä keskim. 

30 kpljp-m3• 

Table 9. Tlze tlzeoretical piling and crosswise-stacking moving distance of 2-metre logs in 
dispersed log storages in difjerent forest density classes and wlzen moving logs to storages oj 
dijjerent sizes. Tlze average lengtlz of tlze utilisable pari of marked stems was 8 m. Average 

number oj logs 30 per piled cu. m. 

12 p-m' tha 22 p-m'/ha 37 p-m'tha 
1 Pinon tai 12 piled cu. m. per ha. 22 piled cu. m. per ha. 37 piled cu. m. per ha. 

ristikon 
suuruus, Pinoja tai Pinoja tai Pinoja tai p-m' ristikoi ta, Matka, ristikoi ta, Matka, ristikoi ta, Matka, 

Size of pile kpl/ha m kpl/ha m kpl/ha m 
or crosswise- Pi/es or Distance, Piles or Distance, Piles or Distance, stack, 

1 

crosswise- m. crosswise- m. crosswise- m. piled cu. m. stacks per stacks per stacks per 
ha. ha. ha. 

1 1 

1 

1 1 1 l. oo 12.oo 6.09 1 22.oo 3.48 37.oo 1.96 1 

2.00 
1 

6.00 

1 

10.57 

1 

11.00 

1 

6.65 18.50 

1 

4. 19 
3.00 : 4.00 14.07 7.33 9.19 12.33 6.08 

Edellisen perusteella voidaan todeta teoreettisesti lasketun siirtely
matkan lisääntymisen I p-m3 suuruisiin pinoihin tai ristikoihin tavaraa 
valmistettaessa vaihtelevan 1. tiheysluokassa n. 1. 6 ... 7.2 m, 2. tiheys
luokassa n. 2. 2 ... 6. 3 m ja 3. tiheysluokassa n. 3. 6 ... 10.6 m palstateiden 
etäisyyden vaihdellessa 20 ... 60 m. 10 m lisääntyminen palstateiden etäi
syydessä näyttää muuttavan siirtelymatkaa eri tiheysluokissa em. pino
tai ristikkokoon ollessa kysymyksessä taulukon II (s. 94) mukaisesti. 

Näyttää siis siltä, että palstatie-etäisyyden suureneminen 20 m :stä 
30 m :iin pienentää kaikissa tiheysluokissa pinoamis- ja ristikoimismatkan 
eroa. Tämä johtuu siitä, että varastomuodostelman keräysalueen muoto 
muuttuu edullisemmaksi. Palstatie-etäisyyden suureneminen 30 m :stä 
40 m :iin suurentaa hieman siirtelymatkojen eroa 1. ja 2. tiheysluokassa, 
mutta pienentää sitä 3. tiheysluokassa. Sitä suurempiin palstatie-etäi
syyksiin meneminen suurentaa siirtelymatkojen eroa jo voimakkaammin 
ja sitä voimakkaammin, mitä suurempia ovat tie-etäisyyden lisääntymi
nen ja leimikon tiheys. 

Edellä esitetyt pölkkyjen siirtelymatkan selvittelyt ovat olleet puh
taasti teoreettisia. jotta saataisiin käsitys, vastaavatko ne käytännössä 
esiintyviä, on taulukossa I2 (s. 95) esitetty rinnakkain aikaisemmin mai
nitun Sotkamon tutkimuksen (PuTKISTO I95Ib) yhteydessä mitatut ja 



Taulukko 10. 2-m pölkkyjen pinoamls- ja ristikoimlsmatkan teoreettinen lisääntyminen eri tiheysluokissa palstatien varteen teossa 
hajasijaintisiin varastomuodostelmiin tekoon verrattuna. Leimattujen runkojen käyttöosan pituus 8 m. Pölkkyjä keskim. 

30 kpljp-m3. 

Table 10. The theoretlcallengthening of the piling and crosswise-stacking moving distance of2-metre logs in different forest density classes 
when the logs are prepared alongside the strip road as compared with the preparation of dispersed timber storages. The average length of 

CO 

"" 

the utllisable pari of marked stems was 8 m. Average number of logs 30 per piled cu. m. 1 ;:x: 

Pinon tai rlstlkon 
suuruus, 

p-m• 
Slze of plle or 
crosswlse-stack, 

plled w. m. 

l. 00 
2.00 
3.00 

1 Palstatelden etäisyys, m - Dlstance between strlp roads, m. l 

20 1 30 1 40 1 50 1 60 

Lelmlkon tiheysluokka - Denslty class oj the stand marked for cutttng 

3. 1 2. -1 -1:---1 --i--1-~1- i. -T--i --- ~2.-T-1-. -1 - -3-. 1--2.--T 1. 3. 1 2. 1 1. 
- --- - 1 

10.~6~ 
26.07 1 11.84 
44.3~ 20.48 

1. 611 

5.411 

10.03 

Plnoamls- ja rlstlkolmlsmatkan llsl!l!ntymlnen, m · 
Lenglhenlng of the p/ttng and crossw/se-stack/ng movlng dlstance, m. 

5.ol 1 2.22 l.s8 3.57 2.11 3.o7 3.92 4.28 1 5.10 
13. 60 1 5.59 2.67 8.15 3.78 2.74 5.58 3.89 1 4.02 
22.65 10.15 4.68 14.41 6.10 3.36 9.78 4.81 3.79 

5.17 
5.44 

7.60 

6.211 

4.98 
4.96 

7.18 

5.83 
5.08 

"' 
(!) 

'"0 
t: 

:>;' 

"' 
0 

Ol 
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Kuva 27. Pinoamis- ja ristikoimismatkan 
lisääntyminen 2-m tavaran palstatien var
teen teossa hajasijaintisiin varastomuo
dostelmiin tekoon verrattuna palstateiden 
etäisyyden funktiona. Leimattujen run
kojen käyttöosan keskipituus 8 m. Pölk-

kyjä 30 kpl/p-m3• 

Fig 27. The piling and crosswise-stacking 
moving distance in the preparation of 2-
metre logs alongside the strip road lengthened 
in comparison with that for preparation in 
dispersed storages, as a function of the 
distance between the strip roads. The average 
length of the ulilisable pari of marked stems 
was 8 m. Number of logs 30 per piled cu. m. 
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Kuva 28. Pinoamis- ja ristikoimismatkan 
lisääntyminen 2-m tavaran palstatien var
teen teossa hajasijaintisiin varastomuo
dostelmiin tekoon verrattuna varastomuo
dostelmien koon funktiona. Leimattujen 
runkojen käyttöosan keskipituus 8 m. 

Pölkkyjä keskim. 30 kpl/p-m3• 

Fig 28. The p iling and crosswise-stacking 
moving distance in the preparalion of 2-
metre logs alongside the strip road lengthened 
in comparison with that jor preparation in 
dispersed storages, as a funclion of the size 
of the storage formations. The average length 
of the utilisable part of marked stems was 
8 m. Average number of logs 30 per piled 

cu.m. 

tältä työmaalta määritettyjen tekijöiden mukaan edellä esitetyllä tavalla 
lasketut matka-arvot. 

Teoreettisesti laskettujen pinoamis- ja ristikoimismatkojen voidaan todeta 
melko tarkoin vastaavan mitattuja, kun otetaan huomioon, että mittaus 
suoritettiin 50 cm tarkkuudella tasaavaa pyöristystä käyttäen. 
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Taulukko II. Palstatie-etäisyyden lisääntymisen teoreettinen vaikutus 2-m pölkkyjen 
siirtämismatkan eron lisääntymiseen. Varastomuodostelman suuruus 1 p-m3• 

Tab/e 11. The theorelical effect of lengthened distance between strip roads on the increase in 
the difference of the moving distance for piling 2-metre logs. Size of the storage 1 piled cu. m. 

Leimikon tiheysluokka 
Palstatie-etäisyyden Density class of th~ stand mark~d for cutting 

muuttuminen, m 
Changing of the 3 . 2. 1. 
distance between 

Matkan lisääntyminen, m/10 m strip roads, m. 
lncreas~ in moving distanu, m. ptr 10 m. 

50-+60 1. 25 1. 97 2.08 
40-+50 0.35 1.51 2.03 

1 

30-+40 

1 

-1.44 0.55 1. 49 

1 20-+30 -5.55 -1.95 1 -0.97 

Käytännön kannalta on kuitenkin tärkeintä, antavatko kaavat hak
kuumenetelmien siirtämismatkojen eroksi virheelli iä arvoja. Kysymystä 
on vaikea ratkaista, koska täysin vastaaviita palstailta ei ole olemassa 
mittausaineistoa. jos oletetaan, että hakkuumiehet tasoittavat leimikon 
tiheyden aiheuttamat hakkuupalstojen erot pinojen ja ristikoiden koolla 
siten, että ne harvemmassa leimiko sa tehdään pienemmiksi, voidaan 
palstojen 1. ja 3. sekä 2. ja 4. matka-arvojen eroa verrata keskenään. 
Palstat näet olivat sekä muodoltaan että muilta ominaisuuksiltaan san
gen lähellä toisiaan. Lisäksi hakkuumie oli sama. - Paperi- ja kaivos
puun ristikoimismatkan pitenemisek i pal tatien varteen teossa saadaan 
1. ja 3. palstan vertailun perusteella mittaustulosten mukaan 3. o m ja 
kaavojen avulla laskemalla 2.6 m. a taavat arvot palstojen 2. ja 4. pe
rusteella ovat mittaustulosten mukaan 0.4 m ja kaavojen mukaan 1. 1 m. 
Halkojen pinoamismatkan lisääntyminen (palstojen 1. ja 3. vertailu) olisi 
mittaustulosten mukaan 3.2 m ja kaavojen mukaan laskemalla 3.o m. 
Voitaneen siis pitää todennäköisenä, että kaavojen mukaan laskeHu pinoa
mis- ja ristikoimismatkojen lisääntyminen palstatien varteen teossa hajasi
jaintisUn varastomuodostelmiin tekoon verrattuna (taulukko 10) vastaa liki
main todellisuutta. Niin ikään voitaneen pitää ilmeisenä, että laskettae sa 
palstatien varteen teon aiheuttamaa työmenekin lisääntymistä kaavojen 
mukaan teoreettisesti laskettujen pinoami - ja ri tikoimismatkojen perus
teella saadaan likimain todelli uutta va taavia arvoja. 

Pinoamis- ja ristikoimismatkan vaikutuksen selvittämiseksi pölkkyjen 
siirtelyaikaan on em. Sotkamon tutkimustyömaan aikatutkimusaineis
ton perusteella laadittu näiden tekijöiden välinen korrelaatiotaulukko 
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Taulukko 12. Sotkamossa v. 1950 mitatut sekä ko. työmaalla määritettyjen tekijöiden 
mukaan teoreettisesti lasketut pinoamis- ja ristikoimismatkat. 

Table 12. The piling and crosswise-stacking moving distances measured in 1950 in Sotkamo 
and calculated theoretically according to factors determined on the work site in question. 

Selitys 
Explanation 

Palstatien varteen teko 
Preparation alongside 

strip road 

Paperi - ja 
kaivospuu 

Pulpwood and 
pitprops 

Halot 
Fuel
wood 

Hajapinoihin ja -ri stikoille 
teko 

Preparation oj dispersed 
piles and crosswise-stacks 

Paperi- ja 
kaivospuu 

Pulpwood and 
pitprops 

Halot 1 

Fuel
wood 

Palstan n:o - Strip, No. 

1. 2. 1. 3. 4. 3. 

Palstan pinta-ala, ha- A rea oj 

0.57 1 0.43 1 strip, ha . . ...... . ... . .... . 0. 57 0.7 6 0. 60 0.43 
Leimikon tiheys, p-m3fha -

D ensity oj the stand marked 
for cutting, piled cu. m. per ha. 32.1 22. 5 61. 6 24.7 16.5 44. 9 

Leimattujen runkojen käyttö-
osan keskim. pituus, m-
Average length oj the utilisable 
pari of marked stems, m .. ... 5.52 4.50 8.00 5.92 4. 52 8.20 

Pinojen ja ristikeiden keskim. 
suuruus, p-m3 - Average size 
of piles and crosswise-stacks, 
piled cu. m. .. .. . ... ...... 2.60 1. 70 3.51 1.20 1. 10 1.61 

Pölkkyjen keskim. järeys, kpl/ 
p-m3 - Average size of logs, 
logs per piled cu. m. . .... . . 34.7 22.2 61.8 31.o 23. 7 61.9 

Palstateiden keskim. etäisyys, 
m- Average distance between 

1 
strip roads, m. ........... ·1 33.5 30.4 

' 
33.5 

Laskettu keskim. pinoamis- ja 
1 1 1 

ristikoimismatka, m - Cal-
culated average piling and 
cros5wise-stacking moving 
distance, m. •••••••••• 0 • •• 1-4 7.2 5.7 4.8 6.1 2.7 

Mitattu keskim. pinoamis- ja 
1 1 

ristikoimismatka, m - Meas-
ured average piling and cross-
wise-stacking moving distance, 
m . • • • . • • • . • • • . • • . • • • • • • · 1 7.7 7. 2 5.9 4.7 6.8 2.7 

Ero ± , m - Dif!erence ±, m.j -0.3 1 ± O.o , -0.2 1 + O.t 1 
-0.7 1 ± 0.0 

Ero ± , % - Difference ± , % -3.9 ± 0.0 -3.4 + 2.1 -10. 3 1 ± 0.0 

1 Siirretty halkomattomina. - Moved unsplit. 

1 

1 
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(ks. liite 1, s. 307), jonka luokkakeskiarvot on esitetty tasoitettuina ku
vassa 29 (s. 97). 

Sekä korrelaatiotaulukko että kuvaaja ovat laaditut kaikkien siirrel
tyjen pölkkyjen keskiarvojen perusteella niiden pituudesta ja järeydestä 
riippumatta. Erot eri järeysluokkien ja pituusluokkien välillä osoittau
tuivat näet siksi pieniksi, ettei niitä näin pienen aineiston puitteissa saatu 
selvästi näkyviin. Tasoitetut siirtelyn tehotyöajan arvot eri matkoilla 
1 p-m3 kohden laskettuina nähdään taulukosta 13. 

Matkan ja ajan välillä näyttää ainakin esiintyneiden matka-arvojen 
puitteissa vallitsevan suoraviivainen riippuvuussuhde, joten pinoamis- ja 
ristikoimisetäisyyden lisääntyminen yhdellä metrillä lisää tehotyöajan 
menekkiä aina saman verran, nim. keskimäärin n. 1. 6 minfp-m3. jos kes
keytyssadanneksena tehotyöajasta käytetään 12, kuten Sotkamon ko
keilutyömaan mukaan näyttäisi sopivalta, saadaan metrin pinoamis- ja 
ristikoimismatkan lisääntymisen aiheuttamaksi kokonaisajanmenekin kes
kim. lisääntymiseksi n. l.s minfp-m3. 

Taulukko 13. Pölkkyjen siirtelyn tehotyöaj an riippuvuus matkasta Sotkamon tutki
muksissa. 

Table 13. The dependence of the productive work time in moving logs on the distance covered 
in the Sotkamo investigations. 

-

1 

Matka, m- Distanu, m. 

1 
1 

2 1 3 
1 

4 
1 

5 1 6 1 7 8 1 9 10 
1 

11 1 12 1 13 

Tehotyöaika, min/p-m• - Produclive work Ilme, min./piled cu. m. 

0.4o 1 l. 96 13.52 15.os l 6.64 18.2o 19.7 6 1 1 l.32 1 12.ss l l4.44 116.oo 17.56 , 19. 12 

Tehotyöaika, min/p-m•Jm - Producllve work time, min./plled cu. m./m. 

1 0.40 1 0.98 1 l.t7 11. 27 1 1.33 , 1. 37 1.39 1. 42 1 1.43 1.44 1. 45 1.46 1. 4 7 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että saksalai en PLOUD ( 1935) mu-
kaan siirtelymatkan lisääntyminen 15 m: tä 45 m :iin Ii ää mäntyhalko
jen ollessa kysymyksessä tehotyöaikaa (reiner rbeitszeit ohne Zuschläge) 
9.oo minfp-m3, eli 0.30 min/p-m3jm. Pölkyt olivat siirtelyn aikana o it
tain hakkuumiehen olkapäällä, o ittain toi e a kainalos a. - Vaikka 
maasto PLOUDA esittämäs ä tapauk e a on ilmei e ti ollut helpompaa 
kuin metsämaasto Suomessa, tulo viittaa iihen, ettei Sotkamosta saatu 
aika-arvo ole ainakaan liian pieni. 
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Kuva 29. Pölkkyjen siirtelyn (ilman latomista) tehotyöajan riippuvuus pinoamis- ja 
ristikoimismatkasta Sotkamon kokeilutyömaalla. 

Fig. 29. The dependence oj the produdive work time oj moving logs (without piling) on 
the piling and crosSIVise-stacking moving distance, at the experimentalwork site at Sotkamo. 

j os edelleen oletetaan pinoamis- ja ristikoimismatkan lisääntyvän 
palstatien varteen teossa hajapinoihin ja -ristikoille tekoon verrattuna eri 
palstatie-etäisyyksiä käytettäessä enintään taulukossa 10 (s. 92) esite
tyt määrät, saadaan hakkuutyön keskimääräisen ajanmenekin lisäänty
misen enimmäisarvoiksi taulukossa 14 (s. 98) esitetyt luvut. 

Mainittakoon, että Sotkamon kokeilutyömaalla, jossa keskimääräinen 
palstatie-etäisyys oli n. 32 m pinotavaraa palstatien varteen tehtäessä, 
keskim. ajanmenekin lisääntyminen hajapinoihin ja -ristikoille tekoon ver
rattuna oli n. 2.2 minfp-m3. 

Pinoamis- ja ristikoimismatkan pitenemisen aiheuttama ajanmenekin 
lisääntyminen on tietenkin riippuvainen tavaran mitoista, tilavuuspai
nosta, maastosta ja käytetystä työmenetelmästä. Näiden seikkojen yksi
tyiskohtainen analysointi ei käytettävissä olevan aineiston puitteissa ole 
mahdollista eikä käsillä olevan tutkimuksen tavoitteiden kannalta tar
peellista. 
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Taulukko 14. Teoreettiseen pinoamis- ja ristikoimismatkan lisääntymiseen perustuva 
2-m pinotavaran palstatien varteen teon työajanmenekin lisääntyminen keskeytyksi
neen hajasijaintisiin varastomuodostelmiin tekoon verrattuna eri palstatie-etäisyyksiä 
käytettäessä. Runkojen käyttöosan keskipituus 8 m. Pölkkyjä keskim. 30 kplfp-m3• 

Varastomuodostelmien keskisuuruus 1 p-m3• 

Table 74. The increase in the expenditure ofwork time, inclusive of interruptions, when 
preparing 2-metre cordwood alongside the strip road, based on the theoreticallengthening of 
the piling and crosswise-stacking moving distance, as compared with the preparation of 
dispersed timber storages, using difjerent distances between strip roads. The average length 
of the utilisable pari of the stems was 8 m. Average number oflogs 30 per piled cu. m. 

Average size of storage 7 piled cu. m. 

Leimikon tiheysluokka 
Density c/ass of tht stand marked for cutting 

Palstateiden 
12 p-m' fha 1 22 p-m'fha 1 37 p-m'fha etäisyys, m 

Distance between 12 pi/ed cu. m. per ha. 22 piltd cu. m. per ha. 37 piltd cu. m. per ha. 
strip roads, m. 

Ajanmenekin lisääntyminen, min/p-m' 
lncrtast in timt txptndtd, min./piled cu. m. 

20 18.50 7. 30 2. 89 
30 

. 
8.79 3.89 2. 77 

40 6.27 4. 85 5. 37 
50 6.88 7.49 8.93 
60 9.07 10.94 12.57 

3. Työajan menekki tukkien teossa 

Tukkien levälleen tekoon traktori-met äkuljetuksen käyttö ei aiheuta 
varsinaisesti muutoksia. Tosin hakkuumiesten on käytettävä suunnattua 
kaatoa ja valittava kaatosuunta siten, että juontareitti palstatien varteen 
on esteetön, mutta näiden tekijöiden ajanmenekkiä lisäävä vaikutus lienee 
merkityksetön. Tehtävistään tietoiset hakkuumiehet ovat maassamme 
näet käyttäneet aina suunnattua kaatoa. Sen sijaan alueilla, joilla on 
käytetty >>hakkuu rekeen autettunal)-menetelmää, työmenekki pienenee, 
koska kuormauksen avustamistyötä ei tarvita. 

Työajan menekin vähentymiseksi on M KKO E (1950, s. 68) aanut 
9 j3 runkosuuruusluokan, 2. oksaisuusluokan, 2. tihey luokan ja 1. vikai
suusluokan ollessa kysymyk essä Pohjois-Suomen olo uhteissa n. 29% 
kuorellisten mäntytukkien hakkuutyö ä ja n. 26 % kuorell i ten kuusi
tukkien hakkuutyössä Hekeen autettuna.-hakkuutapaan verrattuna. 
Palkkataksojen mukaan (SOSIAALIMI ISTERIÖ . . . 1955, SS. 33-34) 
>>levälleen hakku U>> on Hekeen autettunCll> hakkuu ta 24 ... 30 % halvempaa 
ja siis työmenekki vastaavasti pienempi. 
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4. Työajan menekki pinotavaran kuormaamisessa 
palstatien varresta 

Varsinainen kuormaus 

TEHOTYÖAIKA 

99 

Varsinaiseen kuormaukseen on luettu kuuluviksi kaikki muut kuorman 
valmistamiseksi tarpeelliset työt paitsi kuormausajaa eli traktorin siirty
mistä tiellä. - Osa näihin töihin kuuluvista ajoista, nimittäin taulukossa 
15 esitetyt, on sellaisia, ettei kuormaHava tavaralaji sen parem
min kuin tavaran määräkään vaikuta sanottavasti niiden suuruuteen. 

Taulukko 15. Varsinaisen kuormauksen vakioajat kuormaa kohden ilman keskeytyksiä 
(2Akt) Kornissa ja Ristimäensalossa palstatien varteen tehdyn pinotavaran kuormauk

sen ollessa kysymyksessä. 

Table 15. Standardtimes per load af interruption-free loading proper (2Akt) when loading 
cordwood prepared alongside the strip road at Korni and Ristimäensalo. 

1 Työn suun- I }(uormau.k- Kuorman 1 järjestely ja Yhteensä nittelu sen valm1s- sitominen 
Total }(uormia, Planning 1 telu . Arrangement 

1 
Traktori kpl of work Preparat1on and tying (2 Akt) 
Tractor Loads of /oading of load 

Aika ilman keskeytyksiä, miesmin ikuorma 
lnterruption-free time, man-min. ptr /oad 

X:omi 

FEGP ........... . .. 27 0.06 - 1 -
1 

0.06 
FOMP .. . . ... . ...... 5 1. 48 0.80 

1 

5.12 

1 

7.40 
vvo .. ...... ....... 20 0.56 1.95 1.36 3.87 

Yht. ja keskim. -

.. 1 1 
1 

1 1 
Total and average 52 0. 39 0.82 l.o 1 2.22 

Ristimäensalo 

DVB . . .. .......... .. 5 3.43 - 0. 61 1 4.04 
FEGP ........... . ... 4 1.20 - 1. 36 

1 

2.56 
NUF ......... . . . . ... 1 - 1 - 0. 46 0.46 

Yht. ja keskim. -

.. 1 1 1 1 1 Total and average 10 2.20 - 0.90 3.10 

}(oml ja/and Ristimäensalo, kesldm. - avuage 

Yht. ja keskimäärin-~ 
Total and average .. 62 1 0. 6 1 0. 69 1 0. 99 1 . 2. 36 
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Niitä voidaan pitää kuormaa kohden käytännöllisesti katsoen vakioina ja 
niiden osuus kuormattua kuutioyksikköä kohden on siis sitä pienempi, 
mitä suuremmasta kuormasta on kysymys. 

Kuorman järjestelyajan olettaisi riippuvan kuorman suuruudesta, 
mutta kokeilutyömailla esiintyneiden kuorman suuruuksien ollessa kysy
myksessä ei näiden välillä voitu todeta minkäänlaista korrelaatiota. Erot 
ajoissa eri traktoreiden kohdalla johtuvat pääasiallisesti rekien erilaisuu
desta sekä työntekijöiden taidon ja yritteliäisyyden vaihteluista. Esim. 
työn suunnitteluun on Kornin työmaalla Fordsonin miehistöitä kulunut 
lähes kolme kertaa niin paljon aikaa kuin Volvon miehistöitä ja viimeksi 
mainitulta lähes 10 kertaa niin paljon kuin parhaan taidon omaavalta 
Fergusonin miehistöltä. - Työn edistymisen kannalta voidaan mainittujen 
aikojen ( Ak1) summan katsoa olevan keskimäärin 1.18 minjkuorma ilman 
keskeytyksiä (työryhmän aikaa). 

Ennen kuin pölkkyjen siirtäminen tien vieressä olevista pinoista ja 
ristikaista rekeen voidaan aloittaa, on lumi, mikäli sitä on runsaasti, pois
tettava niiden päältä ja mahdollisesti kiinni jäätyneet pölkyt irroiteltava. 

Lumityön ajanmenekkiin vaikuttavat lumen laatu ja määrä sekä 
pinojen ja ristikoiden korkeus. Ajanmenekin voidaan olettaa tietyn lumen
syvyyden ja laadun vallitessa olevan vakio pinon tai ristikon yläpinnan 
pinta-alayksikköä kohden. Toisin sanoen kuutioyksikköä kohden laskettu 
aika olisi sitä pienempi, mitä korkeammasta (enemmän puutavaraa sisäl
tävästä) pinosta tai ristikosta on kysymys. 

Pb"lkkyjen irroittelun ajanmenekki riippuu kuutioyksikköä kohden las
kettuna sekä kiinni jäätymisen määrästä että pölkkyjen koosta. Yleensä 
vain pinoissa olevien pölkkyjen ylimmät ja alimmat kerrokset pääsevät 
jäätymään, harvemmin koko pino. Ristikoiduo tavaran jäätyminen on 
erittäin vähäistä. Kuta pienempiä kiinni jäätyneet pölkyt ovat, sitä suu
remmaksi pitäisi ajanmenekin kuutioyksikköä kohden muodostua. 

Ristimäensalossa, jossa tavara oli puolipuhdasta ja ristikoitua, lumen 
poistoa sen paremmin kuin pölkkyjen irroittelua ei ollut. - Kornissa ku
lui näihin töihin keskimäärin aikaa ilman keskeytyksiä 614.5 p-m3 sisäl
tävän aineiston mukaan seuraavasti: 

Lumen poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.o1 miesminfp-m~ 
Pölkkyjen irroittelu. . . . . . . . . . . . . 0.85 -------------------------

Yhteensä (2Bt) 0.92 miesminfp-m3 

Aineiston suppeuden vuoksi ajanmenekin riippuyuutta eri tekijöistä ei 
voida osoittaa. - Työryhmän ajankäytön kannalta voidaan näihin töihin 
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( B1) laskea kuluvaksi keskimäärin 0.46 minfp-m3 ilman keskeytyksiä olosuh
teissa, joissa lumen syvyys on 70 .. .100 cm. 

Pölkkyjen pinosta ja ristikosta rekeen siirtämiseen kuluva aika riippuu 
pääasiallisesti pölkkyjen koosta, tilavuuspainosta, kuorinta-asteesta, siirto
korkeudesta ja siirtoetäisyydestä. Puuttumatta yksityiskohtaisemmin 
mainittuihin riippuvuussuhteisiin esitetään taulukossa 16 pölkkyjen siir
tämisen keskimääräinen miestyöajan menekki kokeilutyömailta 2-m tava
ran osalta. Lukuja arvosteltaessa on otettava huomioon, että Kornissa 
tavara oli kuorimatonta ja pinoissa ja sen keskim. järeys oli 25 kplfp-m3, 
Ristimäensalossa puolipuhdasta ja ristikoilla, järeydeltään 39 kplfp-m3. 

Taulukko 16. 2-m tuoreiden pölkkyjen pinoista ja ristikaista traktorirekeen siirtämiseen 
kuluva keskim. aika ilman keskeytyksiä (2Ckt) Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 16. The average interruption-free time consumed in moving 2-metre green logs from 
piles and crosswise-stacks into a tractor sleigh {2Ckt) at Korni and Ristimäensalo. 

' Aika, miesmin/p-m• 
Selitys Aineisto, p-m• Time, man-min. per 

Explanation Materia!, piled cu. m. piled cu. m. 
(2 Ckt) 

1 Korni, 2 miestä - 2 men ....... .. .... ·1 159.4 7. 72 

& ' 3 & -3 • 0. 0. 0 • • 0 •• •• •• 189.8 6. 53 
-

Korni, yht. ja keskim. - total and averagel 349.2 1 7.07 

Ristimäensalo, 2 miestä - 2 men 
Siirtoetäisyys: 50 cm ..... .... ... 36.9 6.04 
Moving distance: 150 cm ............ 35.6 6.91 

250 cm .... · . ... .... 2. 6 

1 

10.38 
yli- over 250 cm ..... ..... .. 1. 9 8.95 

-
Ri~~~~:g:n~~~~: -~~~-. j.a. ~-e~~~~-- -~ -~~~-~. ~~~ ~ 77.0 1 6.66 

Korni jajand Ristimäensalo, 1 
. 

1 yht. ja keskimäärin - total and average 426.2 7. 00 

Yleensä voitiin todeta ajanmenekin pienenevän tiettyyn rajaan asti 
pölkkyjen järeyden suuretessa (vrt. VuoRISTO 1935). Niin ikään siirto: 
korkeuden ja siirtoetäisyyden pienentyminen vähentävät ajanmenekkiä 
viimeksi mainittu kuitenkin niin, että työskentelyn kannalta liian pieni 
etäisyy~ - alle 5,0 cm - lisää ajanmenekkiä. Siirtoetäisyyden ja -korkeu
den vaihtelut p~lkkyjen palstatien varresta kuormauk essa ovat suhteelli
sen pieniä, edelliset tavallisesti 30 ... 500 cm ja jälkimmäiset + 30 ... - 160 
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cm. Keskiarvot Kornissa olivat 82 cm ja -68 cm sekä Ristimäensalossa 
114 cm ja -58 cm. Siirtokorkeus ei pääse muodostumaan suureksi sen 
vuoksi, että kuorman ylimpiin kerroksiin pölkyt otetaan pinojen tai ris
tikoiden päältä. Traktorilla on näet mahdollisuus siirtyä tarpeen mukaan 
palstatiellä eteenpäin. 

MAKKOSEN (1956, s. 71) mukaan 2-m puolipuhtaiden ja kuorimatto
mien paperipuiden ristikolta hevosrekeen siirtämisaika on keskim. 6. 4 t 

minfp-m3 n. 120 cm siirtoetäisyyden ollessa kysymyksessä (siirtoetäisyys 
muunnettu vastaamaan käsillä olevissa tutkimuksissa käytettyä mittaus
tapaa). Hevosrekeen kuormaus olisi tämän mukaan joutuisampaa kuin 
traktorirekeen kuormaus, siitä huolimatta että edellisessä tapauksessa pöl
kyt joudutaan kääntämään reen pituussuuntaan. 

Puolipuhdas tavara on mahdollisesti hieman joutuisampaa kuormata 
kuin kuorimaton. Kuta suurempi on pölkkyjen tilavuuspaino, sitä ras
kaampaa on niiden siirtely ja sitä suurempi on ilmeisesti myös ajanme
nekki. 

Pölkkyjen siirtämisaikaan näyttää vaikuttavan myös se, miten kauan 
kuormausta voidaan yhtäjaksoi~esti suorittaa, eli samasta paikasta kuor
mattavan puutavaran määrä. - Kornin ja Ristimäensalon aineistojen 
keskiarvojen mukaan kuormattavan tavaran määrä vaikuttaa ajanmenek
kiin taulukossa 17 esitetyllä tavalla. 

Kuutioyksikköä kohden lasketun ajanmenekin pienentyminen tavara
määrän kasvaessa johtuu osittain siitä, että pienien erien ollessa kysymyk
sessä aikahavaintojen tekijän on vaikeata saada kuormauksen vakioaikoja 

Taulukko 17. Samasta paikasta kuormattavan puutavaran määrän vaikutus 2-m pölk
kyjen traktorirekeen siirtämiseen kuluvaan keskim. aikaan ilman keskeytyksiä (2Ckt) 

Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 17. Eflect to the quantity of timber to be loaded from a single spot on the average 
interruption-free time consumed in moving 2-metre logs intoa tractor sleigh (2Ckl) af Korni 

and Ristimäensalo. 

Puutavaran määrä, p-m3 - 1 1 
Quantity of timber, piled 

0. 5 1 1.5 1 cu. m . . .. . ....... . ...... l.o 2.0 2.5 3.o 3.5 4.0 4.5 

1 1 
Aika, miesminfp-m3 -

8.47 17. 80 6.30 15.98 Time, man-min.fpiled cu.m. 7.21 6.72 5.71 5.50 5.40 

Suhde- Ratio . .. . .. ..... 1 109 1 100 1 92 1 86 1 81 1 77 1 73 1 71 1 69 
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ja pölkkyjen irroitteluaikoja täysin erilleen pölkkyjen rekeen siirtämis
ajoista. Osittain siihen vaikuttaa kuormaajien työskentelyvauhdin muut
tuminen. 

Työryhmältä kului 2-m tuo reiden paperipuupölkkyjen siirtämiseen pals
tatien varresta traktorirekeen ( Ckt) keskim. 3.so minfp-m3 ilman keskey
tyksiä. 

KESKEYTYKSET 

Varsinaisen kuormauksen aikana sattuneiden keskeytysten kokonais
määrä oli Kornissa 1.39 miesminfp-m3 ja Ristimäensalossa 0.91 miesmin/ 
p-m3 sekä kummankin työmaan keskiarvona 1.32 miesminfp-m3. - Trak
toreittain ja syiden mukaan laskettuina keskeytysajat olivat taulukon 18 
mukaiset. 

Taulukko 18. Varsinaisen kuormauksen aikana sattuneiden keskeytysten jakaantumi
nen traktoreittain eri syiden kesken. 

Table 18. The breakdown by tractors of the interruptions occurring during loading proper 
according to cause. 

Aineisto, Lepo 1 0 t 1 K . 1 Muu syy ! Yht. 
% tehotyö-

p-m• do us orjaus Oth 1 ajasta 
Traktori 

Materia!, Rest Waiting Repair reas~~ Total % of 
Tractor piled productive 

cu. m. miesmin/p-m' - man-min. /piled cu. m. work time 

Korni 

1 
1 

FEGP ............ 159.0 0.02 0.02 0.04 - 0.08 0.9 
FOMP ........... 59.4 0. 78 0.10 0.28 - 1.16 

1 

34.7 
vvo ............. 232. 5 1. 74 0.33 0.27 - 2.34 30.2 

Yht. ja keskimäärin! 
Total and average . 450.9 

1 
l. o 1 1 0.19 

1 
0.19 1 - 1 1. 39 1 18.7 

'Yo · · · · · · · · · · · · · · · · 1 1 72 
1 

14 
1 

14 1 -
1 

100 
1 

Ristimäensalo 

DVB ... · .... .. .. . . ! 40.2 0.92 
1 

0.1 8 1 - 1 0.06 1 1. 16 16.0 
FEGP ............ , 26.0 0.5 8 

1 

-

1 

-
1 

-
1 

0.58 8.5 
NUF . . . . .. . ... . .. 10. 8 0. 80 - - - 0.80 13.2 

Yht. ja keskimäärin! 
Total and average. 77. 0 

1 
0.79 

1 0.09 
1 - 1 

0.03 
1 

0.91 
1 

13.2 

% . ............... , 1 87 1 10 1 - 1 3 
1 

100 1 
Korni ja fand R.l stlmäensalo 

Yht. ja keskimäärin! 
Total and average. 527.9 1 0.98 

1 
0. 18 1 0.1 6 

1 0 1 
1. 32 

1 
18.0 

% . .. ... . . ... ..... 1 1 74 1 14 1 12 0 1 
100 1 
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Varsinaisen kuormauksen tehotyöajasta laskettuna keskeytysaika 
oli Kornissa keskim. n. 19% ja Ristimäensalossa n. 13 % sekä kumman
kin työ·maan keskiarvona n. 18 %. - Rajankäynti varsinaisen kuormauk
sen aikana sekä kuormausajoo aikana sattuneiden keskeytysten välillä 
on vaikeata, koska esim. lepäämisen tarve ei johdu pelkästään siitä työ
vaiheesta, jonka kuluessa siihen on käytetty aikaa. - Keskeytysaikoja on 
pidettävä pikemmin suurina kuin pieninä, koska pääosa työstä suoritet
tiin aikapalkalla. Ilmeisesti keskeytysaikojen suuri vaihtelu pienenee tot
tumuksen suurentuessa. 

Kuormausajo 

KUGRMAUSAJOMATKA 

Aikaisemmin on jo todettu (s. 36) kuormausajomatkan kokonaispituu
deksi palstatiesilmukan pituus. Palstatiesilmukan pituuden on puolestaan 
todettu riippuvan palstateiden etäisyydestä, palstojen syvyydestä, teiden 
mutkittelusta sekä siitä, millaisessa kulmassa palstatiet yhtyvät varsitie
hen (vrt. s. 36). - jos palstateiden suunta on kohtisuorassa varsitien 
suuntaa vasten ja ne ovat suoria, saadaan teoreettisiksi kuormausajomat
kan pituuksiksi taulukossa 19 esitetyt arvot. 

Taulukko 19. Kuormausajomatkan (Sk) teoreettinen pituus eri palstatie-etäisyyksiä ja 
palstojen syvyyksiä käytettäessä. 

Tab/e 19. The theoretical /enght oj the loading-hauling distance ( Sk) jor dijferent 
distances between strip roads and different strip depths. 

1 
Palstojen Teiden etäisyys, m - Distanu bttwem strip roads, m. 

syvyys, m 20 
1 

30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 
Depth of 

strips, m. Kuormausajomatka, m - Lcading-hauling distanu, m. 

1 

300 640 660 680 700 1 720 740 760 

500 1 040 1 060 1080 1 100 1 120 1 140 1 160 

700 1 440 1 460 

1 

1480 
1 

1 500 

1 

1 520 1 540 1 560 

1 900 
1 

1 840 
1 

1 860 1 880 1 900 1 920 1 940 1 960 

Palstojen syvyyden lisääntyminen lisää voimakkaasti kuormausajo
matkaa. Sen sijaan palstatie-etäisyyden ka vu 10 m portaissa vaikuttaa 
siihen peräti vähän. 
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Kun liikenne on ajoradan lopullinen kovettaja, palstatiet ovat sitä pa
rempia, mitä syvempiä palstat ovat ja mitä suurempi on palstateiden etäisyys. 
Pitkän kuormausajomatkan kuljetustuotosta alentava vaikutus kompen
soituu siis tiettyyn rajaan asti suuremmilla kuormilla ja nopeammalla 
kuormausajolla. 

Kuormausajomatkasta on aina vähintään puolet ja enintään kuor
mausajomatka vähennettynä keräysajomatkalla tyhjänä ajoa (vrt. s. 36). 
Keskimääräisen teoreettisen kuormauksen tyhjänäajomatkan laskemi
seksi on s. 36 esitetty kaava (11) ja kuormattuna-ajomatkan pituuden 
laskemiseksi kaava ( 10). 

jos kysymyksessä on esim. 30 m palstatie-etäisyys, 500 m palstojen 
syvyys, 1. tiheysluokan leimikko ja 10 p-m3 kuormat, jakaantuu kuor
mausajomatka keskimäärin seuraavasti: 

Tyhjänäajomatka (a1) .. . .. . . . . 

Keräysajomatka (b1) . ...... . . • 

Kuormattuna-ajomatka (c1) .... 

n. 748 m 
95 » 

~ 217 » 

71 % 
9 >) 

20 )) 

Kuormausajomatka yht ....... . n. 1060 m 100% 

Kokeilutyömaiden kuormausajomatkan jakaantuminen on esitetty 
seuraavassa asetelmassa: 

Tyhjänäajomatka (a1) . • 

Keräysajomatka (bJ .... 
Kuormattuna-ajomatka 

(cl) ............... . 

Komi 

889 m 68 % 
183 • 14 • 

235 • 18 • 

Ristimäensalo 

351m 50 % 
259 » 37 » 

91 • 13 ~ 

Kuormausajomatka yht. 1 307 m 100 % 701 m 100 % 

Kornin jakaantuminen vastaa likimain teoreettisesti laskettua, mutta 
Ristimäensalon jakaantuminen poikkeaa siitä huomattavasti teiden hei
kon kunnon vuoksi. 

TEHOTYÖAIKA 

Kun kuormausajoaika on riippumaton kuljetettavan tavaran lajista, 
seuraavassa ajoaika-analyysissä ei ole rajoituttu käsittelemään pelkästään 
palstateiden varresta tavaraa ajaneita traktoreita, vaan tavaraa val mis~ 
tuspaikalta rekeen juontaneet traktorit on myös otettu mukaan. 

Keskimääräinen kuormausajon tehotyöaika Kornin ja Ristimäensa
lon kokeilutyömailta on traktoreittain esitetty taulukossa 20 (s. 106). 
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Taulukko 20. Keskimääräinen kuormausajoaika ilman keskeytyksiä (Hkat) traktoreit
tain Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 20. Average interruption-free loading-hauling time ( Hkal) by tractors at Korni and 
Ristimäensalo. 

1 Aineisto - Materia! Kuormaus- 1 
ajoaika, K_uormaus-

Traktori Kuormia, Matka yht., Matka, 
min/IOO m a)onopeus, 
Loading- km f t 

Tractor kpi m mfkuorma hauling time, Lo_ading-
Loads Total Distance, min. f lOO m. hautmg speed, 

distance, m. m.fload Hkat km. fhour 

Korni 

FEGP ........ . . . . . ... 1 21 26 492 1 262 1 
1.02 

1 
5.88 

FOMP . ....... ... . . .. 4 5 064 1 1 266 1. 50 4.00 
FOMD 1 ..... . . ..... . . 10 12 786 

1 

1 279 2.08 

1 

2.88 
vvo . .. ...... ........ 20 27 523 1 376 l.o 1 5.94 

Yht. ja keskimäärin - 1 

Total and average .... 55 71865 1307 1 1.06! 
1 5.66 2 

Ristimäensalo 

1 1 
DVB .... .. .... ... . ... 4 1 3 122 781 1.30 4.62 
FAM . ........... . .... 3 1 616 539 1. 39 4. 32 
FEGP ................ 4 2 297 574 1. 84 3.26 
FEGD •• •• •••• ••• 0 ••• 9 5 3 14 590 1.7 3 3.47 
FOMD ......... . ...... 12 10454 871 2.04 2.94 
NUF . ........... .... . 1 1 463 463 2.12 2.83 
STR ....... . .... · · ···· 1 2 1 1 253 627 1. 65 1 3.64 

---
Yht. ja keskimäärin - 1 

Total and average . .. . 35 
1 

24 519 
1 

701 
1 

1.80 
1 

3.33 

Kornissa aika oli matkayksikköä kohden huomattavasti pienempi kuin 
Ristimäensalossa. Selityksenä on työmaan palstateiden parempi kunto, 
joka puolestaan johtui runsaammasta lumesta ja suuremmasta liikenteestä 
(palstateiden etäisyys ja palstojen syvyys suurempia). 

Kornista kerätyn aineiston perusteella ei ole mahdollista laskea erik
seen tyhjänäajon, keräysajon ja kuormattuna-ajon ajanmenekkiä matka
yksikköä kohden. - Ristimäensalossa ajanmenekki 100m kohden oli tau
lukon 21 mukainen (s. 107). 

1 Ilman puolitelaketjuja. - Without half-tracks. 
2 Ilman FOMD traktoria. - Without FOMD tractor. 
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Taulukko 21. Kuormauksen tyhjänäajon (Hat), keräysajon (Hbt) ja kuormattuna-ajon 
(Hct) tehotyöaika traktoreittain Ristimäensalossa. 

Table 21. The productive work time of driving unloaded ( Ha1) , collecting-driving ( Hbt) 
and hauling loaded ( H ,1) included in the loading, by tractors, at Ristimäensalo. 

Tyhjänäajo- Keräysajo- Kuormattuna-
aika aika ajoaika Keskimäärin 

Driving time Co/lecting- Hau/ing time Average 1 

Traktori unloaded driving time loaded 

1 Tractor (Hat> (Hbt) (Hct) ( Hkat> 

min/ 1 Suhde 
100 m Ralio 

min/ 1 Suhde 
100 m Ralio 

min/ 1 Suhde 
100m Ralio 

minf 1 Suhde 1 

100m Ratio 

DVB . .. .. ......... .. .. 1. 20 77 1.60 68 1. 1 1 76 1 1. 30 72 
FAM .................. 1.32 85 2.05 88 1. 37 93 1.39 77 

1 FEGP .... .. ....... . ... 1.44 92 2.31 99 1.30 88 1.84 102 
1 FEGD • 0 ••• 0. 0 •• 0. 0 0 0 . 1. 66 106 2.03 87 1. 43 97 1. 73 96 

FOMD ••••••• 0 •••••• • • 1. 31 84 2.68 115 1.88 128 2.04 11 3 
NUF .................. l. oo 1 64 2.87 1 123 1.84 125 2.12 1 118 
STR ••• ••• 0 •• • •• • •• •• • 1. 20 77 1.88 80 1.35 92 1. 65 92 

Keskimäärin - Average. · 1 1.56 1 100 1 2.34 1 100 1 1. 4 7 1 100 1 1.8o 1 100 

1 Suhde - Ratio ......... 100 150 94 115 

Traktoreiden väliset ajoaikojen erot johtuvat osittain niiden kulkurei
teiksi sattuneiden palstateiden kunnon erilaisuudesta, osittain kuljetta
jista. Traktoreiden rakenteellinen erilaisuus ei sanottavasti ole niihin 
syynä. 

Keräysajossa nopeus on alhaisin, koska yhtämittaisesti ajetut matkat 
ovat lyhyitä. Traktorin vauhti ei ehdi kiihtyä, ennen kuin on uudelleen 
pysähdyttävä kuorman lisäämiseksi. Aikaan sisältyy myös traktorin 
käynnistämisaika, minkä osuus on sitä suurempi, mitä lyhyemmästä mat
kasta on kysymys. Käynnistämistä ei kuitenkaan suoritettu jokaisen py
sähtymiskerran yhteydessä, vaan -ainoastaan silloin, kun kuormattavaa 
tavaraa oli samalla paikalla runsaahkosti. 

Tyhjänä- ja kuormattuna-ajoajan välinen ero on suhteellisen pieni. 
Lumen vähyyden vuoksi jouduttiin näet ajamaan likimain yhtä varovai
sesti. Lisäksi tyhjänäajon nopeutta alensi se, että kuljettaja suunnitteli 
sen aikana vastaista työtä. - Kornissa voitiin yleishavaintona todeta 
tyhjänäajonopeus palstateillä huomattavasti kuormattuna-ajonopeutta 
suuremmaksi. 

Ajoradan kunnolla näyttää olevan erittäin voimakas vaikutus tyhjänä
ajoaikaan, keräysajoaikaan ja kuormattuna-ajoaikaan. Vertailua saman 
työmaan puitteissa sen vaikutuksen selvittämiseksi ei kuitenkaan aineis-
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tojen perusteella voida suorittaa. Sen sijaan kuormausajoaikojen erot 
Kornissa ja Ristimäensalossa antavat siitä vakuuttavan käsityksen. 
Ajanmenekki 100 m kohden Ristimäensalossa oli keskimäärin n. 70 % 
suurempi kuin Kornissa, kuten jo aikaisemmasta on ilmennyt. 

Edellä on niin ikään mainittu matkan pituudella olevan vaikutus ajo
aikaan. Esimerkkeinä tästä on liitteessä 2 (s. 307) esitetty tyhjänäajo
ajan, ja -matkan, liitteessä 3 (s. 308) keräysajoajan ja -matkan sekä liit
teessä 4 (s. 308) kuormattuna-ajoajan ja -matkan välinen korrelaatiotau
lukko. Ne on laadittu Ristimäensalosta kerättyjen havaintojen perus- · 
teella. 

Keskimääräisen kuormausajoajan ja -matkan välinen riippuvuus kaik
kien traktoreiden keskiarvona ilmenee liitteestä 5 (s. 308). Korrelaatiotau
lukoiden luokkakeskiarvot on esitetty tasoitettuina kuvassa 30, josta myös 
ilmenevät aika-arvot eri matkoilla 100 m kohden. - Ajanmenekki näyt
tää olevan matkan suoraviivainen funktio. Matkayksikköä kohden aika 
on johonkin rajaan asti sitä pienempi, mitä pitemmä tä ajomatkasta on 
kysymys. - jos palstatiet ovat kunnossa (riittävästi lunta), tyhjänäajo
nopeudella on mahdollisuus muodostua huomattavan suureksi, koska 
matka on aina suhteellisen pitkä (ks. s. 36). 
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Kuva 30. Kuormauksen tyhjänäajoajan (1), keräysajoajan (2), kuormattuna-ajoajan 
(3) sekä keskimääräisen kuormausajoajan (4) riippuvuus ajomatkasta Ristimäensalossa 

kaikkien traktoreiden keskiarvoina ilman keskeytyksiä. 

Fig. 30. The dependence of the time of (1) driving unloaded, (2) collecting-driving, (3) 
hauling loaded, and ( 4) average loading-hauling time on the driving distance at Ristimäen

salo, average jor a/1 tradors, wilhout interruptions. 
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Tasoitetut ajanmenekkiarvot Ristimäensalosta on myös esitetty tau
lukossa 22. 

Keräys- ja kuormattuna-ajoaikoihin vaikuttaa ainakin teoreettisesti 
myös kuorman suuruus (paino). Kokeilutyömailta kerätty aineisto ei 
kuitenkaan anna mahdollisuuksia sen selvittämiseen. 

KESKEYTYKSET 

Kuormausajan aikana sattuneiden keskeytysten määrä ja niiden vaa
tima aika osoittautui kummallakin työmaalla huomattavan suureksi. 

Ristimäensalosta on keskeytysten määrät ja ajat laskettu erikseen 
tyhjänäajon, keräysajon ja kuormattuna-ajon osalta. Kornin aineiston 
käsittelyssä oli tyydyttävä kuormausajoo keskiarvoihin. 

Taulukko 22. Keskimääräinen kuormauksen tyhjänäajon (Hat), keräysajon (Hbt) ja 
kuormattuna-ajon (Hct) tehotyöaika eri ajomatkoilla kaikkien traktoreiden keski

arvoina Ristimäensalossa. 

Table 22. Average productive work time of driving unloaded ( Ha1}, collecting-driving 
( Hbt ) and hauling loaded ( H,1) included in loading over different driving distances, as 

a mean for all tradors at Ristimäensalo. 

Tyhjänäajo- Keräysajo-
1 

Kuormattuna-
aika aika ajoaika Keskimäärin 

Drivlng lime Collecling- Hauling lime Average 
Matka, m unloaded driving lime loaded 

Distance, m. (Hat> (Hbt) (Hct> (Hkat> 

min. 
1 

mln./ min. 
1 

min.f min. 
1 

min./ 
min. 

1 

min.f 
JOO m lOOm lOOm lOOm 

(6. 25) 0.33 5.28 0.51 8 . 16 0.34 
1 

5.44 0.33 5.28 

25 0.57 2.28 0.79 3.16 0 . 52 2.08 0.58 2 . 32 

50 0 . 88 1. 76 1. 16 2.32 
1 

0. 77 1.54 0 . 93 1.86 

75 1.19 1. 59 1. 53 2.04 l.o 1 1.35 1.28 1. 71 1 
100 1. 51 1. 51 1.89 1.89 1.26 1.26 1. 63 1.63 

150 2.13 1.42 2.63 1. 75 1. 76 1.17 2.32 1.55 

200 2.76 1.38 3.36 1.68 2 . 25 1.1 3 3.01 1.51 

250 3.38 1. 35 3.71 1.48 

300 4 .00 1. 33 4.40 1.47 

350 4.62 1.32 5 .08 1.45 

400 5. 24 1.31 5.76 1.44 
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Keskeytystiheys kummaltakin työmaalta 1 km ajomatkaa kohden il
menee taulukosta 23. 

Keskimääräinen keskeytystiheys oli Rist imäensalossa yli viisinkertai
nen Korniin verrattuna. Pääasiallisena syynä oli lumen puute, kuten 
myöhemmin ilmenee. Ristimäensalossa sattui kuormattuna-ajon aikana 
matkayksikköä kohden lähes kaksi kertaa niin paljon keskeytyksiä kuin 
tyhjänäajon aikana ja keräysajon aikana yli kolminkertainen määrä tyh-
jänäajoon verrattuna. · 

Taulukko 23. Kuormausajossa sattuneiden keskeytysten lukumäärä traktoreittain 
1 km matkaa kohden Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 23. The number of interruptions in the loading-hauling operation by tractors per km. 
unit at Korni and Ristimäensalo. 

Korni Ri stimäensalo 
Keskimäärin 

Average 

Kuormaus- Kuormaus- Kuormaus-
Traktori ajo Tyh~änä- 1 Keräys- 1 Kuormat- ajo ajo 

keskim . aJo ajo tuna-ajo keskim. keskim. 
Tractor 

Loading- Driving 1 Col/ect ing- Hauling Loading- Loading-
hauling, unloaded driving loaded hau/ing, 

1 

hauling, 
average 1 average average 

Keskeytyksiä, kpl /krn - lnterruptions per km. 

DVB ..... ... .... - 4.6 II. 1 - 8.3 8.3 
FAM . ..... . ..... - 1.3 5. 9 4. 1 3.1 3.1 
FEGP ...... ..... 0.4 4.0 1 ll.s - 6.5 0.9 
FEGD ...... .. .. - 3.4 26. 3 6.8 10.2 10.2 
FOMP • 0 •• •• 0. 0. 2.6 - - - - 2. 6 
FOMD .......... 2.41 3.7 7.1 

1 

15.7 5.3 5.3 
NUF ...... . .... . - 1 71. 4 6. 7 - 8.6 8.6 
STR ... ....... .. -

1 

- 13.1 

1 

2.6 8.0 8.0 
vvo ............ 0.6 - - - - 0.6 

Keskim. - Averagel 1.2 1 
3.6 1 

11. 6 
1 6.4 

1 6.9 1 
2.9 

Tarkasteltaessa keskeytystiheyttä traktoreittain kiintyy huomio Kor
nin Fergusonin vähäiseen keskeytysmäärään. Tämä johtuu siitä, että 
palstatiet oli tiivistetty tällä traktorilla ja olivat sen vuoksi ajoradaltaan 
sopivan levyisiä sen liikennöitäviksi. Leveämmille traktoreille ajorata oli 
sen sij aan liian kapea. 

Keskeytysajat traktoreittain ilmenevät 100 m ajomatkaa kohden las
kettuina taulukosta 24 (s. 111 ). - Ristimäensalossa kuormausajon kes
kim. keskeytysaika oli n. kahdeksankertainen Kornin vastaavaan aikaan 

1 Ei sisälly keskiarvoihin. - Not included in averages. 



Taulukko 24. Kuormausajossa sattuneiden keskeytysten vaatima aika traktoreittain 100 m matkaa kohden Kornissa ja Risti
mäensalossa. 

Table 24. The time lost on the interruptions occurring in the loading-hauling operation per 100 m. at Korni and Ristimäensalo. 

Korn! Ristimäensalo 

Kesk!m. - Average 
Tyhjänäajo Keräysajo Kuormattuna-ajo 

Keskim.- Average 
Drlvlng unloaded Collecting-drivlng Hauling loaded 

Traktori Keskeytysaika Keskey- Keskey- Keskey- Keskeytysaika 

Tractor 
Aineisto, lnlerruptlon Ilme Aineisto, tysalka Aineisto, tysaika Aineisto, tysaika Aineisto, lnterruptlon Ilme 

ajo-m ajo-m 
lnter-

ajo-m 
lnter-

ajo-m 
lnter-

ajo-m 

Materia/, 
% tehotyö-

Materia/, ruptlon Materia/, ruption Materia/, ruptlon Materia/, 
% tehotyö-

haulage mln./ 
ajasta 

haulage Ii me hau/age I i me 1 hau/age 
Ii me hau/age min./ 

ajasta 

m. \ JOO m 
% of m. mln./ m. min./ m. min. / m. JOO m % 0/ 

productive JOO m JOO m JOO m productlve 
work Ilme work time 

DVB ............. - - - 1 097 0.91 1 894 3.43 131 - 3 122 2.40 184.6 
FAM ..... ...... . . - - - 787 0.05 338 6.56 491 0.45 1 616 1.53 110.1 
FEGP ............ 26 492 0.09 8.8 1 259 0.61 847 1. 74 1 191 - 2 297 i 0.97 52.7 
FEGD .... . . . .... . - - - 2 358 1.25 1 329 7.13 1 627 2.07 5 314 2.97 171.7 
FOMP .. .... ...... 5064 1.54 102.7 - - - - - - - - -
FOMD ........... 12 786 2.05 98.6 6574 1 1. 06 3 427 1 3. 30 45~ 1 

12.99 10 454 2.31 1 113.2 
NUF . . . . ... .... . . - - -

1 

14 20.71 449 1 1. 59 0 463 2.17 1 102.4 
STR ....... . ...... - - - 186 - ~6 1 1.48 

281 1 
0.20 1 253 0.87 52.7 

vvo 0 •••••••••••• 27 523 0.21 20.8 - - - - - - - 1 -

0> 
!=" 

'"0 
'< o: .., 
~ 
;;l 
;>;' ..... 
0 .., 
"' 0: 
"' ::l 
;>;' 

"'' '< ..... 
0: 

"' ~ 
"0 
c 
c 

~ 
"' .., 
"' ::l 

3 
"' ;;;-
"'' ;>;' 

E 
"' c 
;>;' 

"' ~ 
"' 

--



112 Kalle Putkist o 66.1 

verrattuna. Em. työmaalla osoittautui keräysajon aikana sattuneiden 
keskeytysten vaatima aika yli 3.s-kertaiseksi ja kuormattuna-ajon aikana 
sattuneiden keskeytysten vaatima aika n. kolminkertaiseksi tyhjänäajon 
keskeytysaikaan verrattuna. Tämä johtuu siitä, että tyhjä reki saadaan 
suhteellisen nopeasti irroitetuksi, jos se juuttuu kiinni, mutta kuormattu 
reki joudutaan usein joko kokonaan tai ainakin osittain purkamaan. -
Eri traktoreiden keskeytysajoissa oli sangen huomattavia eroja. Kornissa 
Fergusonin keskeytysaika oli pienin, kuten ko. traktorin keskeytystiheys
kin. Suurimmaksi tämä aika muodostui ilman puolitel<l;ketjuja liikennöi
neelle Fordson Majorille. Ristimäensalossa eroja eri traktoreiden välillä 
ei voida osoittaa kalustoeroista selvästi johtuviksi, vaan olennaisimpana 
syynä lienee kuljettajien taidon erilaisuus. 

Tehotyöajasta laskettuna keskeytysten vaatima aika on melkoisen 
suuri. Kuormausajoo keskim. keskeytyssadannes oli Kornissa n. 25, Risti
mäensalossa n. 123 ja kummankin työmaan keskiarvona n. 61. Ristimäen
salon tyhjänäajon keskeytyssadannes oli n. 63, keräysajon sadannes n. 156 
ja kuormattuna-aj on sadannes n. 199. 

Keskeytysten syyt ilmenevät taulukosta 25 (s. 113), johon on laskettu 
keskeytysaikojen suhteellinen jakaantuminen eri syiden kesken kummal
takin työmaalta. 

Kornissa tien kapeus, joka osittain johtuu eräillä palstateillä käyte
tystä 2. 4 m raivausleveydestä, osittain lumen tiivistämisestä muita ka
peammalla Fergusonilla, on ollut suurin keskeytysten aiheuttaja. Kun 
puuhunkin tarttuminen on tavallaan tien kapeudesta johtuvaa, tämän 
syyn aiheuttamaksi voidaan lukea ainakin 63 % keskeytysajasta. Risti
mäensalossa taasen lumen puute ja sen johdannaiset, tien korjaus sekä 
reen särkyminen ja korjaus (yht. n. 64 %) ovat tärkeimmät keskeytysten 
aiheuttajat. 

Keskeytysajoista on siis huomattava osa sellaisia, jotka eliminoituvat, 
jos palstatiet raivataan riittävän leveiksi, lumen tiivistämiseen käytetään 
raideleveydeltään suurinta traktoria, joka tiellä tulee liikennöimään (tai 
pienemmällä traktorilla tiivistetään ajorata traktorin leveyttä suurem
maksi), ja kysymyksessä on alue, jonka lumensyvyys ajokauden aikana 
on vähintään 30 cm. - Kuormausajoo työmaiden keskiarvoina lasketut 
keskeytyssadannekset antavat näin ollen tulevia käytännön työmaita aja
tellen virheellisen kuvan. Ilmeisesti lähinnä oikea kuva saadaan Kornin 
työmaan urakkapalkalla työskennelleestä Fergusonista (jonka leveyttä 
vastaavaksi palstateiden ajorata oli rakennettu). Sen mukaan kuormaus
ajon keskeytysaika olisi 8.8 % tehotyöajasta. 
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Taulukko 25. Kuormausajossa sattuneiden, matkayksikköä kohden laskettujen keskey
tysten suhteellinen jakaantuminen eri syiden kesken Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 25. The proportional distribution, per unit of distance, of the interruptions occurring 
in the loading-hauling operation, by the causes, at Korni and Ristimäensalo. 

Korn! 1 1 Ristimäensalo 

T 1 ·- -~ K - 1 Kuor- Kesk!m.• y l)ana- er!lys- mattuna-
Keskim. aJO aJO ajo Kesklm. Avuagt 

Keskeytyksen syy 
Avuage Driving i Col/~c!in,11- ~ Hauting Average 

Reason for interruption 
unloaded dnvtng toaded 

Aineisto, ajo-m - Materia!, hautage m. 

59 097 
1 

12 275 
1 8 970 

1 
3 274 

1 
24 519 

1 
83 616 

Osuus, % - Proportion, % 

Tien korjaus - Road repairs . . 4 1 34 14 
1 

25 20 17 
Tien kapeus - Narrowness of 1 1 

road ..................... 44 - - - - 10 
Lumen puute - Lack of snow - 3 48 53 39 31 
Puuhun tarttuminen - Stuck 

against a tree ... . . . . . ..... 19 - 1 3 1 5 
Puolitelaketjujen korjaus -

Repairing half-tracks • 0 •• 0. 7 1 0 2 1 2 
Traktorin huolto - Tractor 

maintenance ....... . . ..... 4 3 0 - 1 1 
Reen särkyminen ja korjaus -

Sleiglz breakage and repair .. - 20 1 - 5 5 
Kuorman korjaus - Adjust-

meni of load .............. 0 - 2 1 1 1 
Vaatteiden nouto - Fetching 

clothes . .................. - - 0 10 2 1 
T elojen luistaminen- Slipping 

ofwheels . .. . . .... . .... . . . - - 12 0 7 5 
Toisen traktorin odottaminen -

W aiting for anotlzer tractor . . 4 - - 0 0 0 
Sivuutus - Passing . ........ - 6 - - 1 1 
Tukijalk. käsittely- Handling 

of props .. .... . ... . ...... - - 4 - 2 2 
Suunnittelu - Planning ... .. 0 19 1 10 0 1 11 8 
Lepääminen - Rest . .. . .... . 7 8 

1 

8 6 

1 

8 7 
Muu- Other .. .. ... . . . .. ... 11 6 - - 1 4 

1 Yhteensä - Total .... . ... .. 100 100 100 100 100 100 

1 Ilman Kornin FOMD traktoria. - Without Korni's FOMD trador. 

8 
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Kokonaistyöajan menekin laskeminen kuormattaessa palstatien varteen 
tehtyä pinotavaraa 

LASKUMENETELMÄ 

66.1 

Edellisen perusteella on palstatien varteen tehdyn pinotavaran kuor
mauksen kokonaistyöajan menekin eli työmaa-ajan laskemiseksi laadittu 
seuraava polynomiyhtälö, joka, samoin kuin myös myöhemmin esitettä
vät polynomiyhtälöt, edellyttää, että kysymyksessä on lineaarifunktio. 

(14) Tk = l.t8 [ Akt + n (Bt + C~<t)] + 1.088 (Hkat SJ minfkuorma, 
jossa 

Tk 
Akt 

= kuormauksen työmaa-aika, minfkuorma, 
varsinaisen kuormauksen vakioaika {työn suunnittelu + kuor
mauksen valmistelu + kuorman järjestely ja sitominen), min/ 
kuorma, 
lumen Juonti + pölkkyjen irroittelu, minfp-m3, 
pölkkyjen siirtäminen kuormaan, minfp-m3, 
keskim. kuormausajoo tehotyöaika, min/100 m, 

= keskim. kuormausajomatka, 100 mfkuorma, 
= kuorman suuruus, p-m3. 

jos kuormausajoo työmaa-aika eli termin 1. 088 (HkatSJ arvo halutaan 
laskea tarkemmin, sen sijasta voidaan käyttää termiä 1. 088 (H3 ta1 + 
Hbt b1 + Hct c1), jossa 

Hat - kuormauksen tyhjänäajon tehotyöaika, min/100 m, 
Hbt = kuormauksen keräysajon tehotyöaika, min/100 m, 
Hct = kuormauksen kuormattuna-ajon tehotyöaika, min/100 m, 
a1 = kuormauksen tyhjänäajomatka, 100 mfkuorma, 
b1 = kuormauksen keräysajomatka, 100 mfkuorma, 
c1 = _kuormauksen kuormattuna-ajomatka, 100 mfkuorma. 

Kertoimet yhtälössä johtuvat keskeytysajoista. Varsinaisen kuor-
mauksen keskeytyssadanneksena on käytetty Kornin ja Ristimäensalon 
keskiarvoa ja kuormausajoo keskeytyssadanneksena Kornin Fergusonin 
mukaista arvoa. 

ESIMERKKI LASKUMENETELMÄN SOVELTAMISESTA 

Oletetaan, että keskim. kuorman suuruus on 10 p-m3, että keskim. 
kuormausajomatka on 1 060 m (palstateiden etäisyys 30 m ja palstojen 
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syvyys 500 m, taulukko 19, s. 104), että leimikko on 1. tiheysluokkaa, 
että tavara on keskim. 2 p-m3 suuruisissa pinoissa (ks. taulukkoa 17, s. 102) 
ja että kuormauksen tyhjänäajon, keräysajon ja kuormattuna-ajon teho
työajat vastaavat David Brown traktorin Ristimäensalosta määritettyjä 
arvoja (taulukko 21, s. 107). Kun keskim. keräysajomatka on tällöin 
95 m, tyhjänäajomatka 748 m ja kuormattuna-ajomatka 217m (ks. s. 105), 
saadaan kuormauksen työmaa-ajaksi 

Tk= l.Is[t.Is+ 10(0.46+3.36)]+ I.oss(l.2o • 7.4s+ 
l.6o · 0.95 + 1.11 · 2.17) ~ 61 minfkuorma. 

Vastaavalla tavalla voidaan kuormauksen ty.ömaa-aika laskea eri 
palstatie-etäisyyden ja palstojen syvyyden, erikokoisten keskikuormien 
jne. ollessa kysymyksessä. 

5. Työajan menekki tukkien juontamisessa ja kuormaamisessa 

juontaminen 

JUONTOMATKA 

juontamiseen on luettu kuuluviksi kaikki ne toimenpiteet, jotka on 
suoritettava hakkuumiesten valmistamien tukkien saamiseksi paistatei
den välimaastosta siihen paikkaan, palstateiden reunan läheisyyteen, josta 
kuormaan nosto alkaa. 

Teoreettinen juontomatka saadaan lasketuksi kaavan (6) (s. 34) avulla, 
jos juontaminen tapahtuu kohtisuoraan tien suuntaa vasten ja puut on 
kaadettu juontosuuntaan. jos hinaussuunta on 45° kulmassa tiehen näh
den, on käytettävä kaavaa (7) ts. 34). Käytännössä näiden kaavojen an
tamat matka-arvot ovat yleensä ääriarvoja. Lähinnä kokeilutyömailla 
suoritettujen mittausten mukaiset matkat saadaan käyttämällä em. kaa
vojen keskiarvoa. Uudeksi kaavaksi tulee: 

(15) 
(b- s)2 

E = 1.2071 
2b 

Kaava antaa matkan tien keskiviivaan ja ·se edellyttää puut kaade
tuiksi hinaussuuntaan sekä sakset kiinnitetyiksi tukin lähinnä tietä ole
vaan päähän. 

Kun kuormaan nosto myöhemmin esitetyissä laskutoimituksissa kat-
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sotaan alkavaksi tien reunan kohdalta, eri pituisten tukkien keskim. juon
tomatkoja esittävässä taulukossa 26 (s. 117) on otettu sen matkaa lyhen
tävä vaikutus huomioon. - juontamatkan pituuden riippuvuus palstatie
etäisyydestä ja tukkien pituudesta ilmenee myös kuvasta 31. 

Tukki en keskipituus oli Kornissa 16.3 j, palstateiden keskietäisyys 
60 m ja keskim. juontamatka 9. 9 m. Taulukon 26 mukaan saadaan näi
den tekijöiden perusteella juontomatkaksi 10.4 m (pölkkyjä 1.6 kpl/ 
runko). Pelkosenniemellä ja Kolarissa mitattu keskim. juontamatka oli 
11.7 m. Näiltä työmailta määritettyjen tekijöiden mukaan laskemalla 
saadaan matkaksi 11.4 m. Edellä esitetyn laskutavan voidaan siis katsoa 
antavan riittävän tarkkoja tuloksia. 

jos tarkastelun kohteeksi valitaan 16 j pituiset tukit, joita saadaan 
keskim. l.s kpl rungosta, voidaan todeta palstatie-etäisyyden suurenemi
sen 10 m:llä pidentävän juontamatkaa 2.s ... 3.o m:llä. 

Suuremmitta virheittä voidaan saksien vientimatkana käyttää samaa 
matka-arvoa kuin hinaus- eli juontomatkana. 

TEHOTYÖAIKA 

juonnon tehotyöaika muodostuu työn edistymisen kannalta saksien 
tai teräsköyden pään hinattavan taakan pään luo vientiajasta, taakan 
kiinnittämisajasta, taakan hinaamisajasta sekä taakan irroittamisajasta 

Til~i, piluu~/ Pal.rlohi-cMi.sy,r.m 
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Kuva 31. Tukkien teoreettisesti lasketun juontomatkan riippuvuus palstateiden etäi
syydestä ja tukkien pituudesta. Tukkeja 1.8 kplfrunko. 

Fig. 31. The dependence of the theoretically calculated log skidding distance on the distance 
between the strip roads and the length of the logs. Number oflogs 1.8 per stem. 



Taulukko 26. Kaavan (15) mukaan lasketut eri pituisten tukkien juontomatkat (lsh) palstatien reunaan eri palstatie-etäisyyksiä käytettäessä. 

Table 26. The skidding distance~ (/sh) for logs of different lengths, calculated according to formula (15), to the edge of the slrip road, for different 
distances between strip roads. 

Palstatelden etäisyys, m - Dlstance between strlp roads, m. 

Pölkkyjä, 30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 
kpl/ 1 

80 

runko Pölkkyjen kesklm. pituus, j - Average length of logs, fl . 

Lof,!~er 12 114 116 118 120 112 114 116118120 112 114 116 118 120 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 1 12 1 14'""1.-16'""1,.1-8--;1-2-0....,I_1_2..,1-1-4 ..,1-16-.-1 -18-.-1 -20 

l. o 
1. 2 
1. 4 
1. 6 
1. 8 
2.0 
2.2 
2.4 
2. 6 
2.8 
3.0 
3.2 
3.4 

Kesklm. juontomatka, m - Average sklddlng dlstance, m. 

4.3\3.8 3.3 2.o12.4 7.1 j6.6!6.o15.5
1
15.o 10.t~.5~1 8.9j 8. 3 7.8\ 13. o1;~~ 11. 8 1l. 210.616.o l5. 41 14.714.1 13. 5 19. o 18. 3 17.7 17.116.5 

4.o 3.5 3.o 2. 5 2.1 6. 916.2
1
5.75.14.5 9.819.t8.5 7. 91

1
7. 2 12.712.ol 1l. 10. 7 10.1 15.714. 9 14.3 13.6 12.9 18.7 17.9 17.3 16.6 15. 9 

3.7 3.2 2.7 2.1 1.7 6.5 5.9 5.3 4.614.1 9.4 8.718.0 7. 3 6.7 12. 3 11. 6 10. 9 10.2 9.5 15.3 14. 5 13.8 13.012.4 18. 2 17. 5 16.8 16.0 15. 3 
3.5 2.9 2.3 1. 8 1.4 6. 5.5 4.o 4.2

1
3.7 9.1 8.317. 6 6.9 6.3 12.o 11. 2/ 10. 9.7 9.o 14. 9 14. 1 13.3 12.6 11. 8 17. 9 11.1 16.3 15. 5 14.7 

3.2 2. 5 2.o 1. 6 1.1 5.~1 5.1 4. ~ 3.9,3.3 8.7 7. 9 7. 2 6.5 5. 8111. 6 10.7 10. o 9.3 8.5 14. 5 13. 6 12.s 12.1 11. 3 17.5 16. 6 15. 8 15. o 14.1 
2.9 2.3 1.7 1. 3 0.8 5.5 4.8 4.1 3.512. 8 3.3 7. 5 6.7 6. 0 5. 3; 11. 2 10.3 9.5 8.7 7. 9 14.1 13. 2 12. 11.5 10.6 17.1 16. 2 15. 3 14.4 13. 5 
2.7 2.o 1. 5 l. o 0.6 5. 4.5 3.7 3. 1 2.5 8.o 7. 2 6.3 5.s 4. 8 10.9 10.o 9.t 8. 7.41 13.8 12.8 11. 9 1l.o 10.1 16. 8 15.8 14. 8 13. s 12. 9 
2.411.7 1. 2 0.8 0.4 4. 9 4.1 3.412. 812.1 1.1 6.1 5.9 5.2 4.4: 10.5 9. 5 8. 6 7.8 6.9i 13.4 12. 11. 4 10. 6 9.616.4115. 3 14.3 13.4 12.4 
2.1 11.5 l. o 0.6 0.3 4. 6 3.8 3.1 2.4 1. 8 7. 3 6.4 5.5 4.814.o110. 2 9.2 8.2 7.3 6.5113.o 12.o 1l. o 10. o 9.1 16.ol 14.9 13. 8 12. 8 11. 9 
1. 9 1. 3 0. 8 0.4 0.2 4.4 3.5 2.8 2.1 1. 6 7.1 6.1 5.2 4.413.6 9.9 8.8 7.8 6.9 6.0112.7 11. 6 10.6 9.6 8.6 15.7 14.5 13.412.411. 3 
1.711.1 0. 6 0. 3 0.1 4.1 3.3 2.5 1.8 1. 3 6.7 5.81 4.81 4.o~ 3.3 9.5 8.5 7. 6.5 5.6

1
12. 4 11. 3 10. 1 9. 1 8.215.3

1
14. 1 12.9 11.9 10.8 

1
1. 510. 9 0.5 0.2- 3. 8 2. 9 2.2 1. 6 1.1 6.4 5.4 4. 513.7 2.9 9.2 8.1 7.1 6.1 5. 2112. 0 10. 8 9.8 8.7 7.7 14.9113.6 12.6 11.4 10.4 
1. 3 0.810.4 0.1 - 3.5 2.7 2.o 1. 3 0.8 6.1 5.1 4.2 3. 2.6 8.8 1.1 6.1 5.7 4.8111. 6 10. 5 9. 4 8.3 7. 14.5 13. 3 12. 1 10.9 9.o 
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Kuva 32. Teräsköyden pään vientiajan riippuvuus matkasta. Ristimäensalon työmaan 
Ferguson. 

Fig. 32. The dependence on the distance of the tlme required for moving the end of the steel 
wire. The Ferguson of the Ristimäensalo work site. 

silloin kun on kysymys pelkästä juonnosta. jos juonnon jälkeen seuraa 
kuormaan nosto, taakan irroitus on tietenkin luettava kuormauksen teho
työaikaan kuuluvaksi. 

Saksien ja teräsköyden pään vientiaika on riippumaton siitä, juonne
taanko pinotavararankoja vai tukkeja. Ajanmenekkiin vaikuttavat sen 
sijaan vintturin rakenne (miten keveästi köysi purkautuu vintturin rum
multa), kuormauslaitteen rakenne (miten monen taittopyörän kautta te
räsköysi joutuu kulkemaan, miten suuria ovat taittopyörien halkaisijat 
ja miten jyrkkien kulmien kal.!tta köysi joudutaan vetämään), vientimat
kan pituus, maaston vaikeusaste, lumen syvyys sekä apumiehen taitavuus 
ja yritteliäisyys. 

Aluksi tarkastellaan ajan ja matkan välistä korrelaatiota. Liitteessä 6 
(s. 309) on esimerkkinä esitetty sitä kuvaava korrelaatiotaulukko Risti
mäensalon Fergusonin ja Fordson Majorin yhdistetyn aineiston perusteetla. 
Kuvassa 32 on näyte korrelaatiotaulukon luokkakeskiarvojen tasoi
tuksesta ja kuvassa 33 (s. 119) on verrattu eri traktoreiden tasoitettuja 
kuvaajia keskenään. - Edellisten perusteella voidaan tehdä seuraavat 
johtopäätökset: 

1. Saksien ja teräsköyden pään vientiaika suurenee suoraan verran
nollisesti vientimatkan suuretessa. Ajanmenekki matkayksikköä 
kohden on lyhyillä matkoilla huomattavan korkea, mutta alentuu 
matkan pidentyessä, kunnes se muodostuu matkayksikköä kohden 
suunnilleen vakioksi. · 
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Kuva 33. Saksien ja teräsköyden pään vientiajan riippuvuus matkasta. Eri trakto
reiden vertailu. 

Fig. 33. The dependence on the distance af the time required for moving the tongs and the 
end af the steel wire. Comparison between different tractors. 

2. Vinttureiden ja kuormauslaitteiden rakenne näyttää vaikuttavan 
ajanmenekkiin siten, että Kornissa kokeillun, varsinaisesti vain 
kuormaustyöhön tarkoitetun laitteen ollessa kysymyksessä aika on 
14 m pitemmillä matkoilla suurin. Sitä lyhyemmillä matkoilla 
Steyr traktorin Joutsa kuormauslaitteen ajanmenekki on vieläkin 
suurempi. Nopeimmin on viety Ristimäensalon Fergusonissa ol
leen kuormauslaitteen teräsköyttä, mikä ko. työmaan Fordson 
Major traktorin köyden vientiaikaan verrattuna johtunee apumie
hen paremmuudesta. - Ristimäensalossa kokeillut kuormauslait
teet oli kaikki valmistettu kotimaassa ja pyritty saamaan sekä 
juontoon että kuormaukseen soveltuviksi. 

3. Maaston vaikeusasteella ei kokeilutyömailla esiintyneiden vaihte
luiden puitteissa todettu olevan vaikutusta ajanmenekkiin. Maas
ton täytyy ilmeisesti olla erittäin vaikeakulkuista, ennen kuin sen 
vaikutus alkaa tuntua. 

4. Lumi, jos sitä on yli 40 ... 50 cm, vaikeuttaa saksien ja teräsköyden 
pään vientiä. Haitta on sitä suurempi, mitä syvempi on lumipeite. 
Tästä antaa lähinnä kuvan Ristimäensalon Ferguson traktoria ja 
täyteaineiston Fordson Majoria koskevien kuvaajien vertaaminen. 
Eri traktoreista huolimatta vintturit olivat samaa tyyppiä. Risti-
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mäensalassa oli lunta 25 ... 30 cm, mutta Pelkosenniemen ja Kolarin 
työmailla aineiston keruun ajankohtana n. 90 cm. - Apumiehen 
liikkuminen on erittäin vaikeata, jos lumi on kovaa. Pehmeän lu
men hidastava vaikutus on vähäisempää. jonkin verran liikkumista 
helpottaa, jos hangella on karsittuja oksia ja muita hakkuutäh
teitä. Niin ikään sitä helpottavat aikaisemmin juonnettujen taak
kojen hankeen painamat ja pakkasen kovettamat urat. 

Taulukko 27. Saksien ja teräsköyden pään vientiaika ilman keskeytyksiä (Fst) eri mat
koilla Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 27. The interruption-free time expended on the moving of the lifiing tongs and the 
end of the steel wire (Fs1), for different distances, at Korni anå Ristimäensalo. 

Korni Ristimäensalo 

Matka, FOMD FEGD 
1 

FOMD 1 

1 

Keskim. 

m Average 

Distance, Aika- Time 
m. 

mln. 
1 

mln./ 
1 

mln. 
1 

mln./ 
1 

mln. 
1 

mln./ 
1 

mln. 
1 

mln./ 
10m 10m 10m 10m 

2 0.15 0. 75 0.12 1 0 .60 0.14 1 0.70 0 .11 0.55 

3 0.17 0. 57 0.14 0.47 0.16 0.53 0.13 0.43 

4 0.19 0.48 0.15 0.38 0.18 0.45 0.15 0.38 

5 0.21 0.4 2 0.17 0.34 0.20 0.40 0.17 0.34 

6 0 .24 0.3 9 0 . 19 0.33 0.22 0. 37 0 .1 9 0.32 

7 0.27 0.39 0.21 0.30 0.24 0.34 0.21 0.30 

8 0.30 0.38 0.22 0.28 0.26 0.33 0.23 0.29 

9 0.34 0.37 0.24 0.27 0.28 0.31 0.25 0.28 

10 0. 37 0.37 0.26 0 . 26 0.29 0 . 29 0.27 0.27 

11 0.40 0 . 36 0.28 0.2 5 0.31 0.28 0 . 29 0.26 

12 0.43 0.36 0.29 0.24 0.33 0 . 28 0.31 0 . 26 

14 0.5 0 0 . 36 0. 33 0.24 0.37 0.2 6 0.35 0.25 

16 0.57 0.35 0.36 0.23 0.41 0.26 0.39 0.24 

18 0.62 0.35 0.40 0.22 0.45 0.25 0.43 0.24 

20 0.70 0 . 35 0.43 0.22 0.48 0.24 0.48 0.24 

24 0.83 0.35 0.50 0.21 0.56 0.23 0 . 56 0.23 

28 0.96 0.34 0.57 0.20 0.62 0 . 23 0.64 0.23 

32 1.10 0.34 0.64 0.2 0 0.71 0.22 0. 72 0 . 23 

36 

1 

1. 23 

1 

0.34 0.71 0.20 0.78 0.22 

1 

0.80 

1 

0.22 

40 1.36 0.34 0. 78 0.20 0.86 0.22 0.88 0. 22 

1 Pelkosenniemen ja Kolarin FOMD:IIä samat aika-arvot. - Times the same with 
the FOMD tractor at Pelkosenniemi and Kolari. 
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Ristimäensalon ja täyteaineiston Fordsan Majoreita koskevat kuvaa
jat yhtyvät. Ilmeisesti niiden osoittamia arvoja voidaan pitää keskimää
räisinä runsaslumisille alueille. Fergusonia koskevan kuvaajan arvot lie
nevät tyypillisiä, jos lunta on alle 50 cm. Ristimäensalon Fergusonia ja 
Fordsan Majoria koskevien kuvaajien keskiarvo antanee kuvan keskimää
räisistä aika-arvoista. 

Kornin sekä Ristimäensalon Fergusonia ja Fordsan Majoria koskevat 
tasoitetut aika-arvot on esitetty taulukossa 27 (s. 120). 

Taakan kiinnittämiseen (Dkt) eli saksien kiinnittämiseen hinattavan 
tukin päähän kului Kornissa aikaa 0. o 1. .. 0. 15 minjtukki ja Pelkosennie
mellä sekä Kolarissa 0.05 .. . 0 . 34 minjtukki. Keskiarvoja, joiksi edellisessä 
tapauksessa 471 havainnon perusteella saatiin 0. 12 min jtukki ja jälkim
mäisessä tapauksessa 243 havainnon perusteella 0. 01 min jtukki, voitaneen 
pitää vakioina taakkaa kohden. Kummankin työmaan yhteenlaskettujen 
havaintojen perusteella saadaan keskiarvok i 0. 1 o minjtukki. 

Taakan hinausaikaan ei taakan koolla sen paremmin kuin taväralajil
lakaan osoittautunut olevan mitään vaikutusta kokeilutyömailla esiinty
neiden taakankokojen ja tavaralajien ollessa kysymyksessä. Ajanmenekki 
tietyllä juontamatkalla on näin ollen kuutioyksikköä kohden sitä pie
nempi, mitä kookkaampia taakat ovat. 

Hioausajan analysoinoissa voidaan siis rajoittua tarkastelemaan sen 
riippuvuutta matkasta ja maastosta. - Liitteessä 7 (s. 309) on esitetty 
näyte ajan ja matkan välisestä korrelaatiosta Ristimäensalon työmaalta. 
Kuva 34 (s. 122) on näyte korrelaatiotaulukon luokkakeskiarvojen tasoi
tuksesta. Tässä tapauksessa on kysymyksessä Ristimäensalon Fordsan 
Majoria ja Fergusonia koskeva, yhdistetty hinausaika-aineisto. Vertailun 
vuoksi samaan kuvaan on piirretty Kornin työmaan keskimääräisen hi
nawsajan kuvaaja, joka ko. työmaalla kokeillun vintturin hitaudesta joh
tuen on huomattavasti korkeammalla kuin Ristimäensalosta laadittu ku
vaaja. 

Hinausaika lisääntyy matkan kasvaessa aluksi ehkä loivasti, mutta 
vähitellen jyrkemmin. 12 ... 14 m matkasta alkaen ajan ja matkan väli
nen riippuvuus näyttää yleensä olevan suoraviivainen. Matkayksikköä 
kohden laskettuna ajanmenekki on lyhyillä matkoilla suhteellisen korkea 
pienentyen matkan kasvaessa aluksi jyrkästi ja sitten yhä loivemmin, 
kunnes se vähitellen muuttuu matkayksikköä kohden vakioksi. Vakioksi 
aika muodostuu sitä lyhyemmällä matkalla, mitä helpompi on maasto. 

Teoreettisesti pitäisi hinausajan lyhyillä matkoilla olla matkayksikköä 
kohden pienempi kuin pitkillä, koska silloin rummulla oleva teräsköysi-
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Kuva 34. Taakan hinausajan riippuvuus hinausmatkasta Ristimäensalon työmaalla. 
Fordson Major ja Ferguson traktoreiden keskiarvo. Hinaus kuormauksen yhteydessä. 
Kuormauslaitteet: molemmissa Suomessa valmistettu Record, edellinen varustettu 

suurella, jälkimmäinen pienellä vintturilla. 

Fig. 34. The dependence of the bunch towing time on the towing distance at the Ristimäen
salo work site. Average of the Fordsan Major and Ferguson tractors. Towing in connection 
with loading. Loading equipment : both furnished with a Record of Finnish make, the 

former with a large, the latter with a small winch. 

määrä on suurempi. Käytännössä ilmiöllä ei kuitenkaan ole merkitystä, 
koska teräsköysi on rummulla 2 ... 3 kerroksessa, jos se on jakaantunut 
tasaisesti. Lisäksi lyhyillä matkoilla aikatutkijan on suhteellisesti vai
keampi saada )>hinauksen aloittamiseen kuluvaa kiinteätä aikaa)> samoin 
kuin pieniä keskeytyksiä erilleen tehotyöajasta kuin pitkillä matkoilla. 

jos aikatutkijalla olisi mahdollisuus erottaa kaikki keskeytykset hi
nauksen tehotyöajasta, ajan pitäisi olla riippumaton siitä, suoritetaanko 
hinaus erillään kuormauksesta vaiko sen yhteydessä samoin kuin siitä, 
mitä vaikeusluokkaa maasto edustaa. Osa keskeytyksistä sisältyy kui
tenkin tehotyöaikaan ja siitä johtuu, että hinaus erillään kuormauksesta 
on hitaampaa kuin kuormauksen yhteydessä. Palstateiden reunaan kertyy 
näet em. tapauksessa pölkkykasa, mikä hidastaa hinausta, koska hinatta
vien pölkkyjen päät pyrkivät kiilautumaan aikaisemmin juonnettujen 
pölkkyjen väleihin. jos kuormauksesta erillään olevaa juontaa suorite
taan harvassa leimikossa, jossa taakkoja ei ole välttämätöntä vetää pääl
lekkäin palstatien varteen, hinausajoilla ei ilmeisesti ole olennaista eroa. 
Saattaapa ajanmenekki muodostua pienemmäksikin kuin kuormauksen 
yhteydessä tapahtuvassa hinauksessa, jos kuljettaja käyttää runsaampaa 
kaasutusta. 

Maaston vaikeuden ei myöskään pitäisi vaikuttaa hinausaikaan, jos 
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J<uva 35. Taakan hinausajan riippuvuus hinausmatkasta ja maaston vaikeudesta J<or
nin työmaalla. Traktori: Fordson Major. Kuormauslaite: Ruotsissa valmistettu, suu

rella vintturilla varustettu Record. 

Fig. 35. The dependence of the bunch towing time on the towing distance and terrain 
difticulty at the Korni work site. The trador: Fordsan Major. Loading device: Swedish

made Record furnished with a large winch. 

kaikki lyhyetkin keskeytykset olisi kyetty erottamaan tehotyöajasta. 
Kuormauksen yhteydessä tapahtuvassa hinauksessa voitiin sen kuitenkin 
todeta vaikuttavan tehotyöaikaan sekä Kornissa (kuva 35) että Ris-. 
timäensalossa. 2. ja 3. maastovaikeusluokan välille ei tosin saatu eroa, 
mikä johtuu osittain maastoluokittelun subjektiivisuudesta, osittain 3. 
vaikeusluokkaan luettujen havaintojen vähyydestä, mutta sen sijaan ero 
1. ja 2. luokan välillä on selvä. 2. ja 3. maastovaikeusluokan tapaukset 
yhdistettiin aineiston käsittelyn yhteydessä samaksi luokaksi. - Pelko
senniemen ja Kolarin työmailla ei juonnon kannalta esiintynyt olennaisia 
maaston vaikeuden vaihteluita. 

Aineiston pohjalla ei ole pääteltävissä, vaikuttavatko lumen laatu ja 
syvyys hinauksen tehotyöaikaan. Tosin Pelkosenniemellä ja Kolarissa, 
missä lunta oli n. 90 cm, ajat lyhyillä matkoilla olivat huomattavasti suu
rempia kuin vähälumisella Ristimäensalon työmaalla, mutta kun pitkillä 
matkoilla (yli 40 m) ajanmenekki oli pienempi, ei eroa ilmeisesti veida 
katsoa lumesta johtuvaksi. 

Verrattaessa eri traktoreiden hinausaikoja (kuva 36, s. 124) voidaan to
deta Kornin Fordson Majorin ajat 3.5 m pitemmillä matkoilla suurimmiksi. 
Sitä lyhyemmilläkin matkoilla sen ajat ovat suurempia kuin Ristimäen
salossa kokeiltujen traktoreiden. Verraten suuria olivat hinausajat myös 
Ristimäensalon Steyrillä, varsinkin yli 9 m matkoilla. Alhaisimmat 
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Kuva 36. Taakan hinausajan keskimääräinen riippuvuus hinausmatkasta kokeilutyö
mailla. Eri traktoreiden vertailua. 

Fig. 36. The average dependence of the bunch towing time on the towing distance at experi
mental work sites. Comparison between different tractors. 

keskimääräiset aika-arvot saavutti Ristimäensalon Fordsan Major. 
Aikaerot eri traktoreiden välillä johtuvat osittain kuormauslaitteiden ra
kenteesta, osittain kuljettajien erilaisuudesta. Rakenteellisesti , lähinnä 
normaalinopeuden puolesta, muista poikkeavia olivat Steyrin Joutsa kuor
main ja Kornin Fordsan Majarin Record kuormauslaite. Muut voidaan 
tässä mielessä katsoa samaan ryhmään kuuluviksi, joten niiden aikaerot 
johtuvat pääasiallisesti erilaisesta kaasutuksesta. 

Korrelaatiotaulukoissa esiintyvät muutamat erit tä in lyhyet hinaus
ajat pitkähköillä hinausmatkoilla johtunevat niin ikään runsaasta kaasu
tuksesta ja osittain siitä, että teräsköysi ei ole kiertynyt vintturin rum
mulle tasaisesti vaan toiseen laitaan, joll oin nopeuteen vaikuttava rum
mun halkaisija on tullut suuremmaksi. 

Satunnaisesti esiintyvät erittäin suuret aika-arvot puolestaan johtu
vat tehotyöaiKaan jääneistä, hinauksen aikana sattuneista lyhyistä kes
keytyksistä. 

Taakan suunnalla hinaussuuntaan nähden ei osoittautunut olevan vai
kutusta. hinauksen tehotyöaikaan. Sen sijaan se ilmeisesti vaikuttaa hi
nauksen aikana sattuvien keskeytysten määrään ja pituuteen, kuten tuon
nempana esitetään. 

Tasoitetut hinausaika-arvot eri hinausmatkoilla Kornin, Ristimäensa
lon sekä Pelkosenniemen ja Kolarin työmailta on esitetty taulukossa 28 
(s. 125). 
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Taulukko 28. Taakan hinausaika ilman keskeytyksiä (Fht) eri matkoilla ja maaston eri 
vaikeusluokissa Kornissa, Ristimäensalossa sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. Risti
mäensalon arvot FOMD ja FEGD traktoreiden keskiarvoja. Hiilaus kuormauksen 

yhteydessä. 

Table 28. The interruption-free bunch towing time ( Fhr) over different distances and in 
differenl terrain difficully classes at Korni, Ristimäensalo, and Pelkosenniemi and Kolari. 
The Ristimäensalo values are averages for FOMD and FEGD tractors. Towing in 

connection with loading. 

1 Kornl 1 Ristimäensalo 1 Pelkosen-
!------------------''---------------- niemi 

1 
]a 'and Maaston vaikeusluokka - Terrain difficulty class Kolari 

Ma~ka, 1. 1 2. j;d 3. 1 ~::~~;; 1 1. 1 2. J:d 3. 1 ~::~~;; 1 ~::~~:· 
Distance, ____ !...,_ ___ -'-------'---------''-------'--------'-----1 

m. Aika - Time 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
14 
16 
18 
20 
24 
28 
32 
36 
40 

mln. l wl~l mln. , wl~t l min. j wi~/1 mln. j wl~l mln. j wl~/ 1 mln., wl~/1 mln. , ~d~ 

1 0.36 1. 80 j 0. 55 2. 7 5 
0.37 1. 23 0.5 8 1.93 
0. 38 0.95 0. 61 1. 53 

0. 39 0. 78 0.65 , 1. 30 
0.41 0. 68 0. 69 1.1 5 
0.4 3 0. 61 0.7 3 1. 04 
0.4 6 0. 58 0.77 0. 96 
0.4 8 0.53 0.81 0. 90 
0. 51 0. 51 0. 86 0.86 
0. 54 0.49 0.9 1 0.83 
0. 56 0.47 0. 96 0.80 
0. 6 1 0. 4 4 1. 0 5 0. 7 5 
0. 67 0. 42 1.1 5 0.72 
0.72 0.40 1. 24 0. 69 
0. 77 0. 39 1. 34 0.67 
0. 88 0. 37 1. 52 0. 63 
0. 9 9 0. 3 5 1. 7 1 0. 6 1 

!.10 0. 34 1.90 0.59 

1
1.2 01 0. 33 2.0 9 0.5 81 
1. 3 1 0. 3 3 2. 2 8 0. 57 

o.J 2.1 5 0.1 ol 0.501 1 0.1ol 0. 50 0.2 7, 1. 35 

0.44, 1.47 0.121 0.401 0.1210.40 0.291 0.97 
0.46 1.1 5 0. 14 0. 351 0. 1410.35 0.3 1 0.7 8 
0.47 , 0.94 10.16 0. 32 0.1 6 0. 32 0. 331 0.66 

~::: 1 ~:~: · ~:~ : 1 ~: ~~ , ~:~ : ~: ~~ ~: ~~ : ~: :: 
0.55 0.69 0.23 0.2 9 0.29 0.36 0.231 0. 29 0. 39 0.4 9 
0.58 0. 64 0. 25 0.2 8 0. 32 0. 36 0.251 0.28 0.41 1 0.4 6 
0. 62 0.62 0.2 8 0.2 81 0.35 0. 35 0.28 0.28 0.42 0.4 2 
0. 66 0. 60 0.30 0.28 0.37 0. 34 0. 30 0.2 8 0.441 0.4 0 
0.69 0.58 0. 32 0.27, 0.40 0. 33 0.3 31 0. 28 0.4 6 0. 381 
0.77 0. 55 0. 37 0. 2610.4 5 0. 32 0. 381 0.27 0.50 0. 36 
0. 85 0. 53 0.42 0.2 6 0. 51 0. 32 0. 441 0.27 0. 53 0. 331 

0. 92 0. 52 0.47 0.2 6 0.5 6 0. 31 0.491 0. 27 0.57 0. 3211 

l.o o 0. 50 0. 52 0.2 6 0.6 1 0.31 0.55 0 . 21 0. 61 0. 31 
1.1 610.48 0. 61 0.2 510.72 0.30 0.6 610.27 0.681 0. 28 
1. 30 0.4 6 0.71 0.2 5 0. 83 0. 30 0.771 0.27 0.7 61 0.27 
1.4 61 0. 45 0. 80 0.25 0. 93 0.29 0. 87 0.27 0. 831 0.26 

1. 601 0.44 1 0.891 0.25 4 1. 04 0.29 1 0.981 0. 271 0. 90 0.25 
1.7 6 0.44 0.991 0. 25 , 1.1 5 0.2 9 1.0 9 0.27 0.981 0. 25 

Kuormauksesta erillinen hinaus jätetään tässä yhteydessä tarkemmin 
käsittelemättä, koska se osoittautui hitaaksi ja epätaloudelliseksi työme
netelmäksi. 



126 Kalle Putkisto 66.1 

KESKEYTYKSET 

juonnon keskeytystiheydelle ja -ajoille on ominaista sattumanvarai
suus. juontomatkan pituuden olettaisi vaikuttavan keskeytyksiin siten, 
että pitkillä matkoilla niitä olisi sattunut runsaammin kuin lyhyillä. Käy
tettävissä olevan aineiston puitteissa ei tällaista lainmukaisuutta kuiten
kaan ollut havaittavissa, joten keskeytystiheys ja -ajat on voitu laskea 
keskiarvoina juonnettua taakkaa kohden juontomatkasta riippumatta. -
Keskeytystiheys oli taulukon 29 mukainen. 

Taulukko 29. juonnossa sattuneiden, juonnettua taakkaa kohden laskettujen keskey
tysten lukumäärä traktoreittain Kornissa, Ristimäensalossa sekä Pelkosenniemellä ja 

Kolarissa. juonto kuormauksen yhteydessä. 

Table 29. The number per bunch skidded of interruptions in the skidding, by tractors, at 
Korni, Ristimäensalo, and P elkosenniemi and Kolari. Skidding in connection with loading. 

1 1 Pelkosenniemi 1 Kesklm. 
Traktori Kornl Ristimäensalo jalan~ 

Average 
Tractor Kolan 

Keskeytyksiä, kpljtaakka - Interruptions per bunch 

FAM •• •• 0 ••• • 0. 0. 0 •••• • • - 0.4 - 0.4 
FEGD ............... -.... - 0.4 - 0.4 
FOMD 0 ••• 0 •••••••• • ••• 0 0. 3 0.5 0.2 

1 

0. 3 
STR ••••• 0 •••• •• 0 ••••• •• - 0.7 - 0.7 

Keskimäärin - Average . . . ·1 0.3 1 0.6 1 0.2 1 0.4 

Keskeytystiheys osoittautui Ristimäensalossa jonkin verran suurem
maksi kuin Kornissa siitä huolimatta, että pääosa em. työmaasta oli pal
jaaksihakkausalueella, kun sen sijaan Kornissa oli kysymyksessä harven
nushakkaus. Syynä saattaa olla, että rankanippu on läpimitaltaan tuk
kia suurempi ja siten myös alttiimpi tarttumaan esteisiin. Lisäksi on il
meistä, että lumen puute lisää keskeytysten määrää. Osittain tästä joh
tunee Pelkosenniemen ja Kolarin alhainen keskeytystiheys. 

Keskeytysajat taakkaa kohden laskettuina on esitetty traktoreittain 
taulukossa 30 (s. 127). Keskeytysten syiden suhteellinen osuus keskeytys
ajoista ilmenee taulukosta 31 (s. 128). 

Taakkaa kohden laskettu keskeytysten vaatima keskim. aika osoittau
tui Ristimäensalossa lähes kaksinkertaiseksi Korniin verrattuna. Pelko
senniemellä ja Kolarissa aika oli pienempi kuin Kornissa, mikä johtuu 
pääasiallisesti siitä, että kokeilutyömailla käytetyissä kuormauslaitteissa 
todetut rakenteelliset virheet oli korjattu sarjavalmisteisissa laitteissa 



Taulukko 30. juonnossa sattuneiden, juonnettua taakkaa kohden laskettujen keskeytysten vaatima aika Kornissa, Ristimäen
salossa sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. juonto kuormauksen yhteydessä. 

Table 30. The time per bunch skidded lost on interruptions in the skidding, at Korni, Ristimäensalo, and Pelkosenniemi and Kolari. 
Skidding in connection with loading. 

Kornl Ristimäensalo Pelkosenniemi jafand Kolari 
-

Keskeytysaika Keskeytysaika Keskeytysaika 
Aineisto, Jnterruplion time Aineisto, lnterruplion Ilme Aineisto, lnterruption time 

Traktori taakkoja, taakkoja, taakkoja, 
Tractor kpl % tehotyö- kpl % tehotyö- kpl % tehotyö-

Materia!, mln/ aja$ ta Materia!, mln/ ajasta M ateria!, mln/ ajasta 
bunches , taakka 

% of bunches, taakka 
% of bunches, taakka 

% of 
unlts min. f productlve units mln./ productive units min. f productive 

bunch work time bunch work time bunch work time 

FAM ........... . ... . .. . . . ........ - - - 26 0.14 10.2 - 1 - -
FEOD . ... . ....................... - - - 166 0.44 43.2 - - -
FOMD . . ........ . .. . . . ... . .. . ..... 

1 
454 0.22 16.8 

1 

445 

1 

0.39 23.5 464 0.09 11.4 
STR . .... . .. . .. . ..... . .... . ..... . . - - - 37 0.62 30.3 - - -

Yht. ja keskim. - Total and average . . 1 454 1 0.22 1 16.8 1 
674 1 0.40 

1 
28.2 1 464 

1 
0.09 i . 11.4 
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Taulukko 31. juonnossa sattuneiden, juonnettua taakkaa kohden laskettujen keskey
tysaikojen suhteellinen jakaantuminen eri syiden kesken Kornissa, Ristimäensalossa 

sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. 

Table 31. The ·proportional distribution per bunch skidded of the interruption ti,;us occurring 
in the skidding between the different causes, at Korni, Ristimäensalo, and Pelkosenniemi 

and Kolari. 

Keskeytyksen syy 
Reason for interruption 

1 Tarttuminen - Gripping ..... ...... ... 
1 

Hinausreitin raivaus- Clearing the towing 
route ............................. . 

Taakan hajoaminen - Disintegration oj 
bunch .. . ..... ..... . ............ .. . 

Hakkuutähteiden poisto - Removai oj 
felling waste . ..................... . 

Taakan irtoaminen - Working loose of a 
bunch .. . .. . . . .................... . 

Kuormauslaitt. korjaus - Repairing the 
loading device .. ...... ... .... ...... . 

Muu kunnostaminen- Other reconditioning 
Suunnittelu - Planning ............. . 
Taakka reen alle- The bunch getting unde.r 

the sleigh .. ... .. ..... . . .. . . .... ... . 
Muu huolimattomuus - Other carelessness 
Lepääminen - Resting . . .... .... ..... . 
Odotus- Waiting .. ... ...... . ...... . 
Muu syy - Other reason . ..... . . ..... . 

Yhteensä - Total ...... . . .... . . ... · · ·1 

Korni 

454 

18 

5 

-

-

5 

40 
-
9 

-
-
5 
5 

13 

100 

1 Ristimäen-! P~lko.s~n- ~ Keskim. 
sato mem 1 Ja/ Average and Kolari 

Aineisto, taakkoja, kpi 
Materia!, bunches, units 

1 
674 

1 
464 

1 
1 592 

Osuus, % - Proportion, % 

1 

35 11 26 

0 33 4 

0 - 0 

3 - 4 

5 11 4 

- - 19 
10 - 0 
7 33 12 

13 - 8 
0 

1 

12 0 
20 - 15 
7 

1 

0 8 

1 0 - 1 0 

100 
1 

100 
1 

100 1 

(mm. kääntyvän puomin päässä oleva taittopyörä korvattu riippuvalla 
taittopyörällä). 

Eri traktoreiden aikaerot Ristimäensalossa aiheutuivat todennäköisesti 
miesten taitavuuden ja juontapaikkojen erilaisuudesta eivätkä siis kalus
ton erilaisuudesta. 

Keskeytykset jaettiin syiden mukaan neljään ryhmään, jonka jälkeen 
laskettiin kunkin syyryhmän suhteellinen osuus keskeytystiheydestä ja 
-ajasta. Tarkkaa rajankäyntiä siitä, mihin ryhmään eri syyt kuuluvat, 
on vaikea suorittaa, mutta esitetyllä tavalla on kuitenkin mahdollisuus 
saada karkea kuva asiasta. 



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 129 

Syyryhmien suhteellinen osuus keskeytystiheydestä oli seuraava: 

Syyryhmä Korni Ristimäensalo Pelkosenniemi ja Kolari 

Maastosta johtuvat 55 % 47 % 29% 
Kalustosta t 15 • 9 • 15 t 

Kuljettajan taitamatto-
muudesta tai huolimat-
tomuudesta johtuvat . 12 • 24 t 52 • 

Muusta johtuvat .. .. .. . 18 • 20 • 4 • 
Yhteensä ......... . .... 100% 100% 100 % 

Keskeytysajasta laskettuina saadaan niiden osuudeksi: 

Syyryhmä Korni Ristimäensalo Pelkosenniemi ja Kolari 

Maastosta johtuvat 23% 37% 44% 
Kalustosta » 45 • 15 • II • 
Kuljettajan taitamatto-

muudesta tai huolimat-
tomuudesta johtuvat . 9 • 20 • 45 t 

Muusta johtuvat . ...... 23 • 28 • 0 & 

Yhteensä . .. ........... 100 % 100 % 100 % 

Kalustosta johtuvien keskeytysaikojen osuus on huomattavasti vähäi
sempi jo Ristimäensalossa Korniin verrattuna, mutta erityisesti Pelkosen
niemellä ja Kolarissa. - Maastosta johtuvien keskeytysten osuus kes
keytysten lukumäärästä on erittäin suuri ja ajastakin huomattava. Perus
syynä tähän on toisaalta hakkuumiesten virheellinen kaatosuunta, toi
saalta se, että traktorinkuljettaja on valinnut väärän juontoreitin. Ku
ten aikaisemmin (s. 55) on esitetty, hakkuumiesten tehtävänä oli kaataa 
puut (ja koota pinotavararankataakat) siten, että palstatielle on esteetön 
hinausreitti. Suhteellisen harvoissa metsissämme on tähän hyvät mahdol
lisuudet. Annetusta määräyksestä huolimatta - ehkäpä tehtävän uutuu
den vuoksi - virheitä ilmeni runsaasti, kuten Koroista koottu taulukko 
32 (s. 130) osoittaa. Varmuudella voidaan sanoa, että kaikki yli 5 m .hi
nausmatkan etäisyydellä olleet, tien suuntaiset tukit oli valmistettu vir
heellisesti kaadetuista rungoista. iiden osuus oli n. 19 % kaikista Kor
nissa hinatuista tukeista. Voidaan kuitenkin väittää, ettei kaatosuunta, 
varsinkaan puiden ollessa lumisia, ole täysin hakkuumiesten määrättävissä. 
Tämä pitää epäilemättä paikkansa. Hakkuumiehille jää kuitenkin aina 
tietyissä rajoissa mahdollisuus kaatosuunnan valintaan, ja nämä rajat ovat 
9 
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niin väljät, että tien suuntainen kaato on täysin vältettävissä. Siihen 
viittaa mm. tien suuntaisten pölkkyjen täydellinen puuttuminen 30 m 
pitemmillä hinausmatkoilla. 

Taulukko 32. Eri juontamatkoilta hinattujen pölkkyjen suunta palstatien suuntaan 
nähden ennen hinausta Kornissa. 

Table 32. Tlle pre-towing Lie oflogs towed over dilferent skidding distances in relation fo 
tlle direction of tlle strip road, at Korni. 

Hinausmatka, 
m 

Towing 
distance, 

m. 

1. .. 5 
6 ... 10 

11...15 
16 ... 20 
21. .. 25 

26 ... 30 
31...35 
36 .. .40 
41. . .45 

Keskim. - .... 1 
Average 

Pölkkyjen suunta palstatien suuntaan nähden 
Lie of logs in relation to the direction of the strip road 

Kohtisuorassa 1 
At right angles 

II 
39 
45 
49 
46 
69 
50 
60 

100 

33 

Vinossa 
Oblique 1 

Tien suunnassa 1 
ln the diredion 

of road 

Määrä, ~~ - Quantity, ~~ 

9 
24 
23 
38 
28 
19 

50 
40 

21 

80 
37 
32 
13 
26 
12 

46 

Yhteensä 
Total 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

Missä määrin virheellisesti kaadettujen puiden juontatyössä on enem
män keskeytyksiä kuin oikein kaadettujen, riippuu hinausreitin maastosta. 
jos taakka pääsee esteettä kääntymään hinaussuuntaan ja reitti on oikein 
valittu, juonto käy yhtä helposti kuin oikein kaadetuista puista valmis
tettua tavaraa juonnettaessa. Saattaapa pieni kulma taakan suunnan ja 
sen hinaussuunnan välillä olla eduksikin, ko ka silloin mahdollisesti kiinni 
jäätyneet pölkyt irtoavat helpommin. Väärä kaatosuunta merkitsee kui
tenkin yleensä keskeytysaikojen Ii ääntymismahdollisuutta sekä pitem
pää hinausmatkaa. 

Taakan suunta hinaussuuntaan nähden ja maaston vaikeus kytkeyty
vät toisiinsa keskeytyksiä aiheuttavina tekijöinä tavalla, jonka selvittä
minen aineiston puitteissa ei ole mahdollista. Voidaan kuitenkin pitää 
varmana, että vaikeassa maastossa keskeyty tiheys on suurempi ja keskey-
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tyksiin kuluva aika pitempi kuin helpossa. Niin ikään on varmaa, että 
Ristimäensalon maastosta aiheutunut suuri keskeytysmäärä johtuu huo
mattavalta osalta siitä, että n. puolella tutkimusten kohteena olleesta 
alueesta hakkuumiehet erehtyivät kuormattuna-ajosuunnasta ja kaatoi
vat puut sen mukaisesti väärään suuntaan. 

Kuljettajan taitamattomuuden ja huolimattomuuden syyksi Iuettujen 
keskeytysten määrä vaihtelee eri traktoreiden osalta huomattavasti. 
Vaikka työ oli kaikille uutta, todistavat tämän syyryhmän alhaiset sa
dannekset esim. Kornin Fordsan Majarin ja Ristimäensalon Fergusonin 
kuljettajien ollessa kysymyksessä, että harkinnalla ja nopealla reagoin
nilla selvitään maaston vaikeuksista tyydyttävästi suhteellisen vähäisen
kin harjaantumisen jälkeen. 

Keskeytysaikojen osuus juonnon tehotyöajasta oli Kornissa keskimää
rin n. 17 %, Ristimäensalossa n. 28 % sekä Pelkosenniemen ja Kolarin työ
mailla n. 11 %· Varsinkin kahta ensiksi mainittua sadannesta on pidet
tävä suurina. Pelkosenniemen ja Kolarin sadannes vastannee pikemminkin 
tulevien työmaiden tasoa, tai saattaa sadannes pienentyä vielä siitäkin. 

Tiivistelmänä juonnon keskeytysajoista voidaan todeta seuraavaa: 

1. Keskeytysajat ovat kokeilutyömailla olleet todennäköisesti suu
rempia, kuin miksi ne työntekijöiden harjaantumisen ja sarjavalmisteisten 
kuormauslaitteiden käyttöön oton jälkeen muodostuvat. 

2. juontamatkan pituuden ja keskeytysaikojen suuruuden välinen 
riippuvuus oli kokeilutyömailla sangen heikko. 

3. Ilmeisesti pinotavararankataakkoja juonnettaessa keskeytysajat 
vaikeassa maastossa muodostuvat hieman suuremmiksi kuin tukkeja 
juonnettaessa, koska läpimitaltaan suuremmalla rankataakalla on mah
dollisuudet takertua useammin ja pahemmin esteisiin kuin yhden pölkyn 
muodostamaila tukkitaakalla. 

4. Maaston vaikeudella on epäilemättä vaikutus keskeytysaikojen suu
ruuteen, mutta sen selvittämistä vaikeuttavat puiden kaatosuunnan sekä 
hinausreitin valinnassa tehdyt virheet. Ilmeisesti runsas lumi pienentää 
keskeytysaikoja vaikeassa maastossa. 

5. Ellei taakan suunta vastaa hinaussuuntaa, lisääntyy keskeytysaika 
maastossa, jossa taakka ei pääse esteettä kääntymään hinaussuuntaan. 

6. Sekä hakkuumiesten että traktorin miehistön taitavuuden ja kes
keytysaikojen suuruuden välillä oh ilm ei. e ti sangen voimakas riippuvuus. 
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Kuormaus 

VARSINAINEN KUORMAUS 

Tehotyöaika 

66.1 

Tukkien varsinaisen kuormauksen käsite on täysin analoginen pinota
varan kuormauksen käsitteen kanssa (ks. s. 99). Niin ikään tukkien kuor
mauksen tehotyöaikaan sisältyy eräitä yleisluonteisia aikoja, joita voidaan 
pitää keskimäärin vakioina kuormaa kohden. Ne ovat siis käytännöllisesti 
katsoen riippumattomia kuorman suuruudesta ja niiden osuus kuormat
tua kuutioyksikköä kohden on sitä pienempi, mitä suurempia kuormista 
tehdään. Lukuun ottamatta kuorman järjestelyä ne ovat myös riippu
mattomia kuljetettavasta tavaralajista, mutta kun reen varusteet tavaran 
pituussuuntaisen kuormaustavan vuoksi ovat toiset kuin lyhyttä pinota
varaa ajettaessa, ajat on esitetty erillään viimeksi mainituista taulukossa 33. 

Taulukko 33. Varsinaisen kuormauksen vakioajat ilman keskeytyksiä (2Akt) tukkien 
ja pinotavararankojen kuormauksen ollessa kysymyksessä Kornissa, Ristimäensalossa 

sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. 

Table 33. Interruption-free standard times of loading proper (2Akt) for loading logs and 
cordwood Long logs at Korni, Ristimäensalo, and Pelkosenniemi and Kolari. 

1 Kuorman 
Työn Kuormauksen järjestely ja Yhteensä 

suunnittelu valmistelu sitominen Total 
Kuormia, Plann ing Prt paralion Tying and 

(2Akt) Traktori kpl th t work for loading arranging tht 
Trador Loads, load 

units Aika liman keskeytykslä, miesmln /kuorma 
lnttrruption-frtt timt , man-min .f load 

Kornl 

FOMD ....... .. l 14 
1 

0.2 6 1 4. 62 
1 5.33 

1 
10.21 

Ri stimäensalo 

FEGD .... . . ... . 9 0. 80 1 6. 99 1 16. 31 24.1 0 

FOMD •. • 0 . 0 . 0. 12 0. 24 

1 

0.2 6 

1 

14. 39 14.8 9 

STR • • •••••• 0 •• 2 3.0 0 0.75 13.41 17.16 

Yht. ja keskim. -~ 
Total and average 23 1 0. 70 1 2. 94 1 15.05 

1 
18. 69 

Pelkosenniemi j aJand Kolari 
---

FOMD ...... ... 1 14 1 0. 95 1 10.24 1 3.2 6 1 14. 45 

Kornl, Ristimäensalo sekä Pelkosenniemi ja Kolari, kesklm. 
Korni, Ristimät nsalo, and Pelkosenniem i and K olar i, averagt 

Yht. ja keskim. -

1 1 Total and average 51 0. 65 5.40 9.15 15.20 
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Vakioaikojen suuruuteen vaikuttaa rekien tarkoituksenmukainen ra
kenne. Ellei sivupylväiden korkeutta voida lisätä samassa tahdissa kuin 
kuorma kasvaa, kuormauksen valmistelu- ja järjestelyajat muodostuvat 
suuriksi. Ristimäensalon Fergusonin ja Fordsan Majarin muita suurem
mat ajat saavat tästä selityksensä. - Tavaraa reen pituussuuntaan kuor
mattaessa vakioajat ovat melkoisesti suurempia kuin poikittain kuormat
taessa. Niin ikään saattaa pinotavararankojen järjestely kuormassa olla 
hieman hitaampaa kuin tukkien. Ero lienee kuitenkin pieni. 

Työn edistymisen kannalta voidaan kuormauksen vakioaikojen ( Akt) 
laskea vaativan työryhmän aikaa keskim. 7.60 minfkuorma, mikä on n. 
6. 4-kertainen verrattuna pinotavaran kuormauksen vakioaikaan (vrt. 
taulukko 15, s. 99). 

Kuormausaikaan sisältyy myös sellaisia aikoja, joita voidaan pitää 
käytännöllisesti katsoen vakioina kuormattua taakkaa kohden. Ne ovat 
siis kuutioyksikköä kohden sitä suurempia, mitä pienempiä kuormattavat 
taakat ovat ja kuormaa kohden laskettuina sitä suurempia, mitä useam
pia taakkoja kuormaan nostetaan, eli mitä suurempia kuormat ovat. -
Nämä ajat, joita seuraavassa kutsutaan taakoittaisiksi vakioajoiksi, on 
traktoreittain ja työmaittain koottu taulukkoon 34. 

Taulukko 34. Taakoittaiset vakioajat ilman keskeytyksiä (Dst ja Dit) tukkien kuor
mauksen ollessa kysymyksessä Kornissa sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. 

Table 34. lnterruption-free standard times per bunch ( Dst and Dit) for loading logs at 
Korni, and Pelkosenniemi and Kolari. 

Saksien siirto Saksien irroitus 

i Transjerring Detaching Yhteensä 
the tongs the tongs Total 

1 Traktori Taakkoja, <0 st> (Dit> 
Tractor kpl 

Bunches 
Aika ilman keskeytyksiä, minitaakka 

Inltrruption-jree lime, min.fbunch 

Korni -
FOMD ... -. . .. . .. . . . 1 

1 

1 

1 
454 0.14 1 0.09 0.23 ° 

Pelkosenniemi jafand Kolari -
FOMD .... . . .. . ... . 1 562 1 0.08 1 O.o8 1 0. 16 

-- --
Korni sekä Pelkosenniemi ja Kolari, keskim. 
Korni, and Pelkosenniemi and Kolari, average 

Yht. ja keskim. - 1 

Total and avera e .. g 1016 0.11 0.08 1 0.19 
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Saksia ei ole tarpeen aina siirtää. Tietä lähellä olevat samoin kuin ne 
kauempana olevat taakat, joiden esteisiin tarttumisesta ei ole pelkoa, juon
netaan ja kuormataan niin, että sakset kiinnitetään valmiiksi siihen koh
taan, joka on kuormaan noston kannalta edullisin. 

Taakan irroitus toistuu tietenkin jokaisen taakan kohdalla. Saksien 
ollessa kysymyksessä aika on lyhyt, koska irroitus käy narusta nykäise-
mällä. · 

Tukkien kuormaannostaaika osoittautui kuormauskorkeudesta riippu
mattomaksi, sill ä kaikki tukit jouduttiin nostamaan >>lakipisteem kautta. 

Kuormausetäisyyden keskimääräinen vaikutus ajanmenekkiin ilmenee 
Kornin sekä Pelkosenniemen ja Kolarin aineistojen perusteella laadituista 
korrelaatiotaulukoista (liitteet 8 ja 9, s. 309) ja näiden taulukoiden luokka
keskiarvojen tasoituskäyristä (kuva 37, s. 135). Aikojen hajonta eri etäi
syysluokissa on huomattavan suuri. Kun se Pelkosenniemellä ja Kolarissa 
on hieman pienempi kuin Kornissa, voidaan syyksi olettaa em. työmaiden 
miesten parempi ammattitaito. 

Ajanmenekin kuvaajissa on 2 .. . 3 m kuormausetäisyydellä minimipiste, 
joten nämä etäisyydet näyttäisivät olevan ko. aineistojen mukaan edulli~ 

simpia kuormaan noston kannalta. Reen läheisyydessä olevien tukkien 
suurempi kuormaannostaaika hieman kauempana oleviin verrattuna joh
tunee tukkien ohjaamisen vaikeutumisesta. 

Kuormausetäisyyden suureneminen on Kornissa lisännyt keskim. ajan
menekkiä voimakkaammin kuin Pelkosenniemellä ja Kolarissa. - jos 
2 m kuormausetäisyyden ajanmenekkiarvo merkitään kummassakin ta
pauksessa suhdeluvulla 100, saadaan eri etäisyyksien ajanmenekkiarvoille 
taulukossa 35 esitetyt suhdeluvut. 

Taulukko 35. Kuormausetäisyyden suhteellinen vaikutus tukki en kuormaannoston 
keskim. tehotyöaikaan (Fkt) Komissa sekä Pelkosenni emellä ja Kolarissa. 

Table 35. The relative ejject of the loading distance on the average produclive work time for 
lifting logs onto the /oad ( F kt) at Korni , and Pelkosenniemi and Kolari. 

1 

Kuormausetälsyys, m - Loading distance, m . 

Työmaa 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 
1 

9 1 10 
W ork site 

1 

Suhteell inen kuormaannostaaika 
Rdativ~ lim~ of lifting onto /he load 

Korni .... . ... . . .. . . 1 107 1 100 l 1oo 1 104 1 118 1 129 1 142 158 , 176 191 
Pelkosenniemi ja jand 1 

105 1 100 l 1oo 1 105 1 111 1 126 f 137 Kolari . . . .... .. .. . 100 118 147 
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Korni • 
10 ., .1/1. ., :l7 .12 7 8 J 8 

P4'/kostZnnieA?I~ Ko/or/ o----- -o 
/8 Jl . .,. ..., .f:l .u :1:1 " 2/ 

/ 
/ 

/ 
y. ... ,... 1--

r- ...... ""' .--- t---( - -
t z J ~ s 6 7 8 9 m 

Elö;:rvvs, A?- IJ/.slo11~tr, m. 

l<uva 37. Tukkien keskimää räisen kuormaannostaajan riippuvuus kuormausetäisyy
destä J:<ornissa (yl empi piirros) sekä Pelkosenniemellä ja J:<olarissa (alempi piirros). 

Fig. 37. The dependence of the average log-onto-load lifling lime on the loading distance 
at Korni ( upper }, and at Pelkosenniemi and Kolari ( lower) . 

Pelkosenniemellä ja Kolarissa kuljettajat lisäsivät etäisyyden suure
tessa vintturirummun kierroksia runsaammalla kaasutuksella tasoittaen 
siten etäisyyden vaikutusta ajanmenekkiin . Lisäksi näillä työmailla käy
tetyt, sarjavalmisteiset kuormau laitteet olivat muutenkin nopeampia 
kuin Kornissa kokeiltu , kuten jo aikaisemmasta on ilmennyt. 

Toinen kuormaan noston varteen otettava työvaikeustekijä on tukkien 
koko. Näyte sen ja keskimääräisen kuormaannostoajan välisestä korre
laatiosta on esitetty liitteessä 10 (s. 310). Ajanmenekin hajonta eri tukin
suuruusluokissa on tässäkin tapauksessa huomattavan suuri ja jälleen 
Kornissa suurempi kuin Pelkosenniemellä ja Kolarissa. 

Keskimääräinen ajanmenekki näyttää 3 .. .4 j3 pienempiä tukkeja nos
tettaessa pysyvän tukkia kohden likimain samana, mutta suurenevan sen 
jälkeen - aluksi hitaasti ja väh ite llen voimakkaammin - tukkien koon 
suuretessa, kuten Pelkosenniemen ja Kolarin tasoitettu kuvaaja (kuva 38, 
s. 136) osoittaa. Kuutioyk ikköä kohden laskettu ajanmenekki on pieniko-
koisia tukkeja kuormattaessa huomattavan suuri , mutta pienenee 7 ... 8 j3 
tukinkokoon asti jyrkästi ja siitä eteenpäin hitaammin, kunnes se 13 .. . 16 j3 
tukinsuuruusluokissa muodostuu uunnilleen vakioksi. 16 j3 suuremmat 
tukit alkavat olla pienellä vintturilla varustetun kuormauslaitteen käytön 
kannalta jo hankalia, joten keskimääräinen, kuutioyksikköä kohden las
kettu ajanmenekki ilmeisesti alkaisi jälleen suurentua tätä raja-arvoa 
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Kuva 38. Tukkien keskimääräisen kuormaannostaajan riippuvuus tukkien koosta Pel
kosenniemellä ja Kolarissa. 

Fig. 38. The dependence of the average log-onto-load lifting time on the log size, at Pelko
senniemi and Kolari. 

kookkaampien tukkien kuormaan noston ollessa kysymyksessä. Suurella 
vintturilla varustetun kuormauslaitteen nostoajanmenekin kuvaajan 
(Korni) ruinimipiste lienee n. 18 ... 20 j3 suuruusluokkien kohdalla. 

Tukkien koon suureneminen on Pelkosenniemellä ja Kolarissa lisännyt 
kuormaannostaaikaa keskimäärin voimakkaammin kuin Kornissa, kuten 
seuraavasta, suhteellista ajanmenekkiä valaisevasta taulukosta 36 ilme
nee. 5 j3 tukin kuormaannostaaika on kummassakin tapauksessa merkitty 
suhdeluvulla 100. 

Taulukko 36. Tukkien koon suhteellinen vaikutus tukkien kuormaannoston keskim. 
tehotyöaikaan (Fkt) Kornissa sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. 

Table 36. The relative elfect oflog size on the average productive work time jor lifting logs 
onto the load (F~c~) at Korni, and P elkosenniemi and Kolari. 

Tukin koko, j•- Log size, cu.ft. 

Työmaa 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 II 1 12 1 13 1 14 
Work site Suhteellinen kuormaannostaaika 

Relative time oj lifting onto the load 

Korni .. ..... 92 , 92 , 94 98 100 / 102 110 1116 , 122 , 127 135 141 149 155 
Pelkosepniemi 

95 , 95 , 95 100 / 105 111 1119 1127 135 143 jafand Kolari 97 151 162 173 

Ilmiö johtuu Kornissa kokeillun kuormauslaitteen suuremmasta nosto
kyvystä. Tukkien koon ja kuormausetäisyyden vaikutus kuormaannosto
aikaan kytkeytyy läheisesti yhteen. Kuta kookkaampia tukit ovat, sitä 
enemmän kuormausetäisyyden suureneminen lisää ajanmenekkiä ja päin
vastoin . 
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Tukkien kuormaannoston tasoitetut aika-arvot on esitetty taulu
kossa 37. 

Keskimääräinen kuormaannostaaika oli Kornissa 0.53 minftukki sekä 
Pelkosenniemellä ja Kolarissa 0.42 minftukki, eli vm. työmailla 21 % pie
nempi. - KANTOLA ( 1954, s. 51) mukaan tukki en nosto Record kuor
mauslaitteella autokuormaan vaatii aikaa keskim. 0 . 22 minftukki saksien 
irroitusaika mukaan luettuna. Kuormausetäisyys on hänellä ollut toden
näköisesti tuntuvasti pienempi kuin käsillä olevassa tutkimuksessa. -
Mainittakoon, että KA TOLAN mukaan tukkien autoon nostoajan kuvaaja 
on suora. 

Taulukko 37. Eri kokoisten tukkien keskim. kuormaannostaajat ilman keskeytyksiä 
(Fkt) Kornissa sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. Traktori FOMD. Kuormauslait
teet: Kornissa Ruotsissa valmistettu, suurella vintturilla varustettu Record, Pelkosen-

niemellä ja Kolarissa kotimainen, pienellä vintturilla varustettu Record. 

Table 37. The average interruption-free times for lifting dilferent-sized logs onto the load 
(Fkt) at Korni, and Pelkosenniemi and Kolari. Tractor FOMD. Loading equipment: 
At Korni, a Record made in Sweden and furnished with a large winch; at Pelkosenniemi 

and Kolari, a domestic Record Jvith a small winch. 

1 

1 Pelkosen-
Korni niemi jatand 

Kolari 

Tukin 
1 

Kuormausetäisyys, m - Loading distance, m. 

koko, 

1 1 

Keskim . 

1 

Keskim . 
j • 1.5 

1 

2.5 4 .5 
1 

6.5 
Average Average 

L_og 
Slte, Kuormaannostoaika - Time of lifting onto the /oad 

cu. /1. 
min/ 

min / 
min / 

mln / 
min/ 

min/ 
min/ 

min / 
min / 

min / 
mln / 

min/ 

tukki 
10 j ' 

tukki 
10 j' 

tukki 
10 j' 

tukki 
10 j' 

tukki 
10 j ' 

tukki 
10 j' 

min.f 
min. f 

min. f 
min. f 

min. f 
min. / 

min.f 
min. f 

min. f 
min. f 

min .f 
min. f 

10 10 10 10 10 10 log cu.jt . log cu.ft. /og cu.ft. log cu.ft. log cu.ft. log cu.ft. 

1 0. 37 3. 70 0. 35 3.50 0.38 3.80 0.47 4.70 0.47 4.70 0.35 3.50 
3 0.42 1. 40 0.41 1. 37 0.45 1. 50 0. 56 1. 87 0.4 8 1. 60 0. 35 1. 17 
5 0.47 0.95 0.4 6 0. 92 0.51 1. 02 1 0.66 1. 32 0. 51 1.02 0.37 ö. 74 
7 0.52 0. 74 0.51 0. 73 0.58 0.83 0. 75 1.07 0. 56 0. 80 0.41 0.59 
9 0.58 0.64 0.56 10. 62 0.66 0.73 10.86 0.96 0.62 1 0. 69 0.47 0. 52 

II 0.69 0.63 0.53 0.48 
13 0. 76 0. 58 0.60 0.46 
15 0.83 0. 55 0.68 0.45 
17 0. 78 0.46 

Keskim. -~ ' 

1 0.44 1 1 0.49 1 1 0.6 J 
1 

1 1 

Average . 0.4 6 0.53 0.42 
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Tiivistelmänä kuormaan noston tehotyöajasta voidaan edellisen perus
teella esittää seuraavaa: 

1. Kuormauskorkeudella ei tukkien koneellisessa traktorirekeen kuor
mauksessa ole olennaista vaikutusta ajanmenekkiin. 

2. Kuormausetäisyys vaikuttaa ajanmenekkiin siten, että aivan reen 
vieressä olevat tukit ovat hitaampia kuormata kuin hieman kauempana 
olevat (nostopaikan ahtaus). Edullisin etäisyys on n. 3 m. Etäisyyden pi
dentyessä siitä kuormaannostaaika suurenee. Suureneminen on itä voi
makkaampaa, mitä kookkaampia tukit ovat. 

3. Tukkien koon suurentuminen lisää tukkia kohden laskettua kuor
maannostoaikaa. 3 .. .4 j3 pienempien tukkien kuormaannostaaikojen ero 
on kuitenkin erittäin vähäinen, mutta suurempiin tukkien kokoluokkiin 
siirryttäessä ajanmenekki alkaa kasvaa, aluksi hitaasti, mutta vähitell en 
voimistuen. 

4. Kuutioyksikköä kohden lasketut kuormaannostaajat ovat tiettyyn 
rajaan asti sitä pienempiä, mitä kookkaampia tukit ovat. Suuruusraj a ei 
käytettävissä olevan aineiston perusteella ole tarkasti määritettävissä, 
mutta lienee pienellä vintturilla varustettua kuormauslai tetta käytettäessä 
n. 16 j3 ja suurella vintturilla varustetulla kuormauslaitteella kuormat
taessa n. 18 ... 20 j3. 

5. Taakan suunnan vaikutus kuormaanna toaikaan on vähäinen. 
Tien suuntaiset tukit saattavat olla hieman edullisempia kuin vinossa tai 
kohtisuorassa tietä vasten olevat - erityisesti jos kuormaannostapaikka 
on ahdas tukkien reen suuntaiseksi kääntämisen kannalta. 

6. Sekä j uonnon että kuormaannoston kannalta olisi ilmeisesti eduksi, 
jos käytettäisiin hakkuutapaa )>rekeen autettuna)>, koska silloin hakkuu
miehet ottaisivat paremmin vintturijuonnon vaatimukset huomioon. Li
säksi traktoria kohden voisi illoin ko. työvaiheiden aikana olla kaksi apu
miestä, mutta varsitiellä ajon kuljettaja voisi suorittaa yksinään. 

Keskeytykset 

Varsinaisen kuormauksen ke keytystiheys on tuntuvasti pienempi kuin 
juonnon, mutta myös kuormaukses a keskeytykset ovat sattumanvarai
sia. Tukkien koon ja keskeytystiheyden välillä ei osoittautunut olevan 
riippuvuutta eikä myöskään koon ja ke keytysajan välillä. - Keskeytys
ten lukumäärä kuormattua tukkia kohden laskettuna oli Kornissa O.o6 
sekä Pelkosenniemellä ja Kolari a 0.1 o. Kuormattujen tukkien lukumää
rällä painotetuksi keskiarvoksi aadaan O.os kpljtukki. 
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Keskimääräisiksi keskeytysajoiksi saatiin seuraavat: 

Korni (454 tukkia) .............. . .. .. . . . 
Pelkosenniemi ja Kolari (562 tukkia) ..... . 

0. o 6 minj tukki 
0.05 
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Varsinaisen kuormauksen tehotyöajasta lasketuiksi keskeytyssadan
neksiksi saadaan sekä Kornin että Pelkosenniemen ja Kolarin aineiston 
perusteella n. 7 . 

Keskeytysajat johtuivat taulukossa 38 esitetyistä syistä. 
Keskeytysten syistä kiintyy Kornin osalta huomio erityisesti kuor

mauslaitteen korjaukseen (50 % ajasta). Kornin kuormauslaite oli tar
koitettu alun perin muuhun kuin tämäntapaiseen työhön, kuten jo aikai
semmin on mainittu. Kun Pelkosenniemen ja Kolarin kuormauslaitteiden 
kääntyvän puomin päässä oleva taittopyörä oli riippuva, kuormauslait
teesta johtuvat keskeytykset jäivät vähäisiksi. Vm. työmailla voidaan 
keskeytysajasta lukea ainakin 40 % kuormaajien taitamattomuudesta tai 
huolimattomuudesta johtuvaksi. 

On mahdollista, että keskeytysajat pienenevät kokeilutyömailla määri
tetyistä. Suuremmitta virheittä voitaneen kuitenkin tukkien varsinaisen 
kuormauksen keskeytyssadanneksena käyttää 6.8 (Pelkosenniemen ja 
Kolarin arvo). 

Taulukko 38. Varsinaisessa kuormauksessa sattuneiden, kuormattua tukkia kohden 
laskettujen keskeytysaikojen suhteellinen jakaantuminen eri syiden kesken Kornissa 

sekä Pelkosenniemellä ja Kolarissa. 

Table 38. Tfle relative dislribution per loaded log of inlerruptions occurring in loading 
proper between tfle different causes, at Korni, and Pelkosenniemi and Kolari. 

1 

1 Pelkosen- ~ Keskim. 
Korni niemi ja/ 

and Kolari Average 

Keskeytyksen syy Aineisto, tukkeja, kpl 
Reason for interruption Materia/, logs, units 

454 
1 

562 
1 

1 016 

Osuus, % - Proportion, % 

Kuormauslaitt. korjaus- Repairing tfle loading device 50 
1 

20 29 
Taakka reen alle- Tfle buncfl gelling under tfle sleigfl - 20 14 
Pudonneen pölkyn kuorm. - Re-loading a dropped 

log ....................... ... ........ .. . . ... 33 - 14 
Muu huolimattomuus - Otfler carelessness ........ 0 20 14 
Le .... · R · j 0 

1 

20 14 paammen - estrng . ... . .......... . .......... 
Odotus- Wailing ............................ ·1 17 20 15 

Yhteensä - Total .. ... .... .. .. . .. ... . ........ ·1 100 i 100 1 100 
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KUORMAUSAJO 

Tukkien kuormausajomatkan pituus riippuu samoista tekijöistä kuin 
pinotavaran (ks. s. 104). 

Kuormausajoaika keskeytyksineen on niin ikään riippumaton siitä, 
mitä tavaralajia traktorilla kuljetetaan. Tästä syystä tukkien kuormaus
ajoaika siihen vaikuttavine tekijöineen on käsitelty jo aikaisemmin (ks. 
ss. 1 05- 113) palstatien varteen tehdyn pinotavaran kuormausajaa analy
soitaessa. 

Kokonaistyöajan menekin laskeminen tukkien juontamisessa 
ja kuormaamisessa 

LASKUMENETELMÄ 

Tukkien juontamisen ja kuormaamisen työmaa-ajan laskemiseksi on 
edellä esitetyn perusteella laadittu seuraava polynomiyhtälö: 

(16) 

Dkt 
Dst 
Dit 
Fkt 
Fst 
Fht 
lsh 
Hkat 
sk 
n 

Tik = 1. 068 [ Akt + n (Dst + Fkt + Dit)] + 1.11 4 n [Dkt + 
1sh (Fst + Fht)] + 1. 088 (Hkat Sk) minfkuorma, 

juonnon ja kuormauksen työmaa-aika, minfkuorma, 
varsinaisen kuormauksen vakioaika (työn suunnittelu + kuor
mauksen valmistelu + kuorman järjestely ja sitominen), minf 
kuorma, 
tukin kiinnitysaika, minftukki, 
saksien siirtoaika kuormaan nostossa, min jtukki, 
saksien irroitusaika, minftukki, 
tukin kuormaannostoaika, minftukki, 
saksien vientiaika hinattavan tukin pään luo, minjtukkifm, 
tukin hinausaika, minftukkifm, 
keskim. juontomatka, mjtukki, 
keskim. kuormausajoo tehotyöaika, minf! OO m, 
keskim. kuormausajomatka, JOO mfkuorma, 
kuorman suuruus, tukkeja kpl. 

Työryhmään edellyttää yhtälö kuuluvaksi kak i miestä. j os kuor
mausajoo työmaa-aika halutaan laskea tarkemmin, se voidaan suorittaa 
samalla tavalla kuin pinotavaran kuormausta käsiteltäe sä (s. 114) on 
esitetty. 
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ESIMERKKI LASK UME ETELMÄN SOVELTAMISESTA 

Oletetaan, että kysymyksessä on esim. 300 j3 tukkikuorman kuormaa
minen, että tukkien keskikuutio on 5 j3, niiden keskipituus 18. j ja että 
niitä on valmistettu keskim. 1. 2 kpl runkoa kohden ja että palstateiden 
keskim. etäisyys on 60 m ja palstojen syvyys 500 m. Keskim. juonta
matka (15h) on tällöin 10.1 m (ks. taulukkoa 26, s. 117) ja keskim. kuor
mausajomatka (Sk) 1 120m (ks. taulukkoa 19, s. 104). juonnon ja kuor
mauksen työmaa-ajaksi saadaan tällöin: 

Tik = 1. 068 [7.6o + 60 (O.tt + 0.47 + O.o8)] + l.tt4 · 60 [O.t o + 
!0.1 (0.026 + O.o4o)] + 1. 088 · 1.80 · 11. 2 ,.._ 126 minfkuorma. 

6. Työajan menekki pinotavaran purkamisessa 

Varsinainen purkaminen 

TEHOTYÖAIKA 

Varsinaiseen purkamiseen on luettu kuuluviksi kaikki muut kuorman 
purkamiseksi ja kaluston tyhjänäajokuntoon valmistamiseksi suoritetta
vat työt paitsi purkamisajoa. - Osa purkamistyöhön kuuluvista ajoista 
on vastaavalla tavalla kuin kuormauksessa sellaisia, että niitä voidaan pi
tää keskim. vakioina kuormaa kohden. Nämä ajat on koottu tauluk
koon 39 (s. 142). 

Pälkäneellä kysymyksessä oli nippuina purkaminen, minkä johdosta 
ajanmenekki oli huomattavasti suurempi kuin muilla työmailla. Purka
misen valmisteluun luettiin tällöin kuuluviksi pudotuskiskojen nouto ja 
paikoi lleen asettaminen, nipun pyöristäjien kaataminen, perä- ja välipyl
väiden poistaminen sekä reen nykäisy eteenpäin nippujen alas liukumisen 
helpottamiseksi. Tyhjänäajon valmisteluun kuuluivat reen ajokuntoon 
laittaminen sekä pudotuskiskojen poistaminen ja niputtamiseen nippu
lankojen sitominen. 

Vakioaikojen erot Korniri ja Ristimäensalon työmailla johtuvat vas
taavalla tavalla kuin varsinaisen kuormauksen vakioaikojen erot pää
asiallisesti rekien erilaisuudesta ja kuljettajien erilaisesta taidosta ja yrit
teliäisyydestä. 
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Taulukko 39. Varsinaisen purkamisen vakioajat kuormaa kohden ilman keskeytyksiä 
(2Apt) pinotavaran purkamisen ollessa kysymyksessä Kornissa, Ristimäensalossa ja 

Pälkäneellä. 

Tab/e 39. Interruption-fr ee standardtimesper load of unloading proper ( 2Apt) when un
loading cordwood at K orni, Ristimäensalo, and Pälkäne. 

Traktori 
Tractor 

FEGP 
FOMP 
vvo . . .. .. . . . 
Yht. ja keskim. l 
Total and average 

Kuormia, 
kpl 

Loads, 
unils 

24 
6 

17 

47 

Työn 
suunnittelu 

Planning 
lhe work 

Purkamisen ITyhjänäajon . . 1 
valmistelu valmistelu 1 lput~amJs-
Preparalion Preparalion tyo~ 

loading unloaded work 
for un- 1 for driving 1 Bundlmg 1 

1----'----

0.7 0 

3.10 
1. 24 

1. 20 

Aika ilman keskeytyksiä, miesminikuorma 
lnterruplion-free time, man-min. /load 

Korni 

0.04 

0.02 

Ristimäensalo 

0 . 03 

0.11 
0.05 

0.05 

Yhteensä 
Total 

(2Apt> 

0. 7 3 

3 . 21 
1. 35 

1. 27 

--~---~---.--~-

~~~p· :: : : : ::: - 1 "·" 1 g :: II II 
0.88 

NUF . . . . . . . . . 1. 85 

1. 89 

1. 22 

2 .51 

1. 68 
Yht. ja keskim. , 1 1 1 1 
Totalandaverage 10 0.6 3 1 0.30 0.75 -
------------~------~--- --l-------~--------~------~----- 1 

Yht. ja keskim., 
Total and average 57 

FOMD .. .. . .. . I 14 

Korni ja Ristimäensalo, keskim. 
Korni and Ristimäensalo, average 

1. 10 0 . 05 0.18 

Pälkäne 

.1 2. 62 3.28 

_1 -=--' 1.~ 
22.82 28.72 

Työn edistymisen kannalta voitaneen keskim. vakioaikana ( Ap1) kuor
maa kohden käyttää 0.67 min ilman keskeytyksiä (työryhmän aikaa), ellei 
niputetun tavaran purkaminen ole ky ymyk e sä. j os tavara puretaan 
nippuina, vastaava työryhmän aika on 14. 36 minfkuorma. 

Pölkkyjen purkamisaika kuormasta riippuu niiden koosta, tilavuuspai
nosta, kuorinta-asteesta, siirtokorkeudesta, iirtoetäisyydestä sekä si itä, 
onko kysymyksessä purkaminen pinoon, heittopinoon vaiko röykkiöön. 
Nippuina purkaminen ei ilmeisesti riipu em. tekijöi tä, vaan ajanmenekki 
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on tietyn nippulukumäärän ollessa kysymyksessä keskim. vakio kuormaa 
kohden nippujen koosta riippumatta. · 

Käytettävissä olevien aineistojen puitteissa ei ole mahdollista analy
soida yksityiskohtaisesti mainittujen tekijöiden vaikutusta ajanmenek
kiin, vaan on tyydyttävä taulukossa 40 esitettyihin, keskimääräisiin, 2-m 
kuusipaperipuuta koskeviin lukuihin. Kornissa tava.ra oli kuorimatoota 
ja Ristimäensalossa puolipuhdasta, kuten aikaisemmin on mainittu. Päl
käneen tavara oli puolipuhdasta ja kuivaa. 

Taulukko 40. 2-m pinotavaran reestä siirtämiseen kuluva a ika ilman keskeytyksiä 
(2Cpt) Kornissa, Ristimäensalossa ja Pälkäneellä. 

Table 40. Tlle interruption-free Ii me expended on moving 2-metre cordtvood from 1/Je sleigll 
(2Cp1), at Korni, Ristimäensalo, and Pälkäne. -

Työryhmässä Varastomuo- Aineisto, Aika, mies-
min/p-m' Työmaa miehiä dostelma p-m• 

Time, Work site Meninthe Storage Materia/, man-min. f work team piled cu.m. piled cu.m. 

K.orni 
• • • 0 ••••• • • ••••• 2 Pino -Pile 143.5 

1 

5. 59 

1 

K.orni • • •• . • . • . • . • •• 0. 3 Pino- Pile 250. 0 4.94 

K.orni, keskim. - Korni, l 
1 Pino- Pile 

1 1 
average ... ........ .. 393. 5 5. 17 

-

Ristimäensalo ..... . .. ·1 2 
1 Heittopino -

Loose pile 
1 

72.2 
1 

3.04 

Pälkäne .............. ·1 2 1 Nippu -Bundle 218.4 1 0 . 16 

Purkamiskorkeuden ja -etäisyyden vaihtelut olivat sekä Kornissa että 
Ristimäensalossa vähäiset. Keskim. purkamiskorkeus oli edellisellä työ
maalla - 12 cm ja jälkimmäisellä + 13 cm. Keskim. purkamisetäisyydet 
olivat vastaavasti 54 cm ja 97 cm. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että MAKKOSE (1956, s. 105) mukaan 
2-m puolipuhtaan paperipuun hevosreestä varastöpinoon. siirtämiseen 
(siirtoetäisyys 2 m) kuluu aikaa keskim. 5.12 miesminfp-m3 ja 2-m kuori:.. 
mattoman paperipuun siirtämiseen 6.st miesminfp-m3. 

Yleensä tuotos miestä kohden tämänkaltaisissa töissä on sitä pienempi, 
mitä suurempi on työryhmä. Syynä siihen, että miesaika Kornissa kolmen 
miehen purkaessa on alhaisempi kuin kahden miehen, johtunee miesten 
erilaisuudesta. 

Kahden miehen työ"ryhmältä voidaan suuremmitta virheittä laskea kulu
van tuoreiden 2-m paperipuupölkkyjen reestä pinoon siirtämiseen aikaa (C pt) 
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keskim. 2.59 minfp-m3 ja reestä heittopinoon siirtämiseen 1.52 minfp-m3 
ilman keskeytyksiä. - jos kysymyksessä on nippuina purkaminen, vas
taava aika on keskim. O.os minfp-m3. 

Niputtamattoman tavaran purkamisaikaa on ilmeisesti mahdollisuus 
tuntuvasti pienentää, jos reki varustetaan kippilaitteella, jos käytetään 
kallistuskoroketta, tai jos kuorma vedetään sen alle asetetun, toisesta 
päästään ankkuroidun teräsköyden avulla alas (vrt. Tuov1 EN 1950). 

KESKEYTYKSET 

Varsinaisen purkamisen aikana sattuneiden keskeytysten yhteismäärä 
oli Kornissa keskim. 0. 20 miesminfp-m3, Ristimäensalossa 0.41 miesmin/ 
p-m3 ja Pälkäneellä 0.44 miesminfp-m3. Kahden em. työmaan kuutio
määrillä painotetuksi keskiarvoksi saatiin 0. 23 miesminfp-m3. - Pisin kes
keytysaika johtui lepäämisestä, kuten taulukko 41 (s. 145), jossa keskey
tysajat on eritelty syittäin ja traktoreittain, osoittaa. 

Keskeytysajat vaikuttavat pituudeltaan tyypillisiltä tämänluonteisille 
töille. Keskimääräinen, tehotyöajasta laskettu keskeytyssadannes oli Kor
nissa n. 4, Ristimäensalossa n. 9, näiden kummankin työmaan keskiarvona 
4. 3 sekä Pälkäneellä n. 20. 

Purkamisajo 

Purkamisajomatkan jakaantuminen kuormattuna-ajon, tyhjennysajon 
ja tyhjänäajon kesken (ks. s. 10) vaihtelee paikallisista olosuhteista riip
puen. Eräissä tapauksissa paluutie varsitielle on tuntuvasti lyhyempi 
kuin se reitti, jota kuorma on kuljetettava varastoalueella purkamis
paikalle. Toisissa tapauksissa tilanne saattaa olla päinvastainen. Matkoi
hin vaikuttavat varastoalueen muoto ja varastoteiden suunnittelu tun
tuvasti. Keskimäärin voitaneen kuormattuna- ja tyhjänäajomatkoja pi
tää kuitenkin yhtä suurina. - Tyhjennysajomatkan pituus on 0 sellaisissa 
tapauksissa, joissa kuorma voidaan purkaa yhteen paikkaan, kuten mm. 
kokeilutyömailla pääasiallise ti tapahtui. joskus on kysymys vain muu
tamista metreistä, jos rekeä nykäi tään eteenpäin siirtokorkeuden pitä
miseksi mahdollisimman edullisena tai nippujen alas liukumisen helpotta
miseksi. Huomion arvoisek i tyhjenny ajomatka muodostuu ilmeise ti 
ainoastaan silloin, kun purkamisen yhteydes ä on suoritettava tavaran la
jittelua (eri tavaralajit puretaan eri paikkoihin). 
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Purkamisajomatka kuormaa kohden jakaantui kokeilutyömailla kes
kim. seuraavasti: 

Korni Ristimäensalo Pälkäne 

Kuormattuna-ajomatka (c2) 130 m 45 % 250 m 46 % 340 m 50 % 
Tyhjennysajomatka (b2) 0 • 0 • 0 » .Q )) 0 )) 0 & 

Tyhjänäajomatka (a2) 160 • 55 • 290 » 54 » 340 )) 50 & 

Yht. 290 m 100 % 540 m 100 % 680 111 100 % 

Taulukko 41. Varsinaisessa purkamisessa sattuneiden, purettua p-1113 kohden laskettu
jen keskeytysaikojen jakaantuminen traktoreittain eri syiden kesken Kornissa, Risti

mäensalassa ja Pälkäneellä. 

Table 47. The distribution by tractors of interruption times per unloaded piled cu.m. 
occurring in unloading proper, by the diflerent causes, at Korni, Ristimäensalo, and 

Pätkä ne. 

1 

Aineisto, Lepo 1 Odotus 1 Korjaus 1 Muu !Yhteensä % teho-

Traktori 
p-m• 

Resl Wailing Repairing Other Total 
työajasta 

Tractor 
Materia! , % of 

piled 
miesmin/p-m• - man~min.fpiled cu.m. 

produclive 
cu.m. worklime 

Korni 

FEGP i 
224.0 1 0. 09 - 0. 01 - 0.10 1.7 

FOMP .... .. . . . .... 74. 9 

1 

0.11 - 0.10 - 0.21 3.4 
vvo .. .... ....... . 257.0 0.1 9 - 0.08 0. 03 0.30 5. 9 

Yht. ja keskim. - 1 

Total and average .. 555.9 1 0.14 
1 

-
1 

0.05 1 
0.01 

1 
0.20 

1 
3. 6 

_!<, - .~···· ········· · 1 70 1 - 1 25 5 1 100 1 
Risti mäensalo 

DVB 0 ••••• • ••• 0 ••• 40.2 1 0. 32 - - - 0. 32 
1 

5.6 
FEGD .. . .. . ...... . 34.0 

1 

0.52 - - - 0. 52 

1 

15.2 
NUF •• 0 • • 0 • ••• 0 . 0 . 10. 8 0.4 3 - - - 0.4 3 8. 7 

Yht. ja keskim. - 1 

Total and average .. 85.0 0.4 1 1 - 1 - -
1 

0.41 1 8. 7 

% . .. . ....... ... . .. 1 100 1 - 1 - - 1 100 1 
Korni ja Ris timäensalo, keskim. - K orni and Ristimtiensalo, average 

Yht. ja keskim. - 1 

Total and average .. 640. 9 
1 

0.1 8 
1 - 1 0. 04 1 0. 01 

1 
0. 23 

1 
4. 3 

% . . .... ......... . . 1 1 78 - 1 18 1 4 1 100 1 
Pälkäne 

_FOMD ..... .. .... .. ! 218.4 
1 

0. 03 1 0. 30 1 0. 04 1 0. 07 
1 

0.44 
1 

20.4 

% . . .... .... . ...... 1 7 68 g 1 16 1 100 1 
IO 
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Kun tyhjennysajo oli erittäin vähäistä, sen tehotyöaika sisällytettiin 
aineistoa käsiteltäessä purkamisen valmisteluaikaan ja sen aikana sattu
neet keskeytykset varsinaisen purkamisen keskeytysaikoihin. 

Varastotiet kokeilutyömailla vastasivat kunnoltaan varsiteitä. Pur
kamisen kuormattuna- ja tyhjänäajon ajanmenekissä ei tästä syystä voitu 
todeta olennaista eroa varsitiellä ajon ajanmenekkiin verrattuna. - Kes
kimääräisinä tehotyöaikoina voidaan näin ollen käyttää kokeilutyömaiden 
olosuhteita vastaavissa tapauksissa seuraavia (vrt. s. 154): 

Purkamisen kuormattuna-ajo ....... . 
Purkamisen tyhjänäajo . .......... . 

Keskimäärin ..................... . 

0.570 min/ 100 m 
0.42 9 • 

0.484 » 

Vastaavalla tavalla voidaan suuremmitta virheittä käyttää purkamis
ajon keskeytyssadanneksina samoja lukuja kuin var itiellä ajossa (vrt. 
s. 169). Tehotyöajasta laskettuina sopivat keskim. sadannekset ovat il
meisesti seuraavat: 

Purkamisen kuormattuna-ajo . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3 % 
Purkamisen tyhjänäajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 4 » 

Keskimäärin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. o » 

Kokonaistyöajan menekin laskeminen pinotavaran purkamisessa 

LASK UMENETELMÄ 

Vastaavalla tavalla kuin kuormaamisesta on myös purkamisesta laa
dittu edellä esitetyn perusteella polynomiyhtälö, jonka mukaan voidaan 
laskea purkamisen työmaa-aika. Se on seuraava: 

(17) TP = 1.043 (Apt + n Cpt) + l. o4o Ipat SP minjkuorma. 

Yhtälössä 

T P purkamisen työmaa-aika, minjkuorma, 
Apt varsinaisen purkamisen vakioaika (työn suunnittelu + purka

misen valmistelu + tyhjänäajon valmistelu), minjkuorma, 
Cpt pölkkyjen siirtäminen kuormasta varastomuodostelmaan, min j 

p-m3, 
Ipat keskimääräinen purkamisajon tehotyöaika, min/ 100 m, 
sp keskimääräinen purkamisajomatka, 100 mj kuorma, 
n kuorman suuruus, p-m3. 
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Yhtälö soveltuu tässä muodossa ainoastaan niputtamattoman pinota
varan purkamisaj an laskemiseen tapauksissa, joissa työryhmään kuuluu 
kaksi miestä. j os kysymyksessä on nippuina purkaminen, varsinaisen 
purkamisen keskeytyssadanneksena on 4.3 sijasta käytettävä 20.4. Li
säksi on huomattava, että tässä tapauksessa yhtälö edellyttää kuormasta 
muodostettavaksi kolme nippua ja kuormien keskisuuruudeksi 15,6 p-m3. 
Nippujen purkamisen ajanmenekki on näet keskim. vakio kuormaa koh
den, kuten aikaisemmin on mainittu, joten purkamisaika kuutioyksikköä 
kohden on sitä pienempi, mitä kookkaampia kuormat ovat ja päinvastoin. 

Purkamisajon osuus voidaan, jos niin halutaan, laskea tarkemmin sa
malla tavalla kuin kuormausajosta on esitetty (ks. s. 114). 

ESIMERKKEJÄ LASKUME ETELMÄN SOVELTAMISESTA 

Oletetaan kuormien keskisuuruudeksi 10 p-m3, 2-m tuore tavara pu
rettavaksi pinoon ja purkamisajomatkan pituudeksi 500 m. Purkamisen 
työmaa-ajaksi saadaan tällöin: 

TP = 1.043 (0.67 + 10 · 2.59) + l.o4o · 0.484 · 5 "' 30 minjkuorma. 

Toisena esimerkkinä voidaan olettaa tapaus, jossa pinotavara pure
taan nippuina ja kuormien suuruus on aikaisemmin mainittu 15. 6 p-m3. 
Pälkäneen olosuhteita vastaavien tapausten purkamisen työmaa-ajaksi 
saadaan: 

TP = 1.204 (14.36 + 15.6 · 0. 08) + l.o4 · 0.484 · 6.8 ~ 22 minjkuorma. 

7. Työajan menekki tukkien purkamisessa 

Varsinainen purkaminen 

TEHOTYÖAIKA 

Purkamisen tehotyöaikaan sisältyvät, kuormaa kohden kuluvat wa
kioajab> poikkeavat tukkien kuljetuksen ollessa kysymyksessä vastaavista 
pinotavaran purkamisen vakioajoista (vrt. s. 142) sen vuoksi, että reessä 
käytetään sivupylväillä varustettuja tukkipankkoja, ja kuorman sitomis
tapa on erilainen. Em. aikoja, jotka on koottu taulukkoon 42 (s. 148), 
Voidaan sen sijaan pitää keskimäärin vakioina kaiken rekeen pituussuun
taan kuormatuo puutavaran kuljetuksen ollessa kysymyksessä. 
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Kolarissa purkamisen valmisteluaikaan sisältyi aluspuiden taitto; 
muilla työmailla aluspuut oli laitettu paikoilleen varastomiehen toimesta 
ennakolta. 

Työn edistymisen kannalta työryhmän keskim. purkamisen vakioaika 
( Ap1) ilman keskeytyksiä on edellisen perusteella 4.05 minjkuorma. 

Tukkien reestä siirtämiseen kuluva aika riippuu työryhmän suuruu
desta, kuorman suuruudesta, pölkkyjen koosta ja tilavuuspainosta, 
siirtoetäisyydestä sekä siirtokorkeudesta. Lisäksi ajanmenekkiin vaikut
taa, millaiseen varastomuodostelmaan pölkyt puretaan. - Kornissa 
pölkyt purettiin useampikerroksisiin kasoihin, joissa kerrosten väliinkin 
asetettiin telapuut. Kolarissa ne purettiin ilman väliteloja oleviin kasoi
hin. 

Taulukko 42. Varsinaisen purkamisen vakioajat kuormaa kohden ilman keskeytyksiä 
(2Apt) pinotavararankojen ja tukkien purkamisen ollessa kysymyksessä Kornissa, Risti

mäensalassa ja Kolarissa. 

Table 42. Interruption-free standard times per load for unloading proper (2Apt) when 
unloading cordwood Iong logs and logs at Korni, Ristimäensalo, and Kolari. 

Työn 
Purkamisen Sivupylv. Tyhjänäajon 

Yhteensä valmistelu käsittely va lmistelu 
suunnittelu 

Preparation Handting Preparation Total 
Kuormia, Planning 

Traktori kpl jor theside jor driving (2Apt) 
the 1vork unloading poles unloaded 

Tractor Loads, 
units 

Aika ilman keskeytyksiä, miesmin ikuorma 
lnterruption -free time, man-min. f/oad 

Korni 

FOMD ........... 1 12 
1 

0.22 1 1. 57 
1 1 

1 l. 79 - -

Ristimäensalo 

FEGD . .. ........ 7 1 0. 36 1 6.99 1 0.11 
1 

3.93 11. 39 
FOMD ........... II 

1 

-

1 

3.99 

1 

0. 93 2.65 7.57 
STR ...... . .... . . 2 - 4. 70 - 1. 56 6.26 

Yht. ja keskim. -~ 
Total and average 20 1 0. 13 5.11 0.55 1 

2.99 
1 8. 78 

Kolari 

FOMD .. . .. ...... 1 
1 

1 
1 1 

6 - 8.4 8 5. 65 4.2 3 18.36 

Korni, Ristimäensalo sekä Kolari , keskim. - Komi, Ristimämsalo, and Kolari, avtrage 

Yht. ja keskim. - j 
Total and average , 38 1 

0.1~ 4.52 
1 

1. 19 1 2. 24 1 8.10 
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Kornissa purkamistyöhön osallistui kolme miestä, Kolarissa kaksi. 
Keskimääräinen siirtokorkeus oli Kornissa + 44 cm ja Kolarissa + 70 cm 
sekä keskimääräinen siirtoetäisyys Kornissa 302 cm ja Kolarissa 350 cm. 

Keskimääräiset pölkkyjen reestä siirtämisen tehotyöajat on työmait
tain kerätty taulukkoon 43. 

Taulukko 43. Tukkien keskimääräinen traktorireestä siirtämiseen kuluva aika ilman 
keskeytyksiä (2Cpt) Kornissa ja Kolarissa. 

Tab/e 43. Tlle interruplion-free average time expended on moving logs from tlle tractor 
sleigll (2Cpt), at Korni and Kolari. 

Työryhmässä Varasto- Aineisto, Aika, mies-
Työmaa miehiä muodostelma j ' minJIO j ' 
Work site Meninthe Storage Maltrial, Time, man-min./ 

work team cu.jt. 10 cu.ft. 

Korni . . .. .... 1 

Telakasa 
1 3 Pile of 1 826 5.1 1 

1 cross logs 
1 

1 

Kolari • • 0 . 0 •• 2 asa- Stack 1 157 1. 4 8 

Kornin suuri ajanmenekki Kolariin verrattuna johtuu epäedullisem
masta varastoimistavasta ja siirtokorkeudesta, pölkkyjen pienemmästä 
koosta (tukkien keskikuutio Kornissa 4.3 j3 ja Kolarissa 6.1 j3) sekä siitä, 
että työ suoritettiin aikapalkalla, kun sen sijaan vm. työmaalla käytet
tiin urakkapalkkausta. Lisäksi purkamiseen osallistunut kolmas mies oli 
varsinaisesti työryhmään kuulumaton (varastomies) ja työskenteli tästä 
syystä vajaatehoisesti. 

MAKKOSE (1956, s. 98) mukaan kahdelta mieheltä kuluu 4 j3 kuori
mattomien tukkien hevosreestä telakasaan purkamiseen ja vierittämiseen 
(siirtoetäisyys 1. 3 + 2.6 = 3.9 m) aikaa keskim. 2.so miesmin/10 j3 ja 
6 j3 tukkien purkamiseen ja vierittämiseen 2.oo miesminj lO j3. 

Käytettävissä olevien aineistojen puitteissa ei ole mahdollista tehdä 
Yksityiskohtaista analyysiä eri tekijöiden vaikutuksesta pölkkyjen reestä 
siirtämisen ajanmenekkiin. Ainoa tekijä, jonka vaikutus käy selvästi ilmi, 
on kuorman suuruus. Miestyöajan menekki kuutioyksikköä kohden näyt
tää olevan välitelattomiin kasoihin purettaessa sitä pienempi, mitä suu
rempia kuormat ovat, kuten kuva 39 (s. 150) osoittaa. 

Tasoitetut siirtämisaika-arvot kuutioyksikköä kohden laskettuina eri
suurten kuormien purkami en ollessa kysymyksessä on koottu taulukkoon 
44 (s. 150). 
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Kuva 39. Tukkien reestä varastokasaan siirtämisen tehotyöajan riippuvuus kuorman 
suuruudesta Kornissa ja Kolarissa. 

Fig. 39. The dependence on load size of the productive work time of moving the logs from 
the sleigh onto the storage stack, at Korni and Kolari. 

Taulukko 44. Tasoitetut tukkien traktorireestä siirtämiseen kuluvat ajat ilman kes
keytyksiä (2Cpt) kuutioyksikköä kohden eri kokoisten kuormien purkamisen ollessa 

kysymyksessä Kornissa ja Kolarissa. 

Table 44. Adjusted interruption-free times, per cubic unit, expended on moving logs from 
the trador sleigh (2Cpt) when unloading loads of different sizes, at Korni and Kolari . 

Kuorman suu-
1 

Korni 1 Kolari Korni 1 Kolari 

ruus, j• 
Size oj toad, 

1 

Aika, miesmin/ 10 j • 
Suhde - Ratio cu.ft. Time, man-min. /10 cu.jt. 

1 1 
100 5.00 2. 06 100 100 
140 5. 35 1.7 2 107 83 
180 5. 5 ~ 1. 56 !II 76 
220 5. 67 1.45 113 70 
260 5.77 1. 37 115 67 
300 1 1. 31 1 1 

64 
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Kun sivupylväät tai karhulukko laukaistaan, vierii sitä suurempi osa 
pölkyistä itsestään alas, mitä kookkaampi on kuorma. Miesvoimin siir
rettävien pölkkyjen osuus jää näin ollen suuria kuormia purettaessa vä
häisemmäksi kuin pienien ollessa kysymyksessä. Suurten kuormien edul
lisuus tulee sitä selvemmin näkyviin, mitä vähemmän pölkkyjä joudutaan 
reestä purkamisen jälkeen varastoimisen takia siirtelemään. Kornin työ
maalla, jossa pölkyt purettiin yksitellen, kuorman suureneminen on kui
tenkin suurentanut kuutioyksikköä kohden laskettua purkamisaikaa. Sen 
sijaan Kolarissa kuorman suureneminen esim. JOO j3:sta 200 j3:aan on 
pienentänyt tätä aikaa n. 27 % :lla. 

Pölkkyjen koon suureneminen pienentää todennäköisesti tiettyyn ra
jaan asti kuutioyksikköä kohden laskettuja siirtämisaikoja. 

Kun työryhmään kuuluu yleensä kaksi miestä, työn edistymisen kan
nalta työryhmältä kuluu pölkkyjen reestä varastokasaan siirtämiseen 
(Cpt) puolet taulukossa 44 esitetyistä ajoista, siis esim. 300 j3:n tukki
kuormia välitelattomaan kasaan purettaessa 0.66 min/10 j3. 

KESKEYTYKSET 

Varsinaisen purkamisen aikana sattuneisiin keskeytyksiin kuluneet 
ajat on traktoreittain ja työmaittain koottu taulukkoon 45 (s. 152), josta 
myös ilmenee keskeytysaikojen prosentuaalinen osuus tehotyoajasta las
kettuna. 

Tärkein keskeytysten aiheuttaja on miesten levon tarve, mikä on hy
vin ymmärrettävissä käsin tapahtuvan purkamistyön raskauden vuoksi. 

Tehotyöajasta laskettuna näyttää varsinaisen purkamisen keskeytys
sadannes vaihtelevan n. 1 ... 9. Keskimääräisenä sadanneksena voitaneen 
tukkien purkamisen ollessa kysymyksessä käyttää 6.1. 

Purkamisajo 

Tukkien kuljetuksessa purkamisajomatkan pituus ja purkamisajon 
ajanmenekki noudattavat samoja lainmukaisuuksia kuin pinotavaran kul
jetuksen purkamisajon ollessa kysymyksessä (ks. s. 10 ja s. 144). - Toi
sin sanoen keskimääräisenä purkamisajojen tehotyöaikana kokeilutyömai
den varsiteitä kunnoltaan vastaavilla varastoteillä voitaneen käyttää 
0.484 min/100 m ja keskimääräisenä purkamisajon keskeytyssadannek
sena 4. o. 
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Taulukko 45. Varsinaisessa purkamisessa sattuneiden, purettujen tukkien kuutioyk
sikköä kohden laskettujen keskeytysaikojen jakaantuminen eri syiden kesken Kornissa 

ja Kolarissa. 

Table 45. The distribution of interruplion limes occurring in unloading proper, per cubic 
unit of the logs unloaded between the different causes, at Korni and Kolari. 

% tehotyö-

Aineisto, Lepo Korjaus Yhteensä 
ajasta 

Traktori j' Rest Repairing Total 
% of 

productive 
Tractor Materia!, work time 

cu.ft. 
miesmin/ 10 j' - man-min./10 cu.fl. 

Korni 

FOMD ... . ... . ........... . . 1 1 826 
1 0.04 1 0.01 1 

0.05 1 
9.2 

%···· ·· ····· ··· ···· ······ ·1 1 80 1 20 1 100 1 
Kolari 1 

FOMD .... . ............ .. .. 1 1 157 
1 

0.03 
1 - 1 

0.03 
1 

1. 2 

% ..... ..... .......... ..... 1 100 1 1 100 1 
Korni ja Kolari, keskim. - Korni and Kolari, average 

v::e::gek.e~~~~:. ~. ~o.t~~ .~~~ ~ 
1 1 1 

(0. 04) 

1 
2 983 0.04 0.01 0.05 6.1 

% ......... .. .............. 80 20 100 1 

Kokonaistyöajan menekin laskeminen tukkien purkamisessa 

LASKUME ETELMÄ 

Edellä esitetyn perusteella on tukkien traktorireestä purkamisen työ
maa-ajan laskemiseksi laadittu seuraava polynomiyhtälö: 

(18) 

jossa 

TP 
Apt 

purkamisen työmaa-aika, minfkuorma, 
varsinaisen purkamisen vakioaika (työn suunnittelu + purka
misen valmistelu + ivupylväiden käsittely + tyhjänäajon 
valmistelu), minfkuorma, 
pölkkyjen siirtäminen kuormasta varastomuodostelmaan, min/ 
10 j3, 
keskimääräinen purkamisajon tehotyöaika, minfl 00 m, 
keskimääräinen purkamisajomatka, 100 mfkuorma, 
kuorman suuruus, 10 j3. 
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ESIMERKKI LASKUMENETELMÄN SOVELTAMISESTA 

Oletetaan, että kysymyksessä on 300 j3 suuruisen tukkikuorman pur
kaminen väli telattomaan kasaan ja että purkamisajomatkan pituus on 
1 000 m. Työmaa-ajaksi saadaan tällöin: 

TP = 1.061 (4.os + 30 · 0.66) + 1.040 · 0.484 · 10 ~ 30 minfkuorma. 

8. Työajan menekki varsitiellä ajossa 

Tehotyöaika 

Kuormattuna- ja tyhjänäajon tehotyöaikaan voitiin seuraavien teki-
jöiden olettaa vaikuttavan: 

Traktorin teknilliset ominaisuudet (moottorin . teho, kiihtyvyys, 
vaihteiden määrä ja nopeudet eri vaihteilla, vrt. s. 42). 
Kuljettajan taitavuus (kyky käyttää hyväksi traktorin ominaisuuk
sia kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla) . 
Vetävien telaketjujen tai pyörien sekä tien pinnan välisen kitkan 
suuruus, joka riippuu osittain traktorin, osittain tien ominaisuuk
sista (vrt. s. 44) . 
Liukumiskitkan suuruus, joka riippuu mm. reen ominaisuuksista, 
kuorman bruttopainosta, tien ominaisuuksista jne. (vrt. s. 40). 
Tien ominaisuudet, kuten ajoradan kiinteys, tasaisuus ja leveys, 
mutkaisuus ja kaltevuussuhteet (vrt. s. 38) . 
Ajomatkan pituus. 

äistä tekijöistä esiintyy käytännössä miltei rajaton määrä eri kombi
naatiomahdollisuuksia, joten yksityiskohtaisen analyysin suorittaminen 
kunkin tekijän osuudesta ajoaikaan eri tapauksissa on ylivoimainen teh
tävä, eikä se tämän tutkimuksen tavoitteiden kannalta ole tarpeenkaan. 
Seuraavassa tyydytäänkin vain pääsuuntaviivoihin. 

Eri traktoreiden keskimääräiset kuormattuna- ja tyhjänäajoajat 1 ~m 
matkaa kohden kummaltakin työmaalta on esitetty taulukossa 46 (s. 154). 

Lukuja arvosteltaessa on muistettava, että Kornin työmaalla kokeiltu 
Fordsan Major Diesel oli vailla puolitelaketjuja, mikä oli syynä muita hi
taampaan ajoon. Puolitelaketjujen puute ei inänsä vaikuta ajoaikaan, 
jos ajorata on kyllin leveä, kiinteä ja tasainen. Tätä osoittavat Ristimäen-
aion työmaalla ilman puolitelaketjuja liikennöineitten Farmallin ja 

Nuffieldin ajoajat (huom. lumen vähyys). Ajokauden alkuvaiheessa po
lannetie on kuitenkin pehmeä. Lisäksi Kornin var itie oli suhteellisen ka-
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Taulukko 46. Keskimääräinen kuormattuna- Oct) ja tyhjänäajon Oat) tehotyöaika 
traktoreittain 1 km matkaa kohden Kornin ja Ristimäensalon varsitiellä. 

Table 46. The average productive work time by tractors hauling loaded ( }d) and driving 
unloaded ( }at) per km. unit, on the main haulage road at Korni and Rislimäensalo. 

Traktori 
Tractor 

Aineisto 
Materia! 

Kuormattuna-ajo 1 Tyhjänäajo 
Hauting loaded Driving untoaded 

<Jct> <Jat> 
1------~----1-----7~-

Keskimäärin 
Average 
<Jact> 

Kuormia , Ajo-km . . 
kpl Haulage mm/km km/t mm/km km/t minfkm km/t 

Loads, km. 1 mm.fkm. km.fhour mln.fkm. km. fhour min.fkm. km. fhour 
units 

FEGP. . ....... 29 
vvo . . . . . . . . . . 20 
FOMP . . . . . . . . 6 
FOMD 1 .....•. . 14 

Yht. ja keskim. 1 

Total and average 69 

FAM .. .. .. . . .. 2 
STR . . . .. .. .. . 2 
FEGD . . . . . . . . 8 
DVB .......... 9 
FOMD . . . . . . . . 13 
NUF ......... . 9 
FEGP ... ...... 5 

Yht. ja keskim. , 
Total and average 48 

197 
118 
33 
84 

1 432 

22 
23 

70 
71 

143 
75 
49 

Korni 

9 . 66 

8. 80 

9 . 36 

8. 72 

1 

1 9. 3 1 1 

6. 21 

6.82 

6.41 

6.88 

6.44 

Ristimäensalo 

4 .37 

4.7 3 

4. 96 
5. 02 

5. 74 

6.67 1 
7.18 

5.70 

13.73 
12.68 

12. 10 
II. 95 
10.45 

9 . 00 

8.36 

4. 37 

3.81 

3.49 
6.89 

1 4.07 

3.48 

3. 72 
4. 63 

3.54 
4.6 2 

4 . 66 

3.82 

13.73 

15.75 

17.1 9 
8. 71 

1 14. 74 1 

17.24 
16.1 3 

12.96 
16.95 
12.99 
12.88 

15.71 

14.08 1 

6.02 

5.32 

5. 08 

7. 69 ! 

5.66 1 

3.87 
4.1 6 
4.79 
4 . 15 
5.12 

5.48 

4.98 

9. 97 
II. 28 

II. 81 

7.80 

10.60 

4.84 

15.50 
14. 42 
12.53 
14. 46 
II. 12 

10.95 
12.05 

1 12.40 i 

pea. Pelkillä pyörillä liikkuva traktori suistuu helpommin tieltä kuin 
telaketjuilla liikkuva. Suistumisvaara teki kuljettajan varovaiseksi, mikä 
ilmeni hitaana ajona. Samalla työmaalla petrolimoottorilla varustetun 
Fordson Majorin muita huomattavasti parempi tyhjänäajonopeus puoles
taan johtuu lyhyestä kokeiluajasta. Traktori näet oli liikenteessä vain 
>>hyvän kelin» aikana. - Ajoaikojen erot eri traktoreiden välillä johtuvat 
ilmeisesti pääasiassa muista tekijöi tä kuin traktoreiden rakenteellisista 
eroista. 

1 Ilman puolitelaketjuja, ei ole mukana työmaan keskiarvossa. -- Wilhout half
tracks, not included in the average jor the work site. 
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Ajoajat matkayksikköä kohden näyttävät vaihtelevan eri tienosilla 
huomattavasti . Syynä on tien laadun vaihtelu. Yksityskohtaisemman ku
van saamiseksi tienosat on ryhmitetty tien pohjan mukaan ja laskettu 
ajoaikojen keskiarvot näitä ryhmiä kohden. Saadut absoluuttiset arvot 
selviävät taulukosta 47 ja suhteelliset arvot kuvasta 40 (s. 156) . 

Taulukko 47. Tien sijainnin keskimääräinen vaikutus 1 km kohden laskettuun kuor
mattuna- ja tyhjänäajon tehotyöaikaan Kornin ja Ristimäensalon varsitiellä. 

Table 47. The average ejject oj the location oj the road on the productive work time hauling 
loaded and driving unloaded per km. unit, on the main haulage road at Korni and Risti

mäensalo. 

Korni Ristimäensalo 
1 -

Kuormat- Tyhjänä- Kuormat- Tyhjänä-

Tienosan sijainti 
tuna-ajo ajo tuna-ajo ajo 

Location of the road section 
Hauling Driving 

1 
Hauling Driving 

loaded un/oaded 
1 

/oaded unloaded 

Keskim. ajoaika, mln /km 
Average hauling time, min. jkm. 

Neva- Wet treeless sphagnum bog ••••• 0 - - 4.7 9 3.36 

Räme - Wet pine-peat moor . . .... . ... .. 8. 00 3.84 5 .84 3.70 

jää- Iee . .. ... . ... ....... . .. .. ...... - - 5. 5 7 5.00 

Kylätie - Village road • 0 •••••••• 0 • ••• • 9.83 4. 01 5.1 8 3. 91 

Pelto - Field ••••• • •••••• 0 ••••••••••• 9.22 4. 36 8.2 9 4. 38 

Korpi - W et spruce-peat moor .... .. .. . 9.84 4.00 9.5 5 7 .50 

Kangas - Heathy woodland ... . .. ...... 10. 09 4. 03 7. 73 4. 8 1 

Keskimäärin - Average . . .. . . . : ... . . .. 9.55 4.07 5 . 7 8 4.0 2 

Tyhjänäajoaika on kummallakin työmaalla ollut keskimäärin miltei 
sama, mutta kuormattuna-ajoaika oli Kornissa n. 65 % suurempi kuin 
Ristimäensalossa. Tähän ovat erityisesti vaikuttaneet puolitelaketjujen 
puuttuminen Fordson Major Diesel traktorista sekä ajoradan kapeus au
keilla tien osilla, kuten jo aikaisemmin on mainittu. Lisäksi siihen ovat 
olleet syinä kuljettajien tottumattomuus ja se, että ainoastaan Ferguson 
traktori ajoi tavaraa urakalla. 

Tien sijaintimaastolla eli tien pohjan laadulla ei Kornissa näytä ole
van sanottavaa vaikutusta ajoaikaan. Sen sijaan Ristimäensalossa erot 
ovat huomattavat. Selityksenä on polannekerroksen syvyys, joka Kor
nissa oli riittävä peittämään pohjan epätasaisuudet, mutta Ristimäen
salossa riittämätön. Viimeksi mainitulla työmaalla aika näyttää olevan 
sitä pienempi, mitä tasaisempi on pohja. jäällä ajo kuormattuna on tosin 
vaatinut n. 28% enemmän aikaa ja tyhjänä n. 8 % enemmän aikaa kuin 
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Kuva 40. Tien sijainnin suhteellinen vaikutus kuormattuna- ja tyhjänäajoaikaan Kor
nissa ja Ristimäensalossa. - 1. neva. - 2. kylätie. - 3. jää. - 4. räme. - 5. kangas. 

6. pelto. - 7. korpi. 

Fig. 40. The relative effect oflhe location of the road on the work time of hauling loaded and 
driving unloaded, at Korni and Ristimäensalo. - 1. Wel treeless sphagnum bog. -
2. Vil/age road.- 3. Iee. - 4. Wet pine-peat moor.- 5. Heathy woodland. - 6. Field. 

7. Wet spruce-peat moor. 

kylätiellä olevalla tien osalla, mutta se ei johdu tien pohjasta, vaan osit
tain liukumiskitkaa suurentaneesta juoksulumesta, osittain jäälle nous
seesta vedestä. Kuormattuna-ajoaika pellolla olevalla tien osalla olisi 
epäilemättä ollut tällä työmaalla pienempi, jos lumi oli i riittänyt peittä
mään kynnöksen. 

Tien kaltevuuden vaikutuksen selvittämiseksi ryhmiteltiin eri tien
osilta käytetyt ajoajat näiden tieno ien kaltevuus uhteiden mukaan. 
1 km kohden käytettyjen ajoaikojen ja kaltevuuden väliset korrelaatiot 
ilmenevät liitteistä II ja 12 (s. 310). 

Hajonta korrelaatiotaulukoissa on sangen suuri, koska aineiston pie
nuuden vuoksi pelkän kaltevuuden vaikutusta ei ole voitu pelkistää 
muista ajoaikaan vaikuttavista tekijöistä. - Kaltevuusluokkien aika
keskiarvot on tästä huolimatta pyritty ta oittamaan ilmävaraisesti ku
vassa 41 (s. 157). Kornin työmaalta laaditut kuvaajat antavat kaltevuuden 
vaikutuksesta sikäli oikeamman kuvan, että tien pohjan laatu ei siinä 
määrin pääse vaikuttamaan aikoihin kuin Ri timäen aJossa. 

Voidaan kuitenkin pitää varmana, että kaltevuus vaikuttaa voimak-
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i{uva 41. Tien kaltev uuden keskim. vaikutus 1 km kohden laskettuun kuormattuoa
ja tyhjänäajon tehotyöaikaan Kornin ja Ristimäensalon varsiteillä. 

Fig. 47. The average etfect of road gradient on the productive work time of hau/ing loaded 
and driving unloaded, on the main haulage road at Korni and Ristimäensalo. 

kaammin kuormattuna- kuin tyhjänäajoaikaan ja että vaikutus on sitä 
voimakkaampi, mitä suurempi on kaltevuus. Ylämäessä ajo on luonnolli
sesti hitaampaa kuin tasaisella ja alamäessä. jos alamäen jyrkkyys on 
huomattava, ajoaika muodostuu tietystä kaltevuusrajasta (kuormattuna
ajossa ehkä n. 4 ... 5 %) alkaen suuremmaksi kuin tasaisella. Traktoria 
on näet tieltä suistumis- ja kaatumisvaaran vuoksi jarrutettava sekä jar
ruilla että hidasta vaihdetta käyttämällä. Lisäksi ajan suurenemiseen 
vaikuttaa alamäkien mahdollinen hiekoittaminen (jota tosin kokeilutyö
mai ll a ei ollut tarpeellista käyttää) . 

Ilman lämpötilan, lumisateiden, tienhoitotoimenpiteiden ja kuljetta
jien ammattitaidon lisääntymisen vaikutuksen selvittämiseksi ajoaikoi
hin on laadittu kuva 42 (s. 158), josta ilmenevät Kornin Fergusonin 1 km 
kohden laskettujen ajon tehotyöaikojen päivittäiset vaihtelut ajokauden 
aikana samoin kuin liikenteen suuruuden ja ilman lämpötilan vaihtelut 
sekä sade- ja tienhoitopäivät 

Kornista on havaittavissa 10.-11. 2. sattuneen voimakkaan lumisa
teen (yht. n. 20 cm uutta lunta) suurentaneen huomattavasti tyhjänäajon 
tehotyöaikaa. 13. 2. suoritetun lanauksen jälkeen tyhjänäajoaika on suu-
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Kuva 42. 1 km kohden lasketut Kornin Fergusonin kuormattuna- ja tyhjänäajon teho
työajat päivittäisinä keskiarvoina sekä liikenteen suuruus, ilman lämpötila, sateet ja 

tienhoitotoimenpiteet eri päivinä ajokauden aikana. - L = lanaus. j = jyräys. 
Fig. 42. The productive work times, calculated per km. unit, oj hauling loaded and driving 
unloaded oj the Ferguson tractor used at Korni, in terms oj daily averages, and the volume 
oj trajjic, the air temperafure, precipitation, and road maintenance work on different days 

during the haulage season. - L = dragging. } = rolling. 

rin ( 14. 2.), mutta pienenee sen jälkeen jatkuva ti aina 4. 3. asti. Kuor
mattuna-ajoaikojen vaihtelut ovat pienemmät, mutta sama suunta on 
havaittavissa. 

Ristimäensalosta ajoaikojen vaihtelui sa ei ole todettu yhtä selvää 
suuntaa, koska lumen niukkuus ajoradalla haitta i jatkuvasti liikennettä. 
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Maaliskuun alkupäivinä satanut, tosin vähäinen lumimäärä näyttää kui
tenkin Iyhentäneen ajoaikoja. 

Vaikuttaa siltä, että matkayksikköä kohden lasketut ajoajat lyhen
tyvät kevättä kohti. Syinä ovat kuljettajien ammattitaidon lisääntymi
nen ja ajoradan parantuminen liikenteen johdosta. - Ilman lämpötilan 
ja ajoradan välillä ei sen sijaan näytä olevan välitöntä riippuvuutta. Kor
nissa tosin oli havaittavissa, että kova pakkanen lisää vetokitkan ja Iiu
kumiskitkan välistä suuruuseroa ja tekee siten mahdolliseksi ylittää täy
dellä kuormalla sellaisia nousuja (6 %}, jotka leudolla ilmalla ovat liian 
suuria. Lisäksi ajorata on sitä kovempi ja kiinteämpi, mitä kovempi on 
pakkanen. - Päivälämpötilan kohoaminen lämpöasteiden puole11e keväällä 
sul attaa poJanteen pintaa ja saattaa siten jossakin määrin alentaa ajoradan 
kuntoa ja vastaavasti ajonopeutta. 

Lumisateet lisäävät ajoaikaa sitä enemmän, mitä runsaammin löysää 
lunta kertyy ajoradalle. Lumisateiden jälkeen suoritettu lanaus suuren
taa niin ikään väliaikaisesti ajoaikaa. Suurentuminen on sitä Iyhytaikai
sempi, mitä vähemmän irtolunta ajoradalla on ennen Janausta ollut ja 
mitä runsaammin lanauksen jälkeen tiellä liikennöidään. Poikkeuksena 
ovat kuitenkin tapaukset, joissa lumen niukkuus on ennen sadetta ollut 
ajoajan ruinimitekijä (Ristimäensalo). - Pelkkää ajonopeutta ajatellen 
polannetien auraaminen hoitotarkoituksessa olisi ilmeisesti Janausta edul
lisempi, koska sen vaikutus tien kuntoon on nopeampi kuin lanauksen 
ja liikenteen, mutta kuljetuksen taloudellisuuden kannalta lanaaminen 
puoltaa paikkaansa erityisesti aukealla olevilla tien osilla. 

Pahimmankaan lumimyrskyn ajaksi liikennettä varsitiellä ei saisi kes
keyttää, koska tie silloin pysyy suhteellisen kauan vajaakuntoisena ja ajo
ajat pysyvät vastaavasti suurina. 

Ennen kuormattuna-ajon tehotyöajan ja kuorman suuruuden välisen 
riippuvuuden tarkastelua on syytä kiinnittää huomiota tekijöihin, joista 
kuorman suuruus riippuu. Aikaisemmin on käsitelty kysymystä traktorin 
vetokyvyn (s. 44) ja sääolosuhteiden (s. 40) kannalta yleisesti. 

Vetokykyyn on todettu taka-akselin kuormittamisella olevan huomat
tava vaikutus. Taka-akselin kuormitukselle puolestaan asettaa rajan 
takarenkaiden kestävyys. - Renkaiden kuormituskestävyys ei kuiten
kaan suoranaisesti määrää kuorman maksimisuuruutta-, koska reen jalak
sia yhdistävän pankon sijoituskohta !avaan nähden samoin kuin puoli
perävaunun akselin kiinnityskohta voidaan valita sellaisiksi, ettei kestä
vyysrajaa ylitetä. Esim. II x 36" renkailla varustetun Fordsan Majarin 
taka-akselilla voidaan sallia 2 440 kg kuormitus, jos renkaissa on 1. 21 ilma-
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kehän paine (SKOG 1955). Kun traktorin omasta painosta on taka-akselin 
varassa n. 1 400 kg, kuormauslaite painaa n. 190 kg ja kuljettajan. 85 kg, 
merkitsee tämä sitä, että kuorman bruttopainosta saisi taka-akselin va
rassa olla n. 765 kg. jos traktorissa on puolitelaketjut, kuormitus saa olla 
jonkin verran suurempi, koska osa taka-akselin kuormituksesta jakaan
tuu »apupyöriem kannettavaksi. Kuinka paljon suurempi kuormitus voi
daan sallia, on toistaiseksi selvittämättä. 

Kysymys kuorman maksimisuuruudesta muotoutuu tällöin kysymyk
seksi siitä, riittääkö em. akselipaino puolitela- tai kitkaketjut huomioon 
otettuina synnyttämään riittävän vetokitkan (vrt. s. 44) kuorman saa
miseksi liikkeelle. Puolireet on yleensä konstruoitu siten, että traktori 
vetää lavan kuormineen ensin liikkeelle, ja se hilaketjujen kiristyttyä, 
tempaa jalakset mukaansa. Näin ollen olisi tunnettava vetokitkan ja la
van sekä jalaksia yhdistävän pankon kosketuskohdan liukumis- tai vieri
miskitkan (joissakin reissä käytetään kosketuskohdissa rullia) välinen suu
ruusero. jälleen ollaan kysymyksessä, josta toistaiseksi riittävät tiedot 
puuttuvat. 

jos oletetaan, ettei liikkeelle lähdön vaikeus määräisi kuorman maksi
misuuruutta tietyn tyyppisellä ja kokoisella traktorilla, päädytään siihen, 
että se riippuu tien huonoimma ta osasta. Huonoimpana osana voi olla 
liian suuri ylämäki, harvemmin alamäki, pehmeä ajoradan kohta, johon 
traktori helposti kaivautuu, taikka kuoppainen, kivikkoinen tai kannok
koinen tien osa, jonka polannekerros on riittämätön peittämään mainit
tuja esteitä. Yleensä tien huonoin osa sijaitsee metsäs ä, palstateiden 
osuudella. Huonoimman tien osan vaikutusta kuorman suuntuteen kos
kevat tiedot ovat niin ikään puutteellisia. Tosin on voitu todeta, että 
suurin ylämäki , mistä traktorit keskim. selviävät täydellä rekikuormalla, 
on n. 4% (Korni), ellei tiessä sillä kohdalla ole muita haitallisia tekijöitä. 
- Kysymyksen selvittämistä vaikeuttaa kuljettajan asennoituminen tiellä 
oleviin vaikeuksiin ja kyky välttää niitä. jos esim. kuljettaja ajaa trak
torin niin pahoin kiinni, että kuorma on irti pääsemiseksi purettava, hän 
todennäköisesti kuljettaa sen jälkeen traktorin kuljetuskyvyn kannalta 
liian pieniä kuormia kiinni juuttumi en pelossa sekä sen vuoksi, että pie
nemmän kuorman purkaminen ja uudelleen kuormaaminen on nopeam
paa kuin suuren. Kuorman suuruuteen vaikuttaa myös palkkauksen jär
jestely. jos kuljetus suoritetaan aikapalkalla (kuten huomattavalta osalta 
kokeilutyömailla tapahtui), kuljettaja e im. ruoka-ajan lähe tyessä jättää 
kuorman vajaaksi ehtiäkseen ajoi sa ruokailuun. 
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Edellä esitetyistä syistä kuorman suuruu skysymystä on tässä vaiheessa 
tyydyttävä tarkastelemaan kuljetettuj en kuormien suuruusvaihteluiden 
puitteissa. 

Aikaisemmasta on ilmennyt , että ilman lämpötila kuvastaa toisaalta 
kitkan suuruutta, to isaalta tien kuntoa. - Liitteessä 13 (s. 3 10) on esitetty 
kuorman suuruuden ja ilman lämpötilan välinen korrelaatio Kornista. 

Sen perusteella saattaisi olettaa, että kovalla pakkasella on lievästi 
kuorman kokoa alentava vaikutus. Kun otetaan huomioon ne monet teki
jät, joista kuorman suuruus riippuu, sekä taulukoissa esiintyvä suuri ha
jonta, päädytään siihen, että ilman lämpötilalla ei ilmeisesti ole sanotta
vaa vaikutusta kuorman kokoon. Tulos on siis päinvastainen kuin hevos
kuljetuksessa, jossa vetäjä on kuorman painoon nähden suhteellisesti hei
kompi. 

Keskimää räiset kuorman suuruudet sekä maksimikuormat on kokeilu
työmailta esitetty traktoreittain taulukossa 48 (s. 162). - Pinotavaran 
keskim. paino oli punnitusten mukaan 584 kg/p-m3 ja tukkien 32 kg/j3 
(Korni). 

Ajettaessa tavaraa traktorilla välivarastosta kuormat ovat olleet 
yleensä suurempia . ARNK ILI N (1951) mukaan A. Ahlström Osakeyhtiön 
työmaalla Sukevalla eri traktoreilla kuljetettujen kuormien koot olivat 
tau lukossa 49 (s. 163) esitettyä suuruusluokkaa. Kuormien painot on las
kettu olettaen sahatukkien tilavuuspainoksi 32 kg/j3 ja kuivan pinotava
ran painoksi 400 kgfp-m3. 

Syyt kokeilutyömaiden pienempiin kuormiin ovat helposti osoitetta
vissa. Kulj ettajilla ei ollut aikaisempaa tottumusta puutavaran traktori
kulj etuksessa, kun sen sijaan Sukevall a on useana vuotena aikaisemmin
kin suoritettu traktorikuljetuksia. Toiseksi Sukevalla käytetty urakka
palkkaus on vaikuttanut asiaan. Kolmanneksi Kornin aukei ll a paikoilla 
olev ien tien osien ajorata oli tiivistetty liian kapeaksi (vrt. s. 53) ja Risti
mäensalassa lumen puute haittasi kuormitusta. - On todennäköistä, että 
palstateiltä alkavassa kuljetuksessa kuormat ajan mittaan muodostuvat 
samansuuruisiksi kuin välivarastosta ajossa. 

Kuorman suuruuden ja matkayksikköä kohden lasketun keskimääräi
sen kuormattuna-ajon tehotyöajan välistä riippuvuussuhdetta valaisee 
liite 14 (s. 31 0), joka on laad ittu Rist imäensalosta. 

Vaikka kuvassa olevan korrelaatiotaulukon ajoaikoihin on vaikutta
massa muitakin tekijöitä kuin kuorman suuruus, osoittavat ne kuitenkin, 
että tällä tekijällä ei kokeilutyömaiden olosuhteissa ja esiintyneissä kuor
II 
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Taulukko 48. Traktoreiden nettokuormien suuruudet Kornissa, Ristimäensalossa sekä 
Pelkosenniemellä ja Kolarissa tutkimusten aikana. 

Table 48. Tlze size of lhe net lractor loads at Korni, Ristimäensalo, and Pelkosenniemi 
and Kolari during the inve tigation~. 

Traktori 
Tractor 

2-m tuore pinotavara- 2-metre green cordwood 

Korni Ristimäensalo 

Pinotavararanka 1 

Cordwood Iong tog 

Ristimäensalo 

Kuormien nettosuuruus - Net size of loads 

maks. 
maximum 

keskim. 1 maks. 1 keskim. 1 maks. 1 keskim. 

l-~-~~-::--,'el,-'a_:_g_1 ~~~;xl'"';: 1 
~~;;e, ra;g 1 ~~~;x,im:: 

1

. ~~;;ejrag~g 
cu.m. kg. cu.m. g. cu.m. g. cu.m. kg. cu.m. kg. 1 

~~~; 1 kg 
cu.m. kg. 

DVB . . . -1- - 1 - 15.0 8 760 10.5 6 132 9. 6 5606 7. 2 4 205 
- 12.4 7 242 8.2 4 789 FAM ... -

5081 13.8 8059 8.1 4 730 
- 15.4 8994 9. 7 5 665 

5898 17. 3 10103 10. 3 6015 
- 9. 3 5~31 1 ~51 3~6 
- -

FEG .. . . 13.5 
FOM . . . 15. 5 
NUF ... -
STR .. . . -

vvo · ··· ' 
20.0 

7 884 10. 1 5 8981 1 1. 0 6 424 8. 7 

9052 12. 3 7183 - - -

- - - 19. Ol li 096 10. 1 

11~801 1-;: 6 1 7 3581 = = 1 = 1 

Keskim. 1 
Average 5 7821 1 1 9.ol 5 256 

1 
Tukit- Logs 

Korni • 1 Pelkosenniemi 1 Kolari 

FOM 6 3361 136 14 3521404 1 12 9281 367 111 7441282 9 0241230 17 3601 

mansuuruusluokissa ole keskimäärin ollut olennai ta vaikutusta kuormat
tuna-ajoaikaan. Suurikokoinen kuorma hidastaa ajoa ilmei esti vain ta
pauksissa, joissa on ky ymys sellaisesta suuruu luokasta, että se traktorin 
vetokyky ja tien laatu huomioon otettuina pakottaa käyttämään hitaam
paa vaihdetta. 

1 Muunnettu vastaamaan 2-m pinotavaraa suhteella 1 k-m3 = 1. 37 p-m3. - Con
verled to 2-metre cordwood at 1 solid cu.m. = 1.37 pi/ed cu.m. 

2 Traktori a likuormitettuna puolitelaketjujen puuttumisen vuoksi. - Traclor 
under-loaded becau e of the absence of half-tracks. 
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- --' 
]' J' 

p-m• p-111' 

/ 
Cllo /lo kg 

CLto/l o 
kg piled kg piled kg 
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DVB 0 ........ 1 1 6 400 .. 06 800 1 18 1 7 200 - - - - 16 .. 017 
FOM 0 o oooooo 0 320 .. 0350 10 240 .. 011 200 380 .. .400 12 160 .. 012 800 20 .. 024 8 000 .. 09 600 28 .. 03 1 II 200 .. 012 400 
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Yhteenvetona ajon tehotyöajasta voidaan edellisen perusteella todeta: 

1. Matkayksikköä kohden laskettu ajoaika riippuu ratkaisevasti siitä 
ajoaikaan vaikuttavasta tekijästä, joka kulloinkin on minimissä. 
Kun minimissä oleva tekijä vaihtuu useasti, vieläpä saman ajoker
ran aikana, on vaikeata osoittaa selvää riippuvuutta tietyn tekijän 
ja ajoajan välillä. - jos esim. tie on hyvä ja kysymyksessä on ajo 
tyhjänä, traktorin teknillinen maksiminopeu on tavallisesti mini
mitekijä. 

2. Useimmiten tien laatu tai kunto on minimitekijänä. - Tien omi
naisuuksista ajoradan kiinteys ja ta aisuus riippuvat poJanteen y
vyydestä ja ilman lämpötilasta. Tien pohjan epätasaisuuksia peit
tämään riittämätön poJanteen syvyys pidentää sekä kuormattuna
että tyhjänäajoaikaa. Kun polannekerros on riittävä, ei sen sy
vyyden lisääntyminen ilmei e ti aiheuta enää muutoksia ajoaikoi
hin. Ilman lämpötilan laskiessa polanneajoradan kiinteys lisään
tyy. Ajoaika ilmeisesti lyhentyy ajoradan kiinteyden kasvaessa 
tiettyyn rajaan asti (lämpötila n. - 18° C), jonka jälkeen tämä 
tekijä ei enää aiheuta muutoksia. Tien kaltevuuden vaikutus on 
kuormattuna-ajoaikaan suurempi kuin tyhjänäajoaikaan. Ajan
menekki on ylämäessä uurempi kuin tasaisella ja laivassa alamäessä 
ja sitä suurempi, mitä jyrkempi ylämäki on. Sikäli kuin pienestä 
aineistosta voi päätellä, ajoaika on pienin laivassa (n. + 1. .. + 4 
%) alamäessä, mutta suurenee alamäen jyrkkyyden lisääntyessä . 

3. Kuorman suuruuden vaikutu kuormattuna-ajoaikaan on keskim. 
kuormansuuruusluokkien olles a kysymyksessä suhteellisen vähäi
nen lukuun ottamatta tien o ia, joilla traktorin vetokyvyn paran
tamiseksi tai ajoradalla pysymi eksi on pakko käyttää hitaita 
vaihteita. 

4. Sangen tuntuva vaikutu ajoaikoihin on ilmeisesti kuljettajan am
mattitaidolla ja kyvyllä arvioida tilanne oikein. 

5. Kuljetettava puutavaralaji ei ellai enaan vaikuta ajoaikoihin, 
mutta kuorman nettopainolla ja en jakaantumisella ajoneuvo a 
on vaikutuk ensa (kuorman suuruu ky ymy , kohta 3). 

6. Ilmeisesti ajomatkan piteneminen vaikuttaa matkayksikköä koh
den laskettuun ajoaikaan lyhentävä ti (vrt. Korni, ke kim. 3. 2 km, 
ja Rist imäensalo, ke kim. 6. -t km). 

7. Keskimääräisenä varsztiellä ajon tehotyöaikana U act) (kuormattuna
Uct) ja tyhjänäajon (j31) ke kiarvo) vo itaneen käyttää 4 . 4 minfkm. 
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Keskeytykset 

Varsitiellä ajon aikana sattuu luonnollisesti aina myös keskeytyksiä. 
Kokeilutyömailla niitä oli tavallista runsaammin, koska kokemukset sekä 
teiden rakentamisesta että kuljetusten suorittamisesta olivat puutteellisia. 

Keskeytysten määrät on laskettu erikseen tyhjänä- ja kuormattuna
ajon osalta. 1 ndikaattorina on käytetty sekä keskeytystiheyttä 10 km 
matkaa kohden että niihin kuluvaa aikaa samaa matkayksikköä kohden. 

Keskeytystiheys kummaltakin työmaalta sekä kuormattuna- että tyh
jänäajon osalta on esitetty taulukossa 50. 

Kummankin työmaan keskimääräisen keskeytystiheyden välillä on 
sangen vähän eroa, ellei laskelmissa oteta huomioon ilman puolitelaket
juja Kornin työmaalla ajanutta Fordson Major Diesel traktoria. Kuten 
luonnollista, keskeytystiheys on kuormattuna-ajon aikana ollut suurempi 
kuin tyhjänäajon aikana. 

Keskeytysaikojen pituudet on esitetty traktoreittain taulukossa 51 
(s. 166). - Keskimääräisten keskeytysaikojen jakaantuminen eri syiden 
kesken ilmenee taulukosta 52 (s. 167). 

Taulukko 50. Varsitiellä ajossa sattuneiden, 10 km ajomatkaa kohden laskettujen kes
keytysten lukumäärä Kornis sa ja Ristimäensalossa. 

Tab/e 50. The number oj interruptions per 10 km. haul occurring in hauling on the 
main haulage road at Korni and Ristimäensalo. 

Tra ktori 
Tractor 

OVB . . . . ... . .... . .. .... . 
PEGP .. . ... ..... . . . .. .. . 
PEGO .. . ... . ....... . . . . . 
POMP .. ... . . . .. . . . .. . .. . 
POMO .. . . ... . .. ....... . 
NUP ..... ...... . .. .... . . 
STR . . . ........ . .... . . . . 

vvo ·· · ··· ·· ·· ··· · ·· · ·· · 
Keskim. - Average .. .. .. ·1 -

Korn i 1 Ristimäensalo 

Kuorm att una-ajo 
H au/ing /oaded 

Korn i 1 Ristimäensalo 

Tyhjänäajo 
Driving unloaded 

Keskeytyksiä, kpl fl 0 km 
ln lerr upl ions per 70 km . 

2.5 

3.3 
4. 0 

3.1 

2.8 1 

3. 1 
2.1 
4.6 

1.4 
3. 1 
3.8 

3.0 

2.0 

0. 9 
5. 0 

2.9 

2. 8 
2. 0 
4.2 

3. 1 
2.8 
2.0 

2. 2 

1 Ilman POMO traktoria. - Without FOMD tractor . 
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Taulukko 51. Varsitiellä ajossa sattuneiden, 10 km ajomatkaa kohden laskettujen kes
keytysten vaatima aika Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Table 51 . Tl!e lime per 10 km. l!au/ consumed by inlerruplions in l!auling on ll!e main 
l!aulage road, al Korni and Ristimäensa/o. 

! 
1 

Kuormattuna-ajo Tyhjänäajo Keskimäärin 
1 Hauling loaded Driving unloaded Average 
1 

Keskeytysaika Keskeytysaika Keskeytysaika 

Traktori Aineisto, lnterruption time Aineisto, Interruption time lnterruption t ime 

Tractor ajo km 
~o teho-

ajo km 
~0 teho- ~'o teho-

Materia!, työajasta Materia!, työajasta työajasta 
lwulage rnin/ % of pro-

haulage 

1 

min/ 
% of pro-

rnin/ % of pro-km. 10 km 
dudive 1 

km. 10 km 
ductive 1 

10 km 
ductive 

worktime worktime work time 

Korni 

1 

1 FEGP .. . .. 93. 34 26. 50 27. 4 69.05 4.60 10.5 17.1 9 23. 2 
FOMP ... . . 18.43 20. 20 21. 6 II. 34 8.1 0 23.2 15.60 21. 9 
FOMD .. .. . 34.9 8 32. 80 37. 6 28. 51 

1 

32.40 

1 

47. 0 32.60 41.3 
vvo ...... 65.47 9. 40 10.7 58.1 5 14.oo 36.8 II. 56 25.6 

R.istirnäensa1o 
1 

DVB •• • 0 • • 36.oo 9. 80 19. 5 17.90 1. 60 4.5 7. 08 15.7 
FEGP • • 0 •• 29.30 3.70 5. 2 19. 60 2.00 5.2 3.01 5. 2 
FEGD .... . 58.50 13. 90 28. 0 23. 0 6. 90 14. 9 I I. 87 24. 5 
FOMD .. ... 84.40 II. 1 o 19.3 57.60 2. 00 4.3 7.41 14.0 
NUF ...... 6. 10 3.70 5.5 5.00 1. 90 4. 1 2. 89 5. 0 
STR . .. .. . . 13.10 7.40 15.6 IO. oo 0. 50 1. 3 4.41 

1 
10.3 

Syiden tarkastelu paljastaa ne puutteet ja virheet, joita kokeilutyö
maiden järjestelyssä esiintyi, sekä kalu ton rakennetta koskevat heikkou
det. - Kornin työmaalla sattuneista keskeytyksistä olisi ilmeisesti varsi
tien oikealla mitoittamisella ja rakentamisella, jos aikaisempaa kokemusta 
olisi ollut, voitu välttää 

t ien kapeudesta, 
puuhun kiinni ajosta, 
ajoradan väärästä sivukaltevuudesta ekä 
polanteelta ajosta johtuvat. 

Sivuutuspaikkojen rakentaminen aukeilla paikoilla sijaitseville tien 
osille olisi todennäköisesti lyhentänyt odotus- ja sivuutusaikoja. Niin 
ikään kuljettajien tottumuksen Ii ääntyminen on omiaan vähentämään 
keskeytysaikoja. 

Ristimäensalossa, jo a ajo lumen puutteen vuok i tapahtui erittäin 
vaikeissa ja tavallisuudesta poikkeavi a olo uhteis a, oli i myös o a ke -
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Taulukko 52. Varsitiellä ajossa sattuneiden, matkayksikköä kohden laskettujen kes
keytysten suhteellinen jakaantuminen eri syiden kesken Kornissa ja Ristimäensalossa. 

Tab/e 52. Tlte proportional distribution , per unit of distance, ojthe inlerruptions occurring 
in lhe hauling and drivi ng operation on the main haulage road, by lhe causes, at Korni and 

Keskeyt yksen syy 

Reason jor interruption 

Ristimäensa/o. 

Tien korjaus - Road repairs . ... . . ..... . . . . . . 
Tien kapeus - Narrowness oj road ........... . 
Lumen puute - Lack oj snow ............... . 
Tien pehmeys - Sojlness of road ............ . 
Ylämäki - Upphi/1 ....... . ... . ....... . ... . 
Puuhun tarttuminen - Stuck against a tree . .. . 
PoJanteet ta ajo- Driving off from lhe roadway . . 
Polttoaineen täydennys - Fuel addilion . . .... . 
Puolitelaketjujen korjaus- Repairing half-lracks 
Traktorin huolto - Tractor mainlenance, ..... . 
Vetokoukun korjaus - Draughtlwok repairs .. . 
jäähdytysveden kiehuminen - Cooling water 

boiling . . ............ . ... .... . .......... . 
Renkaan puhkeaminen - Break of lire ... . ... . 
Reen särkyminen ja korjaus - Sleigh breakage 

and repairs .... ........... .. .. .. . . ..... . . 
Kuorman korjaus - Adjustment of load ...... . 
Työvälineen putoaminen - Dropping a tool ... . 
Toisen traktorin odottaminen - Waiting for an-

other traclor .. .. .... . ........ . ..... ... . . . . 
Muu odotus- Other wailing ... . .. . ..... . . . . . 
Sivuutus - Pass ing .................. .... . . 
Työnjohtajan keskeytys - lnterruption by fore-

man . ......... . .•.. . . .................... 
Kuljettajan vaihto - Changing the driver . . ... . 

uunnittelu - Planning . ........ . .......... . 
Lepääminen - Rest . . . . ......... . . . . . ... . .. . 
Muu - 01/ter ... . . . ••. ........... .. ........ 

Korni' 1 Ristimäensalo 

Kuormat- Tyhjänä- Kuormat- Tyhjänä-
tuna-ajo ajo 1 tuna-ajo ajo 
Hauling Driving Hauling Driving 
/oaded unloaded loaded untoaded 

Aineisto, ajokm- Materia/, haulage km. 

1
177.24 1 138.54 1 227.40 1 133.90 

Osuus, ~'o - Proportion , ~~ 

16 
2 

4 
8 

28 

6 

1 
6 

25 
4 

0 

5 

6 

38 

3 

8 

- 1 

0 

35 

36 
1 
1 

4 

2 
1 
1 

4 
0 
4 

3 
5 
2 

3 

0 
3 

2 

21 

4 

12 

5 
12 

1 
36 

Yhteensä - Tola/ .. . ..... .... .... . ......... ! 100 100 ' 1 100 ~ 100 1 

1 Ilman FOMD traktoria - Wilhoul FOMD lractor. 
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keytyksistä voitu välttää. Sellaisia olivat mm. osa rekikaluston ja puoli
telaketjujen prototyyppien heikkoudesta johtuvista pysähtymisistä. Tiestä 
johtuvat keskeytykset olisivat todennäköisesti jääneet erittäin vähäisiksi, 
jos lunta olisi ollut 15 ... 20 cm enemmän. 

Kuormattuna-ajon aikana on keskeytyksiin Kornissa kulunut matka
yksikköä kohden keskim. yli kaksi kertaa ja Ristimäensalossa yli neljä 
kertaa niin paljon aikaa kuin tyhjänäajon aikana. 

Keskeytysten syyt on jaettu neljään ryhmään ja laskettu näiden syy
ryhmien suhteellinen osuus keskeytysten kokonaismäärästä taulukkoon 53 
(s. 170). Rajankäynti siitä, mihin ryhmään mikin syy on luettava, on tie
tenkin vaikeata. Esim. polanteelta ajo saattaa johtua joko ajoradan ka
peudesta taikka kuljettajan taitamattomuudesta tai huolimattomuu
desta. Tästä huolimatta ryhmittely selventää käsitystä vältettävis ä ole
vista keskeytysajoista. 

Voidaan todeta, että kuormattuna-ajon aikana sattuneista keskim. 
keskeytysajoista on kummallakin työmaalla johtunut huomattava osa (58 
ja 33 %) tiestä. Työmaiden varsitiet ero ivat toisistaan huomattavasti, 
kuten aikaisemmin on esitetty. Korni a oli lumen syvyys tavallista suu
rempi, kun se Ristimäensalossa oli tavallista pienempi. Kornin varsitiellä 
ajon 54 keskeytystapauksesta sattui 39 eli 72 % pääasiallisesti aukealla 
olevilla tien osilla 8-12, joiden ajorata oli aluk i tiivistetty samaan levey
teen kuin metsän suojaamilla tien o illa. juok ulunta kertyi ajoradalle 
pitäen sen pinnan pehmeänä ja lisäksi häivyttäen kantavan palanteen ja 
pehmeän lumen rajan. Kuljettajat joutuivat näin ollen arvioimaan ajo
radan sijainnin. Kun aukeitten osien ajorata levitettiin kuljetuksen loppu
vaiheessa, tiestä johtuvat keskeytykset myös niiden osalta loppuivat. 

Ristimäensalosta on jo aikaisemminkin esitetty, että tien pohjan epä
tasaisuuksista osa ulottui ajoradan pintaan asti, mikä varsinkin ajokau
den alku- ja loppuvaiheessa aiheutti sekä kiinni ajoja että kaluston sär
kymisiä. 

Kalustosta johtuvia keskeytyksiä kuormattuna-ajossa oli Kornissa 
sangen vähän, kun sen sijaan niiden osuus Ristimäensalossa oli lähes nel
jännes yhteenlasketusta keskeytysajasta. Kalustovaurioita pyrittiin kor
jailemaan osittain tyhjänäajonkin aikana, mikä ilmenee tämän keskeyty -
ryhmän suuresta osuudesta (50 ja 29 %). - Kalu tovaurioita sekä 
kaluston korjaukseen ja huoltoon kuluviaaikoja on ilmeisesti mahdollisuu 
pienentää, jos iltaisin suoritetaan tarpeelliset huoltotarkastuk et ja -toi
menpiteet. jos traktorin omistaja on it e kuljettajana, hän tuntee vas
tuuta kalustostaan ja pitää sen kunnos a. Tä tä johtunee Kornissa Fer-
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guson traktorin kaluston syyksi katsottavien keskeytysaikojen vähäisyys. 
-Mikäli kuljettajat ovat erikseen palkattuja, on ilmeisesti välttämätöntä, 
että työnjohto valvoo huoltotöiden suorituksen. 

Varsitiellä sattuneiden keskeytysten kokonaisajasta lankeaa kuormat
tuna-ajon osalle n. kaksi kolmannesta kummallakin työmaalla ja tyhjänä
ajon osalle vain n. kolmannes. 

jos verrataan kummankin työmaan keskim. keskeytysaikoja toisiinsa, 
Voidaan todeta kuormattuna-ajon aikana sattuneiden keskeytysaikojen 
summan olevan Kornissa lähes kaksinkertainen Ristimäensaloon verrat
tuna ja tyhjänäajoajan keskeytysten summan olevan yli kolminkertainen 
viimeksi mainittuun verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että pak
sulta polannekerrokselta suistumisen jälkeen joudutaan kauemmin työs
kentelemään ajoneuvon palauttamiseksi ajoradalle (Kornissa 5. 3 0 minf 
10 km) . Lisäksi sivuutuspaikkojen puute aiheutti Kornissa, jossa sivuutta
minen ilman niitä oli erittäin työlästä, sekä kuormattuna- että tyhjänä
ajon aikana huomattavia keskeytyksiä (Kornissa >>toisen traktorin odotus>> 
kuormattuna keskim. 4.7 9 minf!O km ja tyhjänä 1.92 minflO km). -
Kummallakin työmaalla johtuu osa odotus- ja sivuutusajoista kokeita seu
raamaan suuntautuneista retkeilyistä, joiden vaikutusta aineistosta ei 
ole kyetty eliminoimaan. 

Tehotyöajasta laskettu keskim. kuormattuna-ajon keskeytysaika 
oli Kornissa n. 21 % ja Ristimäensalossa n. 20 %· Tyhjänäajon keskey
tysaika oli edellisellä työmaalla n. 22 % ja jälkimmäisellä n. 6 % -

jos keskeytysajoista vähennetään tapaukset, jotka varmuudella voi
daan osoittaa lumen puutteesta, teideP virheellisestä rakentamisesta, puut
teellisesta tai virheellisesti konstruoidusta kalustosta taikka kuljettajien 
ammattitaidon puutteesta johtuviksi, samoin kuin traktorin sellaisiin 
huoltotöihin kuluvat ajat, jotka normaalisesti suoritetaan majoituspai
kassa, päästään todennäköisesti keskeytyssadanneksiin, jotka paremmin 
vastaavat tulevilta työmailta odotettavissa olevia arvoja. Näin saadut 
varsitiellä ajon kt:skeytyssadannekset rehctyö"ajasta laskettuina ovat seuraavat: 

Kuormattuna-ajo . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 3% 
Tyhjänäajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 4 >> 
Keskimäärin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. o & 
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Taulukko 53. Varsitiellä ajossa sattuneiden, matkayksikköä kohden laskettujen kes
keytysten jakaantuminen syyryhmiin ja syyryhmien suhteellinen osuus keskeytysten 

määrästä ja ajasta Kornissa ja Ristimäe nsalossa. 

Table 53. Tlze distribution, per unit of distance, of the interruptions occurring in tlze hauling 
and driving operation on the main haulage road into causal groups, and the relative pro
portional occurrence of these grou ps i n the number and length of /he interruptions, at Korni 

and Ristimäensalo. 

1 

Risti-
1 Keskim.• 

1 

Risti-
1 Keskim.• Korni mäen-

Average• Korni mäen- Average• 
Syyryhmä sato saio 

Causa/ group 
Kuormattuna-ajo Tyhjänäajo 

Hauling /oaded Driving un/oaded 

Osuus keskeytysten määrästä, % 
Proportion of the number of interruptions, % 

1 1 
1 Tiestä johtuvat - Due to road 34 14 

1 

24 9 6 7 
Kalustosta johtuvat - Due to 

1 

1 

equipment .. . ..... . ....... 21 25 24 26 27 26 
Kuljettajan taitamattomuudes- 1 1 

ta tai huolimattomuudesta 1 

johtuvat - Due to hau/ier's 
Jack of skill and care/essness 14 14 14 13 37 26 

Muusta johtuvat - Due to other 

1 

1 

1 1 reasons • ••• 0 • •• •• • • •••••• 3 1 47 38 52 30 41 

Yhteensä - Total .. .. ...... 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Osuus keskeytysajasta, % 
Proportion of the /ength of interrupt ions, % 

1 
1 

Tiestä johtuvat - Due to road 58 33 47 10 4 9 
Kalustosta johtuvat - Due to 

equipment ..... . . .... ... .. 7 46 23 50 29 45 
Kuljettajan taitamattomuudes-

ta tai huolimattomuudesta 
johtuvat - Due to haulier's 
lack of skill and carelessness 6 5 6 1 41 10 

Muusta johtuvat - Due to other 

reasons ••• •• ••••• 0 • ••• 0 •• 29 16 24 39 26 36 

Yhteensä - Total .......... 1 100 1 100 1 JOO 1 100 1 100 1 100 

1) Ilman Kornin FOMD traktoria- Without Korni' FOMD tractor. 
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Kokonaistyöajan menekin laskeminen varsitiellä ajossa 

LASKUMENETELMÄ 

Kuten jo edellisestä on ilmennyt, varsitiellä ajon työmaa-aika muo
dostuu kuormattuna- ja tyhjänäajon tehotyöajoista sekä keskeytyksistä, 
eli yhtälön muodossa esitettynä: 

(19) T., = 1. 043 · J ct S + 1. 034 · Jat S minfkuorma, 
jossa 

Ta = varsitiellä ajon työmaa-aika, minfkuorma, 
J ct = kuormattuna-ajoaika varsitiellä, minfkmfkuorma, 
l at tyhjänäajoaika varsitiellä, minfkmjkuorma, 
S = leimikon keskim. ajomatka varsitiellä, km. 

jos ajon tehotyöaikana halutaan käyttää kuormattuna- ja tyhjänä
ajon keskiarvoa, yhtälö saa muodon: 

(20) Ta = 2. 080 · J act S minfkuorma, 
jossa 

Jact = tyhjänä- ja kuormattuna-ajon tehotyöaikojen keskiarvo, min/ 
km/kuorma. 

ESIMERKKI LASKUME ETELMÄ SOVELTAMISESTA 

Oletetaan, että varsitiellä ajomatka on keskim. 6 km. Työmaa-ajaksi 
saadaan tällöin : 

Ta = 2. 080 · 4. 84 · 6 ~ 60 minfkuorma. 

9. Ajokerta-ajan laskeminen 

Laskumenetelmä 

Ajokerta-aika (Takp) koostuu kuormauksen (T k) (palstatien varteen 
tehty pinotavara) tai juonnon ja kuormauksen työmaa-ajasta (Tik) 
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(levälleen tehdyt tukit), purkamisen työmaa-ajasta (T p) sekä varsitiellä 
ajon työmaa-ajasta (Ta), eli yhtälön muodossa lausuttuna: 

(21) Takp = Tk + TP + Ta (palstatien varteen tehty pinotavara) 
tai 

(22) Takp = Tik + T P + Ta (levälleen. tehdyt tukit) 

Aikaisemmin on esitetty, miten näiden yhtätöiden eri jäsenten arvot 
saadaan Iasketuiksi. 

Esimerkkejä laskumenetelmän soveltamisesta 

Oletetaan, että kysymyksessä on 2-m tuoreen pinotavaran kuljetus, 
että sen kuormaamisen työmaa-aika on . 115 esitetyn esimerkin mukainen, 
että sen purkamisen työmaa-aika on s. 147 esitetyn esimerkin mukainen 
ja että keskim. varsitiellä ajomatka on 10 km. Ajokerran työmaa-ajaksi 
saadaan tällöin: 

Takp = 60.51 + 30.23 + 2.oso · 4. 4 · 10 ~ 191 minfkuorma, 

eli n. 3 t II minfkuorma. Kun keskikuorma täs ä tapauksessa on 10 p-m3, 
on työryhmän kokonaisajanmenekki 19. 1 minfp-m3. - Ajokerta-ajasta on 
kuormauksen osuus 32 %, purkamisen osuus 16 % ja varsitiellä ajon 
osuus 52 %-

Oletetaan toiseksi tapaus, jossa on kuljetettava vintturijuontoa varten 
levälleen tehtyjä tukkeja, joiden juonn on ja kuormaami en työmaa-aika 
on s. 141 esitetyn esimerkin mukainen ja purkamisen työmaa-aika s. 153 
olevan esimerkin mukainen (purkaminen välitelattomaan kasaan, kuorman 
keskisuuruus 300 j3). Keskiajamatkaksi varsitiellä voidaan tässä tapauk
sessa olettaa 6 km. Ajokerran ty ömaa-ajak i saadaan: 

Takp = 126.23 + 30.33 + 59. 95 ~ 217 minfkuorma, 

eli 3 t 37 minfkuorma, mikä tekee 7.2 minf!O j3. - Tässä tapaukses a 
on juonnon ja kuormauksen osuus 58 %, purkamisen osuus 14 % ja varsi
tiellä ajon osuus 28 % työmaa-aja ta. 



VI Laskelmia hakkuun ja traktorikuljetuksen 
koordinoimiseksi 

1. Kustannusten laskeminen koordinointia varten 

Aikaisemmin on useassa yhteyde ä (esim. s. II) todettu puun kor
juun osatöiden riippuvuus toisi taan. Tarkastelemalla osatö itä kokonai
suuden näkökulmasta, koordinoimaHa ne, on mahdollisuus löytää kullekin 
niistä edu llisin suoritustapa. 

Koordinoinnille voidaan asettaa erilaisia tavoitteita. jos työvoimasta 
on puutetta, luonnollisesti etsitään ratkaisuja, joiden vaatima työvoiman 
menekki on mahdollisimman pieni. jos pääomien puute on tuotannon 
minimitekijä, tavoitteena saattaa olla mahdollisimman vähän investoin
teja kysyvien menetelmien löytäminen. - Seuraavassa koordinointia ei 
kuitenkaan suoriteta varsinaisesti työvoimakysymyksen sen paremmin 
kuin investointitarpeenkaan kannalta, vaan pyritään löytämään ratkai
suja, joihin turvautumaHa kustannukset hakattua ja kuljetettua puutavaran 
kuutioyksikköä kohden saadaan minimiin. Tämä tavoite on valittu sen 
vuoksi, että sekä työn että pääoman osuus tulisivat huomioon otetuiksi 
ja että saataisi in pohja tuonnempana tehtäville eri metsäkuljetusmenetel
mien taloudellisuusvertailuille (ks. s. 200). 

Käsillä olevan aihepii rin puitteissa koordinointitavoitteet voidaan ra- . 
joittaa seuraaviksi: . 

1. Koska pinotavaran palstatien varteen teo sa hakkuukustannukset 
ovat yleensä sitä suuremmat mutta tiekustannukset ja kuormaus
ajokustannukset itä pienemmät mitä suurempaa palstatie-etäi
yyttä käytetään, olisi löydettävä edullisin palstatie-etäisyys näi

den tekijöiden yhteenlaskettujen kustannusten kannalta. 

2. Koska tukkien juontakustannukset ovat sitä suuremmat, mutta 
tiekustannukset ja kuormausajokustannukset sitä pienemmät, mitä 
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harvempi on palstatieverkko, olisi löydettävä edullisin palstatie
etäisyys näiden tekijöiden yhteenlaskettujen kustannusten kan
nalta. 

Edellisten lisäksi voitaisiin esittää myös muita aihepiiriin liittyviä 
koordinointitehtäviä, kuten edull isimman pinon tai ristikon koon löytä
minen pinotavaran palstatienvarteen teon ja traktorirekeen kuormauksen 
kannalta, edullisimman traktorikuorman koon löytäminen eri ajomat
koille, edullisimman työryhmän suuruuden määrääminen eri olosuhteissa 
jne. Niihin ei kuitenkaan tässä yhteydessä puututa. 

Hakkuun ja kulj etuksen koordinoinoin tarpeellisuutta on selvimmin 
tiettävästi korostanut ja sellaisen suorittamisessa huomioon otettavia nä
kökohtia eritellyt MATTSSO MÅRN (1946, SS. 1-3). - Metodise ti koordi
nointi voidaan suorittaa eri tavoin. Su DBERG (1952-53, ss. 19-21) on 
käyttänyt kustannusyhtäiän minimiarvon etsimisessä ko. yhtälön deri
vointia. Maksimi- ja minimitehtäviä voidaan ratkaista myös graafisesti. 
Seuraavassa tyydytäänkin vm. menetelmään, koska se on havainnollinen 
ja antaa tulokset riittävällä tarkkuudella. 

Ennen koordinoinoin suorittamista on laskettava siinä huomioon otet
tavien töiden kustannukset ja niiden riippuvuus eri tekijöistä. 

Kustannukset tietenkin muuttuvat, jo työ ä tarvittavien laitteiden 
hinnat, kestävyys, vuotuinen käyttötuntimäärä jne. muuttuvat. Niin 
ikään työntekijöiden rcaalipalkan muuttuminen aiheuttaa niihin muutok
sia. Esitettyjä kustannuksia, jotka pohjautuvat v :n 1955 hinta- ja palkka
tasoon, on näin ollen pidettävä esimerkkeinä ja suoritettua koordinointia 
menetelmänä, jota soveltamalla voidaan saadut tulokset muuntaa perus
teiden muututtua uusia perusteita vastaaviksi. 

Traktorikaluston käyttökustannusten laskeminen 

Traktorityö kuuluu niihin töihin, joiden taksat ovat maassamme val
tiovallan säännöstelytoimenpiteiden ulkopuolella. Kun ko. töistä ei myös
kään ole työmarkkinaj ärjestöjen välisiä työehto opimuk ia, tak at muo
dostuvat käytännössä >>kysynnän ja tarjonnan lain» mukaan. Kokeilujen 
perusteella kehitetty traktori-met äkuljetusmenetelmä on niin uu i, ettei 
mitään >>käytännön taksojakaan>> ole olema sa, joten ainoak i keinoksi jää 
traktorikaluston käytöstä aikayksikö ä aiheutuvien kustannusten kalky
lointi ja sen jälkeen työn hinnoittaminen iihen kuluvan ajan ja aikayk
sikkökustannusten peru teella. 
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Traktorikalustosta aiheutuvat kustannukset riippuvat useista teki
jöistä, kuten vuotuisesta käyttötuntimäärästä, ostohinnasta, huollon hy
vyydestä jne. Kun seuraavassa tehdään ko. kustannuksia koskevat kal
kyylit, ne on pyritty laatimaan samojen suuntaviivojen mukaisesti kuin 
esim. autojen käyttökustannuksia laskettaessa (esim. STATE s BILTRA

FIJ< ÄM o 1952) ja niin varovaisesti, että aikayksikkökustannusten pitäisi 
olla riittävän suuret kaluston omistajan kannalta. Toisin sanoen traktori
kuljetuksen käyttömahdollisuuksista saatavan kuvan ei pitäisi olla liian opti
mistinen tämänkään tekijän perusteella. 

Traktorin käyttötuntikustannuksia laskettaessa valitaan tyyppitrak
toriksi dieselmoottorilla varustettu, n. 2. 2 tn painoinen kone, jonka olete
taan maksavan renkaineen puolireen vetoon soveltuvalla vetokoukulla 
varustettuna 420 000: - mk.l 

Traktorin käyttötunteina määritetty elinikä on sitä suurempi, mitä 
tehokkaammin konetta käytetään. GLÄSERI (1951) mukaan voidaan ras
kaille, metsätöissä käytettäville koneille laskea iäksi 10 000 t, jos korjaus
kustannukset elinaikana ovat 60 % ilman renkaita olevan traktorin kuo
letuskustannuksista. Keskiraskaille koneille (moottorin teho 20 ... 30 hv) 
hän on laskenut iäksi 7 500 t. DE Mf:GILLE (1954b, s. 110) käyttää )>Pilot 
Committee on Logging Technique and Training of Forest Workers'in )> 
suositusten mukaisesti yli 30 hv dieselpyörätraktoreille 10 000 t ja vas
taavaa tyyppiä oleville, alle 30 hv traktoreille 7 000 t kuoletusaikaa. jos 
traktorit työskentelevät met ässä erittäin vaikeissa olosuhteissa, aikaa 
pitäisi hänen mukaansa kuitenkin pienentää 20 %· Varaosa- ja korjaus
kustannuksiksi hän on kuoletusaikana olettanut em. )>Pilot Committeem 
suositusten mukaisesti niin ikään 60 % ilman renkaita olevan traktorin 
tuntia kohden lasketuista kuoletuskustannuksista (s. 116). - REI IKAINEN 

(1954, s. 60) laskee traktorin iäksi 6 000 t, jos sitä käytetään 600 tfv ja 
varaosa- ja korjauskustannukset ovat 30: - mk/t. - Edellisen perus
teella voitaneen 6 000 t ikää pitää metsäkuljetukseen käytettävälle trak
torille sopivana ja olettaa käyttötuntimäärän olevan keskim. 600 tfv, jos 
varaosa- ja korjauskustannukset lasketaan GLÄSERI ja DE Mf:GILLE , 

e ittämällä tavalla. 
Kuoletuskustannuksia laskettaessa käytetään seuraavassa yleisesti hy

Väksyttyä menetelmää, jossa ilman renkaita olevan traktorin hankinta
hinnasta vähennetään romuarvo (jälleenmyyntiarvo}, jonka oletetaan ole
van 10 % edellisestä, ja siten aatu umma jaetaan käyttöiän tuntimäärällä. --1 Esim. Fordson Major Diesel maksaa nykyisin (v. 1955) 401 100: - mk ja siihen 
soveltuva vetokoukku 8 700: - mk. 
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Renkaiden iäksi voidaan olettaa 6 000 käyttötuntia (vrt. DE MtGILLE, 
1954b, s. 115) ja niiden hinnaksi 77 500: - mk traktoria kohden (liike
vaihtoverovapaat uuden traktorin ollessa kysymyksessä). - Koron suu
ruudeksi oletetaan 8 % ja korkokustannukset lasketaan alenevasta pää
omasta. 

Polttoaineen kulutus riippuu paitsi moottorityypistä ja sen hevosvoi
mamäärästä myöskin moottorin kuormitusasteesta sekä siitä, miten suu
ren osan työajasta kone on käynni sä. Kuljetustyössä, jossa moottorin 
keskimääräinen kuormitusaste on verraten alhainen ja paluuajo suorite
taan ilman kuormaa, polttoaineen kulutus on suhteellisen pieni. Eräällä 
Pohjois-Suomen työmaalla, jossa n. 2.2 tn dieseltraktoreilla ajettiin puu
tavaraa välivarastosta, traktoreiden todettiin kuluttaneen 2 268 työtun
nin aikana keskim. 2 . 09 ltrft (PARTA EN 1955). Kulutuksen alhaisuus 
johtui osittain myös siitä, että työajaksi luettiin sekin aika, jolloin trak
torit seisoivat kuormaus- ja purkamispaikoilla. Traktoreiden käytöstä 
Matkun kartanossa suoritetui a vertailukokeis a (SIPILÄ-UOTILA 1954, 
ss. 641-669) Fordson Major dieseltraktoreiden todettiin kuluttaneen siir
totyössä kuormattuna-ajon aikana (kuorma 5 860 ko) 4.5 6 ltrft kaasu
öljyä. Kuljetus suoritettiin perävaunulla lämpimänä vuodenaikana. 

Koska moottorin käynnissäoloaika ja siis myös keskimääräinen poltto
aineen kulutus vaihtelevat suuresti eri ajomatkoilla, seuraavissa laskel
missa on polttoainekustannukset otettu huomioon vain sinä aikana, jol
loin moottori on käynnissä. äin aadaan eri ajomatkojen traktorikulje
tuskustannukset oikeampaan suhtee een ke kenään. Keskimääräi eksi 
polttoaineen kulutukseksi on tällöin traktorin liikkeellä ollessa oletettu 
4 ltrft, jonka pitäisi tyhjänäajo huomioon otettuna olla tyyppitraktorille 
täysin riittävä. Traktorin suorittae sa juonto- ja kuormaustyötä, joi sa 
moottorin kuormitusaste on alhai empi kuin ajon aikana, polttoaineen 
kulutukseksi on oletettu 3.o7 ltrft. Kaasuöljyn hinnak i on oletettu 21: 50 
mkfltr.I 

Voiteluaineen kulutuk ek i oletetaan 0.25 ltrft (vrt. esim. SIPILÄ
UoTILA 1954, . 657) ja sen hinnak i 110:- mkfltr. 

Edellisten lisäksi aiheutuu vielä ku tannuk ia äilytyk e tä, mahdolli
sesta vakuutuksesta, rekisteröimi e tä jne. Tämäntyyppisten ku tannus
ten suuruudeksi arvioi REI IK 1 EN (1954 . 60) 4 000: - mkfv. Seu
raavassa oletetaan niiden nou evan 8 000: - mk :aanfv. 

Traktorin kuljetu työmaalle on niin ikään otettava kustannu tekijänä 

1 Hinta (1955) esim. Jyväskylässä 21 :- mkfltr. 
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huomioon. Kuljetuskustannukset riippuvat luonnollisesti kuljetusmatkan 
pituudesta, kuljetusreitin laadusta sekä aikayksikköä kohden laskettuina 
si itä, miten kauan työtä riittää samalla työmaalla. - Koska traktoreita 
on yleensä saatavissa työmaiden läheisyydestä ja kuljetus kestää samalla 
paikalla tavallisesti useita päiviä, keskimääräisinä kustannuksina voita
neen käyttää 10: - mkjt. - Tullessaan työmaalle traktori tuo muassaan 
myös reen ja muut tarvittavat varusteet, joten niiden osalta kuljetuskus
tannusten huomioon ottaminen erikseen on tarpeetonta. 

SOSIAALIMINISTERIÖ PALKKAOSASTO (1955) on julkaissut metsäpalkka
taulukot, joissa on ilmaistu työpäivää kohden lasketut metsätöiden urakka
normit. Ne vaihtelevat eri palkkausalueilla 1 020: - .. . 1 160: - mkjpv. 
Traktorin kuljettajan ja apumiehen palkkakustannusten pohjaksi valitaan 
seuraavassa Länsi- ja Itä-Suomen palkkausalueella käytetty normi 
1 020: - mkjpv. j os metsätöissä työpäivän pituudeksi oletetaan 6. 5 t, 
saadaan urakkatyön tuntipalkaksi sen mukaan 157 : - mk. Sitä käyte
tään apumiehen palkkana. Traktorin kuljettajan työ voidaan katsoa 
enemmän ammattitaitoa vaativaksi kuin metsätyö yleensä, minkä vuoksi 
kuljettajalle sop ivaksi urakkapalkaksi on valittu 170: - mkjt. 

Edellisten perusteella saadaan tyyppitraktorin käyttötuntikustannuk
siksi seuraavat: · 

Kiinteät kustannukset: 

Pääoman kuoletu,s ........ . .... . . . ... .. . 
Korot ................ . ............... . 
Säilytys, vakuutus yms. 

Muuttuvat kustannukset: 

Varaosat, korjaukset, huolto .. . ......... . 
Polttoaine (ajon aikana) ..... . . . ... . . . . . 
Voiteluaine ... . ...... . ............. . .. . 
Renkaat . ........ . .. . .. .. .. . . . . .. ... . . . 
Kuljetukset työmaalle .. ... . . .. ........ . 

Kuljettajan palkka 

51: 38 mkjt 
33:32 
13:35 

30 : 83 mkjt 
86:-
27 :50 
12:92 & 

98: 05 mkjt 

10: - 167:25 l) 0 

170:-

Yhteensä 435: 30 mkjt 

Mainittakoon, että REI IKAI E (1954, s. 61) on laskenut petrolimoot
torilla varustetun, 400 000: - markan hintaisen traktorin, jonka poltto
aineen kulutus on tuntuvasti suurempi kuin dieseltraktorin, käyttötunti
kustannuksiksi 429: 95 mkjt. - Traktorityön kustannuksia laskettaessa 
PYöristetään käyttötuntikustannukset seuraavassa 440: - mk :aan. 
12 
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Polanneajoradan valmistustyössä ja polannetiellä liikennöitäessä tar
vittavat puolitelaketjut maksavat tyyppitraktoriin valmistajasta ja raken
teesta riippuen 159 000: - ... 199 000: - mk, jos ne ostetaan traktorin 
kanssa samanaikaisesti. Mikäli ne hankitaan erikseen, joudutaan maksa
maan liikevaihtovero, jolloin niiden hinta on 198 000: - ... 237 000: - mk. 
Seuraavassa oletetaan hinnaksi 200 000:- mk. - Puolitelaketjujen 
iäksi lasketaan Kanadassa (esim. Su DBERG 1950) 30 000 ajokm, mikä 
vastaa n. 2 500 t, jos keskim. ajonopeudeksi oletetaan 12 kmft. jos 
käyttötunneiksi lasketaan myös ne tunnit, jolloin traktori seisoo kuor
mauksen ja purkamisen aikana, puolitelaketjujen ikä olisi pitempi. Kun 
puolitelaketjujen Suomessa valmistettu kumihihna ei vastaa lujuudeltaan 
kanadalaista, sopivaksi kuoletusiäksi oletetaan 2 000 t ja korjauskustan
nusten nousevan kuoletusaikana 50 % :iin hankintahinnasta. (On toden
näköistä, että puolitelaketjujen rakenne kehittyy nykyistä kestävämmäksi 
ja hinnat halpenevat käytön yleistyes ä.) Mainittakoon, että valittu kor
jauskustannussumma riittää esim. kumihihnojen uusimiseen kolme ker
taa kuoletusaikana. Ellei puolitelaketjujen romuarvoa oteta huomioon, 
saadaan edellisen perusteella käyttötuntikustannuksiksi 333 tjv käyttö
ajan mukaan: 

Pääoman kuoletus .. ... .... .. .. . 
Korot ....... . .... ... ......... . 
Korjaukset 

Yhteensä 

100: - mkj t 
28: - • 
50: - • 

178: - mkj t 

Pinotavararankojen ja tukkien juonta- ja kuormaustyös ä tarvittava 
kuormauslaite maksaa vinttureineen traktorin kanssa samanaikaisesti han
kittuna (ilman liikevaihtoveroa) n. 182 000 : - mk ja erikseen ostettuna 
n. 227 000: - mk (liikevaihtoveroineen). Käyttöiäksi voidaan olettaa 
6000 t (vrt. DE Mf:G ILLE 1954 b, s. 111) ja korjauskustannuksiksi 50 % 
kuoletuskustannuksista. j os vuotuinen käyttötuntimäärä on 400 t ja 
korko 8 %, saadaan käyttötuntikustannuksiksi 227 000:- mk hankinta
hinnan mukaan olettamalla romuarvok i 10 % ostohinnasta euraavat: 

Pääoman kuoletus ... . ........ . . 
Korot .... .. . ................. . 
Korjaukset ja huolto 

Yhteen ä 

34:05 mkj t 
26:32 • 
17:03 

77:40 mkj t 

Myöhemmin esitettävis ä Ia kutoimituk i a käytetään pyöristettyä sum
maa 80: - mkft. - Kuormau laite on uunnilleen saman hintainen eri 
painoluokan traktoreille. 
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Traktorireen hinnaksi ilman tukkipankkoja ja Iaukaistavia sivupyl
väitä voidaan olettaa 100 000: - mk, iäksi 3 000 t, jos korjauskustan
nukset ovat kuoletusaikana keskim. 50 % kuoletuskustannuksista, ja vuo
tuiseksi käyttötunt imääräksi 300 t. Reen romuarvo on verraten vähäi
nen , joten sitä ei ole tarpeellista ottaa huomioon kuoletuskustannuksia 
laskettaessa. - Edellisen perusteella saadaan seuraavat käyttötuntikus
tannukset: 

Pääoman kuoletus . . . ... .... . .. . 
Korot .. . . ...... .. ....... .. . .. . 
Korjaukset 

Yhteensä 

33: 33 mk/ t 
14 :67 
16:67 

64: 67 mk/ t 

Kotona valmistetun reen, jollaisia valtaosa traktorireistä toistaiseksi 
on, käyttötuntikustannukset ovat keskim. edellä esitettyjä halvemmat. -
Myöhemmissä laskutoimituksissa käytetään pyöristettyjä kustannuksia 
65: - mkft. jos traktori on 1. 1 tn painoluokkaa, reki on hieman halvempi 
ja sen käyttötuntikustannukset ovat n. 60: - mkft. 

Tukkien ja pinotavararankojen kuljetuksessa tarvittavien, laukaista
villa sivupylväi llä varustettujen pankkojen hinta on enintään 50 000: -
mk liikevaihtoveroineen. jos niiden iäksi ja vuotuiseksi käyttötuntimää
räksi oletetaan samat kuin traktorireelle ja korjauskustannuksiksi 25 % 
kuoletuskustannuksista, saadaan ilman romuarvon huomioon ottamista 
niille seu raavat käyttötuntikustannukset : 

Pääoman kuoletus . .. . .. ..... . . . 
Korot .... . .... . . ....... . ..... . 
Korjaukset 

Yhteensä 

16: 67 mk/ t 
7 : 33 
4: 17 

28 : 17 mkft 

Summa voidaan pyöristää 30: - mk :aanft. Pankot sivupylväineen ovat 
uunnilleen saman hintaiset kaikenkokoi iin traktorirek iin . 

Ottamalla huomioon eri tehtävien vaatimat varusteet sekä työryh
män rakenteen vaihtelut samoin kuin erot polttoaineen kulutuksessa saa
daan edell ä esitettyjen premis ien mukaan lasketuksi traktorityön hinta 
aikayksikköä kohden. Näin lasketut luvut on esitetty taulukossa 54 (s. 180), 
johon on myös laskettu vastaavien suuntaviivojen mukaisesti aikayksik
kökustannukset 330 000: - mk hintai elle, petrolimoottorilla varustetulle, 
1. 1 tn painoiselle traktorille. 
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Taulukko 54. Traktorityön hinta aikayksikköä kohden erilaisissa metsäkuljetukseen 
liittyvissä tehtävissä. 

Table 54. The east of time unit of tractor work in various tasks associated with forest 
haulage. 

1 

1 

Traktorin suuruusluokka, tn - Tractor size class, tons 

1 

1.1 1 2.2 1.1 1 2.2 1.1 1 2.2 

Tietyöt Pinotavaran kuljet. Tukkien kuljetus 

Työ- Road work Hauling of cordwood Hauling of logs 

Kysymyksessä oleva työ ryh-
Työssä tarvittavat välineet- Equipmenl needed for the job 

keskeytykset mukaan mässä 
luettuina miehiä 

Traktori + puoli-

The job in question in- Men Traktori + puoli- Traktori + puoli-
telaketjut + reki 

in lhe + tukkipankot 
clusive of interruptions work 

telaketjut telaketjut + reki + kuormauslaite 
team Tractor + half- Tractor + half- Tractor + half-lracks 

tracks lracks + sleigh + sleigh + log bunks 
+ loading device 

Työryhmän kustannukset varusteineen, mk/min 
Costs of the work team with equipmtnl, Fmks. fmin. 

Lumen tiivistäminen -
Packing the snow . . . . 1 9:71 10:30 - - - -

Lanaus - Drag-grading 2 12: 33 12:92 - - - -
juonto - Skidding ... 2 - - - - 13:83 15:50 
Varsinainen kuormaus 

- Loading proper .. 2 - - 11:33 13:67 13:83 15:50 
Kuormausajo - Load-

ing-hauling •••• 0 •• • 2 - - 13:33 14: - 14:67 15:83 
Varsitiellä ajo - Haul-

1 ing and driving on the 
main haulage road .. 2 - - 13:33 14:- 14:67 15 :83 

1 
Varsinainen purkami-

nen-Unloading prop-
er •••• 0 0 • • •• •• 0 ••• 2 - - II: 33 13:67 13 : 17 14: 40 

Purkamisajo - Unload-
ing-hauling •• •• 0 • •• 2 - - 13:33 14: - 14:67 15:83 

Myöhemmin esitettävissä koordinointi- (ss. 188-1 95) ja kustannus
vertailulaskelmissa (ss. 200-224) käytetään traktorityölle mainitun tau
lukon aikayksikkökustannuksia. 

Esimerkkinä siitä miten edellä esitettyjen premissien pohjalla lasketut 
traktorityön kustannukset jakaantuvat työpaikkojen, traktorin ja lisä
varusteiden kesken, esitetään seuraava, 2. 2 tn dieseltraktoria koskeva ase
telma, joka edellyttää kysymyksessä olevan pinotavararankojen tai tuk
kien ajon palsta- tai varsitiellä. 
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Trak tori . . ... .. . . ......... . 270: - mkj t 28 % 
Puoli telaketj u t. . . .... . ..... . 178: - 19 )) 

Kuormauslaite vinttureineen . . 80 : - 8 » 
R eki . . . . . . . . ... .. . ... . . .. . 65:- 7 )) 

Tukkipankot ......... ... . . . 30 : - 3 )) 

Kulj ettaja . ...... . .... .. ... . 170 : - 18 )) 

Apumies .... : . . . . . . . ...... . 157: - 17 >) 
----------------------------

Yhteensä n. 950: - mkj t 100 % 

Traktorin osuus on siis vain n. 28 %, lisävarusteiden n. 37 % ja palkka
kustannusten n. 35 %-

Tiekustannusten laskeminen 

Tiekustannukset muodostuvat tien pohjan raivauskustannuksista, po
lanneajoradan valmistuskustannuksista talvella sekä ajoradan hoitokus
tannuksista. 

S. 81 on esitetty arvioitu tien pohjan raivaamisen työmenekki eri 
maastovaikeusluokissa tiekm kohden. Raivauskustannuksiksi saadaan 
seuraavat : 

1. tien pohjan raivausvai keusluokka 
2. )) » 
3. )) 

1 t å 157: - 157: - mkfkm 
14 » >> 157: - 2198: -
27 » » 157 : - 4 239: -

Kustannukset, joihin ei sisälly sellaisten tiealueilla olleiden puiden 
hakkuukustannuksia, joista valmistetaan puutavaraa, on seuraavissa las
kelmissa pyöristetty ylöspäin 200 : -, 2 500: - ja 5 000:- mk:ksi/km. 

Kun tunnetaan pinta-alayksikköä kohden tuleva palstatiemäärä (tau
lukko 1, s. 35), saadaan lasketuiksi palstatieverkon raivauskustannuksetfha 
ja kun tunnetaan pinta-alayksiköitä korjattava puutavaramäärä, saadaån 
lasketuiksi vastaavat kustannukset hakattavaa ja kuljetettavaa kuutio
yksikköä kohden. Näin lasketut kustannukset on pinotavaran osalta 
esitetty taulukossa 55 (s. 1 82). 

Kun palstatieverkko on tarkoitettu pysyväksi , sen perustamisesta aiheu
tuvia kustannuksia ei olisi tarpeellista kuolettaa yhden hakkuun aikana 
korjattavalla puutavaramääräll ä, kuten tässä yhteydessä on tehty. 

Polanneajoradan rakentamisen työmenekki on esitetty ss. 82- 88. 
Sen voidaan olettaa olevan keskimäärin riippumaton maaston vaikeu-
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Taulukko 55. Palstatieverkon raivaamisesta aiheutuvat kustannukset palstatien poh
jan eri raivausvaikeusluokissa ja eri palstatie-etäisyyttä käytettäessä. Palstojen sy

vyys 500 m. 

Table 55. Tfle costs incurred in clearing tfle strip road neltvork for tfle dilferent clearing 
dilficully classes of tfle strip road beds and for dilferent distances between strip roads. 

Deptfl of tfle strips 500 m. 

Palstatien Palstateiden etäisyys, m - Distance between strip roads, m. 
pohjan raivaus-
vaikeusluokka 

30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 
C/earing --

dijjiculty class oj 
the strip road bed Raivauskustannukset , mk{ha - Clear ing costs, Fmks.jha. 

1 71: - 54:- 44·- 1 37:- 33:- 1 29: -
2 883: - 675:- 550:- 468: - 408:- 363: -
3 1766: - 1350: - 1100: - 1 936: - 816:- 1 726: -

P-m' j ha 

1 

Raivauskustannukset, mk/p-m' - C/earing costs, Fmks. jpilt d cu.m. 
Piled cu.m .[ha. 

Palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokka- 1st c/earing dijjiculty c/ass oj lhe strip road bed 

12 5:92 4:50 3:67 3 : 08 2:75 2:42 
22 3 : 23 2:45 2:00 1:68 1:50 1:32 
37 1:92 1:50 1:19 1:00 0:89 0:78 
52 1:37 1:04 0:85 0:71 0:63 0:56 
67 1:06 0:81 0:66 0:55 0:49 0:43 
82 0:87 0:66 0:54 0:45 0:40 0:35 

Palstatien pohjan 2. raivausvaikeusluokka - 2nd c/earing dijjiculty c/ass oj the strip road bed 

12 73:58 56:25 45:83 39:00 34:00 1 30:25 
22 40:14 30:68 25:00 21:27 18:55 16 :50 
37 23:86 18 :24 14:86 12:65 11:03 9:81 
52 16:98 12:98 10:58 9:00 7:85 6:98 
67 13: 18 10:07 8:21 6:99 6:09 5:42 
82 

1 
10:77 8:23 6:71 5:71 4:98 4:43 

Palstatien pohjan 3. raivausvaikeusluokka - J rd cltaring dijjicu/ty c/ass oj lht strip road btd 

12 1 147: 17 112:50 
1 

91:67 78:00 68:00 60:50 
22 1 80:27 61:36 50:00 42:55 37:09 33:00 
37 1 47:73 36:49 29:73 25:30 22:05 19:62 1 
52 1 33:96 25:96 21 : 15 18:00 15:69 13:96 1 

1 

67 1 26:36 20:15 16:42 13:97 12 :18 10 :84 
82 1 21:54 16:46 13:41 II: 41 9:95 8:85 
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desta. Kustannuksiksi tiekm kohden saadaan 2. 2 tn dieseltraktoria käy
tettäessä : 

Lumen tiivistäminen polan-
teeksi ... . ........... . 

Peruslanaus .. .... ... . . . . 
68. 25 minfkm 
62.49 

a 10: 30 702: 98 mk/km 
, 12 : 92 807: 37 

Yhteensä 1 510 :35 mkfkm 

Näillä kustannuksilla pitäisi olla mahdollisuus saada ajorata myös 
palstateillä tyydyttävään kuntoon siitä huolimatta, että perustiivistämi
sen jälkeen jouduttaisiin tiivistämisajo ja lanaus lumisateiden vuoksi uusi
maankin . - Ajoradan valmistamisesta aiheutuvat kustannukset on 
palstatieverkon osalta laskettu hehtaaria ja p-m3 kohden taulukkoon 56. 

Palstateillä ei yleensä tarvita tienhoitotoimenpiteitä, joten palstatie
verkosta aiheutuvat kokonaiskustannukset saadaan laskemall a raivaus
kustannukset ja polanneajoradan valmistamiskustannukset yhteen. 

Taulukko 56. Palstateiden polanneajoradan valmistamisesta aiheutuvat kustannukset 
eri palstati e-etäisyyttä käy tettäessä laskettuina pinta-alayksikköä ja pinotavaran kuu
tioyksikköä kohden. Palstojen syvyys500 m. Kustannukset pyöristetty 1 510 mk:ksifkm . 

Tab/e 56. The costs of preparing the packed-snow roadway of the strip roads for different 
distances between strip roads, ca/culated per unit of area and cubic unit of cordwood. Depth 

of the strips 500 m. Costs rounded off to 7 570 Fmarks per km. 

Palstojen 1 Palstateiden etäisyys, m - Distance between strip roads, m. 

syvyys, m 30 1 40 1 50 1 60 1 70 1 80 
D epth oj 

Polanneajoradan valmistaminen, mk/ha strips, m. 
Preparation of lht packed-snow roadway, Fmks.fha. 

500 1 533:- 1 408:- 1 332:- 1 282: - 1 246:- 1 219: -

Leimikon tiheys, 
p-m'fha 

Polanneajoradan valmistaminen, mk/p-m• 
Dtnsity oj stand 
ma~ked 'or cutting, Preparation of the packed-sn ow roadway, Fmks. fpiled c ~.m. 

P•led Cl ' .m .fha. - -
12 44 :42 34:00 27 :67 23:50 20:50 18 : 25 
22 24 :23 18 :55 15 :09 12:82 II: 18 9:95 
37 14 :41 II :03 8:97 7 :62 6:65 5: 92 
52 10:25 7: 85 6:38 5:42 4 : 73 4 : 21 
67 7:96 6:09 4:96 4:21 3:67 3:27 
82 6:50 4:98 4:05 3:44 3:00 2: 67 
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Vastaavalla tavalla saadaan lasketuiksi palstatieverkon perustamisesta 
ja polanneajoradan rakentamisesta aiheutuvat kustannukset leimikon eri 
tiheysluokissa tukkien hakkuun ja kuljetuksen ollessa kysymyksessä. Vm. 
kustannukset on esitetty taulukossa 57. 

Edellä esitettyjä tiekustannuksia laskettaessa ei ole otettu huomioon 
tienrakennus- ja hoitokalustosta (jyrä ja lana) aiheutuvia kustannuksia, 
koska ne ovat suunnilleen samaa suuruusluokkaa kuin hevostalviteitä ra
kennettaessa ja toiseksi, koska niiden merkitys kustannustekijöinä on 

Taulukko 57. Palstatien pohjan raivaamisesta ja polanneajoradan valmistamisesta ai
heutuvat kustannukset eri palstatie-etäisyyttä käytettäessä laskettuina tukkien kuutio

yksikköä kohden. Palstojen syvyys 500 m. 

Table 57. Tlze costs of clearing the slrip road beds and of preparing the packed-snow road
way jor different distances between strip roads, calculated per cubic uni! oj the logs. Depth 

oj the strips 500 m. 

Leimikon tiheys, Palstateiden etäisyys, m - Distance between strip roads, m. 
i 'fha 

Density of stand 30 
1 

40 
1 

50 
1 

60 
1 

70 
1 

80 
marked for cull i ng, 

Tiekustannukset, mk/ 10 j'- Road costs, Fmks. / 10 cu.fl. cu.fl. fha. 

Palstatien pohjan l. raivausvaikeusluokka - 1st c/earing difficully class of the strip road bed 

240 25:17 19:25 15:67 13:29 II: 63 10:33 
440 13:73 10:50 8:55 7:25 6:34 5:64 
740 8: 16 6:24 5:08 4:31 3:77 3:35 

1040 5:81 4:44 3:62 3:07 2:68 2:38 
1 340 4:51 3:45 2 :81 2:38 2:08 1:85 
1 640 3:68 2:82 2:29 1:95 1:70 1:51 

Palstatien pohjan 2. raivausvaikeusluokka - 2nd c/earing difficully c/ass of the strip road bed 

240 59:00 45: 13 36:75 31:25 27 :25 24 : 25 
440 32:18 24:61 20:05 17:05 14:86 13:23 
740 19:14 14: 64 II: 92 10: 14 8:84 7:86 

1040 13:62 10:41 8:48 7:21 6:29 5 : 60 
1340 10:57 8:08 6:58 5:60 4:88 4:34 
1640 8:63 6:60 5:38 4:57 3:99 3:55 

Palstatien pohjan 3. raivausvaikeusluokka - Jrd cltaring difficully c/ass of lht strip road bed 

240 95:79 73:25 59:67 50:75 44:25 39:38 
440 52:25 39:95 32:55 27:68 24:14 21:48 
740 31:07 23:76 19 :35 16:46 14:35 12:77 

1040 22: II 16:90 13:77 II: 71 10:21 9:09 
1340 17: 16 13: 12 10:69 9:09 7:93 7:05 
1640 14:02 10:72 8:73 7:43 6:48 5:76 
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vähäinen. Niin ikään siltojen ja rumpujen rakennuskustannukset samoin 
kuin mäkien hoitokustannukset on jätetty huomioon ottamatta. Työn
johtokustannuksia ei myöskään ole sisällytetty laskelmiin, koska niiden 
voidaan olettaa olevan samaa suuruusluokkaa kuin hevostalviteitä suun
niteltaessa ja rakennettaessa . 

. 
Hakkuukustannusten laskeminen 

Hakkuutyöstä on koordinoinnin kannalta tarpeellista tuntea ainoas
taan ne kustannusten muutokset, jotka traktori-metsäkuljetus aiheuttaa. 

Pinotavaran hakkuun ollessa kysymyksessä olisi näin ollen tiedettävä, 
missä määrin traktoripalstateiden varteen teko on hajasijaintisiin varasto
muodostelmiin tekoon verrattuna kalliimpaa. - j os jälleen valitaan esi
merkiksi leimikko, jonka runkojen keskim. käyttöosan pituus on 8 m, ta
varalajiksi keskij äreydeltään 30 kplfp-m3 oleva 2-m paperipuu ja pinojen 
ja ristikoiden kooksi 1 p-m3, saadaan hakkuukustannusten lisääntyminen 
lasketuksi hinnoittamalla taulukossa 14 (s. 98) esitetyt, palstatien var
teen teon aiheuttamat lisäajanmenekkiarvot - Tuloksiksi saadaan taulu
kosta 58 ilmenevät luvut. · 

Niiden mukaan näyttäisi pelkkien hakkuukustannusten kannal ta 1. ja 
2. tiheysluokassa (37 p-m3fha ja 22 p-m3fha) n. 30 m palstatie-etäisyys 

Taulukko 58. 2-m pinotavaran palstatien varteen teosta aiheutuva hakkuukustannus
ten lisääntyminen hajasijaintisiin varastomuodostelmiin hakkuuseen verrattuna. Lei
mattujen runkojen käyttöosan keskipituus 8 m. Pölkkyjä 30 kplfp-m3• Varastomuo-

dostelmien suuruus 1 p-m3• Urakkapalkkanormi 1 020: - mkfpv. 

Table 58. The increase in the felling costs of preparing 2-metre cordwood alongside the 
strip road in comparison witlz -felling in dispersed storages. The average length of the 
utilisable pari of marked stems was 8 m. umber of logs 30 per piled cu.m. The size of 

the storages 1 piled cu.m. Piece wage norm 1 020 Fmarks per day . 

Leimikon tiheys, Palstateiden etäisyys, m - Distance betwun slrip roads, m . 
P-m'Jha 

1 1 1 1 1 1 1 Density of 20 30 40 50 60 70 80 90 
stand marked 

Hakkuukustannusten lisääntyminen, mk/p-m• for cutting, 
Plled cu.m.Jha. lncreau in jelling costs, Fmks. Jpiled cu.m. 

12 48:47 23:03 16:43 18:03 23: 76 1 32: 93 41:63 51:30 
22 19 : 13 10: 19 12:71 19: 62 28 :66 
37 7:57 7:26 14:07 23:40 32:93 
52 3:62 6:89 15:72 25:91 36:42 
67 7 :47 17: II 27:43 37:78 

1 
82 8: 12 17:84 28: 17 38:51 



186 Kalle Putkisto 66.1 

edullisimmalta, mutta 3. tiheysluokassa (12 p-m3fha) n. 40 m. Kustannus
lisäykse!1 kasvaminen pinta-alayksiköitä kertyvän puutavaramäärän li
sääntyessä esim. 50 ja 60 m tie-etäisyyksiä käytettäessä johtuu pölkkyjen 
keräysalueen muuttumisesta kapeammaksi ja pitemmäksi, eli siis epäedul
lisemmaksi hajasijaintisen pinon tai ristikon keräysalueeseen verrattuna. 
jos tiheissä leimikoissa pinot ja ristikot tehdään 1 p-m3 uuremmiksi, kus
tannukset pienenevät edellä esitetyistä . 

. Kun käytettävissä ei ole tietoja, mitkä ovat pinojen ja ristikoiden keski
suuruudet palstatien varteen ja hajasijaintisiin muodostelmiin pinotavaraa 
eri tiheysluokan leimikoista tehtäessä (ovat hakkuumiesten määrättävissä), 
koordinointia suoritettaessa on pakko turvautua edellä esitettyihin, teo
reettisiin arvoihin. - Näiden puolustukseksi on lisäksi sanottava, etteivät 
ne anna ainakaan liian edullista kuvaa palstatien varteen teosta eivätkä 
traktorikulj etuksesta. 

Alueilla, joilla tukit on totuttu hakkaamaan levälleen, traktorikulje
tuksen käyttö ei aiheuta mitään muutoksia niiden hakkuukustannuksiin. 
Sen sijaan alueilla, joilla käytetään hakkuutapaa >>rekeen autettuna>>, sääs
tetään näiden kahden hakkuutavan välinen taksojen ero, joka Länsi- ja 
Itä-Suomen palkkausalueen taksojen mukaan on 2:19 .. .4:04 mkfj3. 

J uontokustannusten laskeminen 

juontakustannukset saadaan lasketuiksi hinnoittamalla ko. työvai
heen tietyissä olosuhteissa määritetyt ajanmenekkiarvot taulukkoon 54 
(s. 180) lasketuilla traktorityön aikayksikkökustannuksilla. - jos traktori 
on 2. 2 tn suuruusluokkaa ( traktorityö palkkakustannukset mukaan luet
tuina 15: 50 mkjmin), saadaan taulukossa 26 (s. 117) esitettyjen juonta
matka-arvojen ja yhdistetyn Pelkosenniemen ja Kolarin ajanmenekkiai
neiston (taulukot 27 ja 28) perusteella tukkien juon tokustannuksiksi (sak
sien vienti, saksien kiinnitys sekä hinaus keskeytyksineen) taulukon 59 
(s. 187) arvot. 

Taulukon arvot on saatu laskemaHa kustannuk et en in tukkia kohden 
ja muuntamalla ne sitten 10 j3 kohden. Tapauksis a, jois a keskim. juonta
matka on 0 m, kustannuksissa on otettu huomioon ainoastaan taakan kiin
nitys keskeytyksineen. Keskeyty aikana on käytetty 11.4 % tehotyö
ajasta (vrt. s. 127). 

Kuten taulukosta 59 ilmenee, juontakustannukset on laskettu ainoas
taan 16 jalan pituisille tukei!le. jos tukkien keskipituus on suurempi, 
juontakustannukset ovat halvemmat lyhyemmän juontamatkan johdosta 
(suunnattu kaato). 
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Taulukko 59. Eri kokoisten, 16 j pituisten tukkien juontokustannukset (saksien vienti, 
saksien kiinnitys sekä hinaus keskeytyksineen) eri palstatie-etäisyyksiä käytettäessä 

laskettuna tukkien kuutioyksikköä kohden. Traktorityö 15: 50 mkfmin. 

Tabte 59. The sk idding costs of 16 fl. logs of dilferent sizes ( moving the liftin?, tongs, 
attaching the lifting tongs and towing tvith interruptions) for diflerenl distances between 

strip roads, ca/culated per cubic unit oflogs. Traclor work 15.50 Fmarks per minule. 

Tukkien 1 Palstateiden etäisyys, m - Dislance between strip roads, m. keski~,uutio, 

Mean volumei 
30 

1 
40 

1 
50 

1 
60 

1 
70 

1 
80 

1 
90 

of logs , 
juontokustannukset, mk/10 j ' - Skidding costs, Fmks. / 10 cu.ft. cu.ft. 

Tukkeja 1.0 kpl f runko - 1.0 logs per slem 

1"' 

3.14 30:89 36:59 42:68 48:73 54:75 60:99 67:07 
4.28 22:66 26:85 31:31 35:75 40:16 44:74 49:21 
5.59 17:35 20:55 23:97 27 :37 30:75 34:26 37:67 
7.07 13:72 16:25 18:95 21:64 24:31 27:09 29:79 
8.73 II: II 13: 16 15:35 17:53 19:69 21:94 24: 12 --

Tukkeja 1.8 kpl frunko- 1.8 logs per slem 

3.14 28:18 33:44 39:08 44:97 50:86 57:04 62:99 
4.28 20:68 24:53 28:67 32:99 37:31 41:85 46:21 
5.59 15:83 18:78 21:95 25:26 28:57 32:04 35:38 
7. 07 

1 
12:52 14:85 17:36 19:97 22:59 25:33 27:98 

1 8.73 
1 10: 14 12:03 14:05 16: 17 18 : 29 20:52 22:66 

Tukkeja 2.6 kpi /runko - 2.6 logs per stem -
3.14 26:05 30:41 35:51 41:21 47:07 52:87 58:92 
4. 28 19: II 22:31 26:05 30:23 34:53 38:79 43:22 
5.59 14:63 17:08 19 :95 23: 15 26:44 29:70 33:09 
7. 07 II : 57 

1 

13 :51 15:77 18:30 20 :91 23:48 26: 17 
1 

8. 73 1 
9:37 10:94 16 :93 1 12 : 77 14 :82 19:01 21: 19 

Kuutioyksikköä kohden laskettuina kustannukset ovat tietenkin sitä 
halvemmat , mitä kookkaampia tukit ovat. Saksien vientiaika, taakan 
kiinnitysaika sekä hinausaika tietyllä matkalla osoittautuivat näet riippu
mattomiksi tukki en koosta, kuten aikaisemmin (ks. s. 121) on esitetty. 

Tukkien teon ja traktorikuljetuksen koordinointilaskelmissa ei ole tar
peelli ta kiinnittää huomiota kuormaannostokustannuksiin, koska niillä ei 
ole vaikutusta edulli imman palstatie-etäisyyden määrityksessä. Kuor
maannostoku tannukset esitetään tästä yystä myöhemmin (s. 217) . 
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2. Pinotavaran palstatien varteen teon ja traktorikuljetuksen 
koordinoiminen 

66.1 

Kun tiedot siitä, missä määrin liikenteen suureneminen palstateillä ja 
tavaramäärän lisääntyminen palstatien pituusyksikköä kohden suurenta
vat pinotavarakuormia ja parantavat kuormausajonopeutta (ks. ss. 104-
109), ovat puutteellisia, jätetään ko. seikat huomioon ottamatta pinotava
ran palstat ien varteen teon ja traktorikuljetuksen kannalta edullisinta 
palstatie-etäisyyttä etsittäessä. iin ikään jätetään vaille huomiota, 
että palstatiet eivät ole aivan suoria vaan mutkittelevat. Mutkittelun 
määrä näet vaihtelee maastosta riippuen, ja vaikka se lisää pinta-alayksi
kölle tulevaa tiemäärää, se toisaalta halventaa tien raivau kustannuksia. 

Yhteenlasketut palstatieverkon perustami esta ja polanneajoradan val
mistamisesta sekä traktoripalstateiden varteen hakkuun lisätyöstä haj a
sijaintisiin muodostelmiin hakkuuseen verrattuna aiheutuvat kustannukset 
on laskettu tau lukkoon 60 (s. 189). Kustannukset palstatie-etäisyyden 
funkt iona on esitetty graafisesti kuvas a 43 (s. 190). Käytettyjen lasku
perusteiden mukaiset minimikustannukset ovat leimikon eri tiheysluokissa 
ja maaston raivausvaikeuden eri luokis a saavutettavissa suunnilleen tau
lukossa 61 (s. 191) esitettyjä palstatie-etäisyyksiä käytettäessä. 

Taulukon 61 arvojen tarkastelu antaa aiheen seuraaviin johtopäätök
siin: 

1. Kuta runsaammin puutavaraa kertyy pinta-alayksiköltä, sitä pie
nempi tulee palstatie-etäisyyden olla minimikustannuksiin pääse
miseksi. 

2. Kun palstatieverkko on tarkoitettu pysyväksi, leimikon tiheyden 
sijasta kysymystä voidaan tarkastella met än boniteetin kannalta 
ja todeta, että kuta parempi metsätyyppi on, sitä pienempi tulee 
palstatie-etäisyyden olla. 

3. Kuta vaikeampi maa to on pal tateiden pohjien raivaamisen kan
nalta, sitä suurempi tulee tiety ä leimikon tihey luoka a (tietyllä 
boniteetilla) palstatie-etäi yyden olla. 

4. Koska raivauskustannuk et ovat itä uuremmat , mitä perusteelli
semmin raivaus on suoritettava, ja raivauk en perusteellisuus puo
lestaan riippuu ko. alueen lumen run aude ta ajokauden aikana, 
palstatie-etäisyyden tulee olla itä suurempi, mitä vähälumisem
malla alueella palstatien varteen tehdyn pinotavaran traktorikul
jetusta suoritetaan. 



66. t Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 189 

Taulukko 60. Yhteenlasketut palstatieverkon perustamisesta, polanneajoradan valmis
tamisesta sekä palstatien varteen teon lisätyöstä aiheutuvat kustannukset pinotavaran 
kuutioyksikköä kohden eri olosuhteissa. Leimattujen runkojen käyttöosan keskipituus 
8 m. Tavara 2-m. Pölkkyjä 30 kplfp-m3 • Varastomuodostelmien suuruus 1 p-m3 • 

Palstojen syvyys 500 m. 

Table 60. The cambined tatal af the casts af making the strip raad netwark faundatian , 
preparing the packed-snaw raadway, and the additianalwark af preparing cardwaad alang
side the str ip raad, per cubic unit in dif!erent canditians. The average length af the utilisable 
part af the marked stems was 8 m. The cardwaad lengtlt was 2 metre. 30 /ags per piled cu.m. 

The size af the starages 1 piled cu.m. Depth af the strips 500 m. 

Leimikon tiheys, 
P-m' Jha 

Palstateiden etäisyys, m - Distance belween slrip roads, m. 

Density of 20 
1 

30 
1 

40 
1 

50 
1 

60 
1 

70 
1 

80 
1 

90 stand marked 
for cutting, 

Yhteenlasketut kustannukset, mk/p-m• - Combined cosls, Fmks. jpiled cu.m. Ptled cu.m. Jha. 

Palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokka 
1st c/earing difficully c/ass of /he strip road bed 

12 122:56 73:37 54:93 49:37 50:34 56: 18 62:30 69:97 
22 . 59:54 37:65 33:71 36:71 43: 16 
37 31:68 23:59 26:60 33:56 41:55 
52 18:51 24:61 33: 14 42:55 
67 16:49 24 : 01 33:05 42:54 
82 15:49 23:48 32:96 42:40 

Palstatlen pohjan 2. raivausvaikeusluokka 

,_ 2nd c/earing difficully c/ass of /he slrip road bed 

12 222:22 141:03 106:68 91:53 86:26 87:43 90:13 95: 13 
22 113:90 74:56 61:94 59:71 62:75 
37 64:90 45:53 . 43:34 47:23 53:20 
52 34: 12 36:55 42:87 50:84 
67 28:61 33:27 40:60 48:98 

1-
82 25:39 31:05 39: 13 47:66 

Palstatien pohjan 3. raivausvaikeusluokka 
Jrd clearing difficulty c/ass of the strip road bed 

12 330:56 214:62 162 :93 137 :37 125:26 121:43 120:38 122:47 
22 172:99 114:69 92:62 84:71 84:03 
37 101:01 69:40 61:59 62: 10 65:85 
52 51:10 49:53 53:44 59:84 
67 41:79 43:35 48:81 55:96 
82 36: 16 39:28 45:83 53:36 
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Kuva 43. 2-m pinotava ran palstatien varteen teon lisätyöstä, palstatieverkon perus
tamisesta sekä polanneajoradan valmistamisesta aiheutuvat kustannukset leimikon eri 
tiheysluokissa ja pa lsta tien pohjan eri raivausvaikeusluokissa palstatie-etäisyyden 
funktiona. Runkojen käyttöosan keskipituus 8 m. Pölkkyjä 30 kpl/p-m3 • Varasto-

muodostelmien suuruus 1 p-m3 . Palstojen syvyys 500 m. 

Fig. 43. The costs of the additional work of prepari ng 2-metre cordwood alongside the str ip 
road, making tl!e strip road network foundation and preparing the packed- now roadway, in 
the different stand density classes and in the different clearing difficulty clas es of the strip 
road bed, as a function of the distance between the strip road . Aver age length of tl1e uti/isable 
pari of the stems was 8 m. N umber oj logs 30 per piled cu.m. Size of storages 7 piled cu.m. 

Depth of str ips 500 m. 

Koska traktorikulj etuksen kannalta harva t ieverkko on· edull isempi 
kuin tiheä, vaikka ko. seikkaa ei edellä suoritetu sa koordinoinni sa otet
tukaan huomioon, näyttäisi sil tä, että hyvillä metsätyypeillä ja helpossa 
maastossa tai runsaslumisella alueella 30 ... 40 m, keskinkertaisilla metsätyy-
peillä .ja keskinkertaisessa maastossa 40 ... 60 m ja huonoilta metsätyypeillä 
ja vaikeasti raivattavassa maastossa tai vähälumisella alueella 50 ... 80 m tie
etäisyys olisi soveliain.l 

1 Tekijän tiedossa on, että prof. lvA KLEME CIC on v. 1939 julkaissut Saraje
vossa kroatiankielisen väitöski rjan, joka käsittelee li ikenneverkon optimitiheyttä met
sässä. Tätä kirjaa ei kuitenkaan ole löytynyt Suomen kirjastoista eikä sen tekijälle 
lähetettyyn tiedusteluun ole saatu vastausta. - Käsillä olevissa tutkimuksissa ei näin 
ollen ole voitu käyttää hyväksi KLEMENCICI esittämää teiden optimitiheyden laske
mismenetelmää eikä muitakaan hänen tutkimustuloksiaan. 
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Taulukko 61. Palstatie-etäisyydet, joita käytettäessä palstatieverkon perustamisesta, 
polanneajoradan valmistamisesta sekä 2-m pinotavaran palstatien varteen teon lisä

työstä aiheutuvat kustannukset ovat minimissä. 

Table 61. Distances between strip raads far which the casts af making the strip raad netwark 
faundatian, preparing the packed-snaw raadway and the addilianal wark af preparing 

2-metre cardwaad alangside the strip raad are at a minimum. 

1 !"alstatien pohjan 
1 Leimikon tiheys, p-m' fha 

ratvausvaikeusiuokka 
Density of stand marked for cutting, piled cu.m. /110. 

Clearing difficulty 12 1 22 1 37 52 1 67 1 
82 

class of the strip 
Edullisin palstatie-etäisyys, n. m road bed 

1 
The most favourable distance between strip roads, m., about 

1 
1 

53 40 31 
1 

27 23 21 
2 63 48 38 32 28 26 ! 3 

1 
78 57 44 i 37 33 30 

Edullisinta palstatie-etäisyyttä vastaavat paistatieverkon perustami-

1 
sesta, poianneajoradan valmistamisesta sekä palstatien varteen teon 

lisätyöstä aiheutuvat kustannukset, mk/p-m' . 
The costs of preparing the strip road foundation, preparing the packed-
snow roadway, and the additional work of preparing cordwood atongside 
the strip road, when using the most favourabte distance between strip roads, 

Fmks. fpiled cu.m. -- -
1 1 49:30 33:71 23:59 18: 30 15:00 12:30 

2 86:20 59:40 43:20 1 34:20 28:70 24:90 
3 120:80 83:70 61:00 48:70 41:60 36:20 1 

Koska sekä palstateiden raivaus että pinotavaran teko palstateiden 
varteen tapahtuvat miestyönä, palkkatasossa aiheutuvat muutokset eivät 
sanottavasti muuta edellä esitettyä kuvaa edullisimmasta tie-etäisyydestä. 
Tosin polanneajoradan valmistuskustannuksista on huomattava osa ka
lustokustannuksia, mutta ko. talvitöiden osuus on 1. palstatien pohjan 
raivausvaikeusluokkaa lukuun ottamatta verraten vähäinen kokonaiskus
tannuksista. - Kalustokustannusten voidaan olettaa ajan mittaan halpe
nevan palkkakustannuksiin verrattuina, joten muutokset - j·::>S sellaisia 
tapahtuu - suosivat ilmeisesti hieman edellä esitettyä tiheämpää palsta
tieverkkoa. 

Palstateiden optimietäisyyttä ei kuitenkaan voida ratkaista yksin
omaan pinotavaran palstatien varteen teon ja tiekustannusten kannalta, 
Vaan on otettava huomioon myös talvella tehtyjen pinotavararankojen 
Sekä tukkien vintturijuonnon ja traktorikuljetuksen tie-etäisyydelle aset
tamat vaatimukset. Niitä on tukkien osalta kä itelty ss. 192-195. 
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3. Tukkien teon, vintturijuonnon sekä traktorikuljetuksen 
koordinoiminen 

66.1 

Tukkien vintturijuonto ja traktorikuljetus edellyttävät suunnatun kaa
don käyttöä, kuten aikaisemmin on mainittu. Hakkuumiesten on siis kaa
dettava puut niin, että juontamatka muodostuu mahdollisimman lyhyeksi 
ja että pölkyt voidaan hinata mahdollisimman esteetöntä reittiä. - Ta
vanomaiseen >>levälleen hakkuuseem ei näin ollen tule olennaisia muutoksia. 

Koska juonto ja kuormaus suoritetaan pölkky kerrallaan ja ajanme
nekki näissä töissä on kuutioyksikköä kohden yleensä sitä pienempi, mitä 
kookkaampia pölkyt ovat, olisi tietenkin etu, jos tukit voitaisiin valmistaa 
mahdollisimman pitkiksi. Sahausteknilli et seikat määräävät kuitenkin 
tukkipuurunkojen apteeraustavan (ks. esim. Ro KA E 1950), joten met
säkulj etuksessa on tyydyttävä sen sanelemiin pölkyn pituuksiin. 

Eräissä tapauksissa tukkeja hevo illa kuljetettaessa kuljetusteknillis
ten seikkojen vuoksi kookkaat sahapuurunaot on kuitenkin katkottu ly
hyemmiksi pölkyiksi, kuin mikä olisi toivottavaa. äin on tapahtunut 
Pohjois-Suomessa, jossa hakkuumiehet suorittavat apteerauksen ja autta
vat tukit rekeen. Koska konevoimalla saadaan raskaatkin tukit suhteell i
sen helposti kuormaan ja niiden >>Oikomistyö>> on tarpeetonta, traktorikul
jetus saattaa merkitä tukkien keskipituuden suurentumista. - Tällaisia 
havaintoja onkin jo voitu tehdä Pelkosenniemen ja Kolarin työmailla. 

Kun tukkien hakkuukustannukset ovat riippumattomia palstateiden 
.e täisyydestä, niihin ei ole tarpeellista kiinnittää huomiota edullisinta 
palstatie-etäisyyttä juonnon ja traktorikuljetuksen kannalta etsittäessä. 
:Sen sijaan olisi löydettävä tie-etäisyydet, joita käytettäessä yhteenlaske
tut tie- ja juontakustannukset ovat kuutioyk ikköä kohden alhaisimmat. 
:Seuraavassa rajoitutaan tarkastelemaan tapausta, jossa tukkien keskipi
tuus on 16 jalkaa ja niitä on valmistettu keskim. 1. s kpl rungosta. Yh
teen lasketut tiekustannukset (taulukko 57, . 184) ja juontakustannukset 
(taulukko 59, s. 187) kuutioyksikköä kohden ilmenevät taulukosta 62 
{s. 193). 

Sij oittamalla kustannusarvot koordinaati toon (kuva 44, s. 194) voidaan 
ruinimikustannusten todeta sattuvan suunnilleen taulukossa 63 (s. 194) 
esitettyjen palstatie-etäisyyksien kohdalle. 

Aikaisemmin (s. 190) on esitetty edullisinta palstatie-etäisyyttä koske
vat yleisjohtopäätökset Ne saavat vahvistu ta myös tukkien traktori
kuljetuksen kannalta edulli immista pal tatie-etäi yysarvoista. Lisäksi 
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Taulukko 62. Yhteenlasketut palstatieverkon perustamisesta, polanneajoradan valmistamisesta sekä tukkien vintturijuonnosta aiheutuvat 
kustannukset tukkien kuutioyksikköä kohden eri olosuhteissa. Tukkien keskipituus 16 j . Tukkeja keskimäärin 1.8 kpl/ runko. 

Table 62. The combined costs per cubic unit of tlle logs incurred in different conditions in making tlle strip road network foundation , preparing tlle 
packed-snow roadway and wincll-skidding tlle logs. Average lengtl! of tlle logs 16ft. 1.s logs per stem on an average. 

Lelmlkon 
Palstatelden etäisyys, m - Distance between strip roads, m. 

tiheys, 
J'/ha 

30 1 40 
1 

50 
1 

60 
1 

70 
1 

80 
1 

90 

Density Tukklen kesklkuutlo, j' - Mean volume of logs, cu.fl . 
of stand 

8.7 1 5.6 1 3. 1 1 8.7 1 5.6 1 3. 1 1 8.7 1 5.6 1 3.1 1 8.7 1 5.6 1 3. 1 1 8.7 1 5.6 1 3.1 1 8.7 1 5.6 1 3. 1 1 8.7 1 5.6 1 3.1 marked for 
cuttlng, 

cu.fl. fha. Yhteenlasketut kustannukset, mk/ 10 j' - Comblned costs, Fmks. / 10 cu.fl. 

Palstatlen pohjan 1. raivausvaikeusluokka - 1st clearing difficu/ly c/ass of the strip road bed 

440 23:87 29:56 41: 91 22: 53!29: 28143: 94
1
22:60130: 50,47:63,23: 42 32: 51 52: 22,24: 63134: 91,57: 20 26: 16 37: 68 62: 68 27: 75,40: 47,68:08 

740 18:30 23:99 36:34 18:27125:02139:68 19: 13p: 03,44: 16,20:48 29:57 49:28122:06,32:34,54:63 23:87 35: 39 60: 39 25: 69138: 41 166: 02 
1 040 15:95 21: 64 33: 99 16: 47 23: 22 37: 88 17: 67 25: 57 42: 70 19: 24,28: 33148: 04 20: 97 31: 2553: 5422: 90 34:42 59:42124:81 37: 53165: 14 

Palstatlen pohjan 2. raivausvaikeusluokka - 2nd c/earlng difflculty c/ass of the strlp road bed 

1 
36: 64143:39158:05,34: 10142:00 59: 13133: 22142:31 !62: 02,33: 15143:43 65,72133, 7t 5, 27 70, 27[34, "l"' 33174' 94 440 42:32 48:01 60:36 

740 29:28 34:97 47:32 1 ' 1 1 1 1 1 26: 67 33: 42148: os,25: 97 33.87 5 1: oo126: 3 1135: 40155: 11
1
27: 13137:41 59: 70,28: 38 39: 90 64: 90129: 77 42: 49 70: 10 

1 040 23:76 29:45 41:80 22: 44,29: 19,43: 85,22: 53 30: 43 47: 56,23: 38,32: 47,52: 18,24: 58,34: 86 57: 15,26: 12 37:64 62: 64!27: 72 40:44168:05 

Palstatlen pohj an 3. raivausvaikeusluokka - 3rd clearlng difficulty class of the strip road bed 

440 62:39 68: oslso: 43151: 98 58: 73173: 39!46: 60 54: 50I7,: 63143: s5[52: 94:72: 65,42: 43 52: 71 75: oo/42: oo/53: 52 
1 

78, 52 .,, 07 54' 7918'' 40 
740 41:21 46:90159: 25,35: 79 42:54 57: 20133: 40 41: 30,58:43,32: 63141:72,61:43132: 64 42: 92 65: 21 ,33: 29,44:81 69:81 34: 20 46:92 74:53 

1040 32:25 37:9450:29,28:93 35:68 50:34 27:82 35:72 52:85 27:8836:97 56:68,28:50,38:78 61:07 29:61 41: 13 66: 13 30: 87 43:59 71: 20 
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Kuva 44. Esimerkki yhteenlaskettujen palstateiden perustamis-, polanneajoradan val
mistamis- ja tukkien juontokustannusten riippuvuudesta käytetystä palstatie-etäisyy-

destä. Tukkien keskipi tuus 16 j ja keskikuutio 5 .59 j3 . Tukkeja I. s kplj runko. 

Fig. 44. An example of the dependence on the distance between the strip roads used ojthe 
total costs incurred in making the strip road foundations, preparing the packed-snow road
way and kidding the logs. Average Length oflogs 16ft. and mean volume 5.59 cu.ft. Number 

oflogs 7.8 per stem. 

Taulukko 63. Palstatie-etäisyydet, joita käytettäessä palstatieverkon perustamisesta, 
polanneajoradan valmistamisesta sekä pituudeltaan 16 j tukkien vintturijuonnosta 

aiheutuvat kustannukset ovat minimissä. 

Table 63. The distances between strip roads for which the costs of making tlle strip road 
network joundation, preparing the packed-snow roadway and winch-skidding 16 ft . logs 

are at a minimum. 

Palstatien 1 
Leimikon tiheys, j'fha - Densily of stand marked for cutting, cu.fl. fha. 

pohjan rai- 440 1 
740 1 1040 

vausval-
keusluokka Tukkien suuruus, j ' - Mean log siu, cu.ft. 

Clearing 

1 1 1 1 1 1 
1 

1 
difficulty 8.7 5.6 3.1 8.7 5.6 3. 1 8.7 5.6 3.1 

class of the 1 

strip road Edullisin palstatie-etäisyys, n. m 
bed The most favourable distance between strip roads, m., about 

1 

1< 30 1 

1 

45 35 < 30 35 < 30 30 < 30 < 30 
2 65 50 40 52 43 30 44 37 < 30 
3 85 67 52 65 53 40 55 45 35 

1 

Edullisinta palstatie-etäisyyttä vastaavat tie- ja juontokustannukset, mkfiO j' 
The road and skidding costs for the most favourable distanu bttween strip roads, 

Fmks./10 cu.ft. 
--

1 17:80 1 

1 

1 22:40 29:00 16:00 
2 33:00 42:00 58:00 25 :90 33:40 45 :30 22:40 29: 10 
3 42 :00 52:60 71:60 1 32:50 141:20 1 57:20 27:80 35: 60 50:00 
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on huomattava, että kuta kookkaampia tukit keskimäärin ovat, sitä suurem
paa palstatie-ecäisyyttä kannattaa käyttää muuten vastaavissa olosuhteissa. 

Tukkileimikon tiheysluokka 440 j3fha vastaa likimain pinotavaraleimi
kon tiheysluokkaa 22 p-m3jha. jos näissä luokissa verrataan pinotavaran 
ja tukkien kuljetuksen kannalta edullisinta palstatie-etäisyyttä ja olete
taan tukkien keskisuuruudeksi 5. 59 p, voidaan todeta tukki en kannalta 
edullisimman palstatie-etäisyyden olevan yleensä hieman suurempi kuin 
palstatien varteen tehdyn pinotavaran kuljetuksen kannalta. Poikkeuk
sena on kuitenkin palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokka, jossa maini
tun kokoisten tukkien kuljetus näyttäisi edellyttävän pienempiä palstatie
etäisyyksiä. 



VII Traktorikuljetuksen vertailua muihin 
kuljetuslajeihin 

Vastauksen saamiseksi kysymykseen, onko traktori-metsäkuljetus ko
keilutyömailla kehitetyn menetelmän mukaisesti käytäntöön sovellettuna 
kilpailukykyinen traditionaalisen hevos- ja autokuljetuksen kanssa, on 
suoritettava sekä kuljetustuotoksen että taloudellisuuden vertailuja näiden 
kulj etuslajien kesken. Lisäksi tarvitaan vertailua muihin koneellisiin met
säkuljetusmenetelmiin, jotta voitaisiin päätellä, olisiko niistä mahdollisesti 
jokin edu llisempi. 

1. Vertailua traditionaaliseen hevos- ja autokuljetukseen 

Kuljetustuotoksen vertailua 

Kun traktorikuljetuksen tuotos riippuu sangen voimakkaasti kuormien 
suuruudesta ja toisaalta niiden suuruusvaihtelut olivat kokeilutyömailla 
huomattavat, on aluksi ratkaistava, miten kookkaaksi voidaan olettaa ajo
kauden keskimääräisen kuorman muodostuvan. Kokeilutyömaiden keski
kuormia ei voida sellaisinaan käyttää, koska niiden kokoon ovat vaikutta
neet mm. teiden rakentamisessa tehdyt virheet, kuljettajain puutteellinen 
tietämys traktoreiden kuormittamismahdollisuuksista jne. - Kuorman 
suuruuskysymystä on näin ollen tarkasteltava teoreettisesti. 

Puolitelaketjuilla varustetun, 2. 2 tn painoluokkaa olevan traktorin vetokyvyksi 
lumiajoradalla, jos puolireessä oleva kuorma lisää taka-akselipainoa, voidaan varovai
sesti laaditussa laskelmassa olettaa 820 kgf (vrt. Sö oERLu o-FRIEBERG 1954). 

Ajokauden keskim. liukumisvastukseksi lumiajoradalla voidaan olettaa 3 % kuor
man bruttopainosta (vrt. S. 39, ks. VUORISTO-HALLENBERG 1937, ERIKSSON 

1949). - j os lisäksi oletetaan, että varsitien suurin nousu kuormattuna-ajosuunnassa 
on enintään 4 %, saadaan kaavaa (13) apuna käyttäen ja ottaen huomioon, että trak
torin puolireki ko. painoluokan traktoriin painaa n. 1 300 kg, kuorman nettopainon 
laskemiseksi seuraava yhtälö: 
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3 (X + 1300) 4 (X + 1300) . 
820 = + , JOSta 

100 100 
X = 10414 kg 

Ottaen huomioon, että 1. 1 tn traktorin vetokyky on pienempi ja että sen puolireki 
painaa n. 900 kg, saadaan vastaavalla tavalla laskien ko. painoluokan traktoreille kuor
man keskisuuruudeksi 7 671 kg. 

jos kysymyksessä on tuore pinotavara, joka painaa 584 kgfp-m3, sekä sahatukit, 
jotka painavat 32 kgfj3, saataisiin kuutioyksiköissä ilmais tujen kuormien suuruuksiksi 
em. painoluokan traktoreille seuraavat: 

Traktori 2.2 tn 17.8 p-m3 pinotavaraa tai 325 j3 tukkeja 
l.t & 13.1 • 240 t 

Varovaisuussyistä oletetaan seuraavissa vertailuissa 2. 2 tn traktorin 
kuormien keskisuuruudeksi vain 16 p-m3 tuoretta pinotavaraa tai 300 j3 
tukkeja sekä 1.1 tn traktorin kuormien keskisuuruudeksi 10 p-m3 tuoretta 
pinotavaraa tai 220 j3 tukkeja. - Kuvan saamiseksi siitä, mitä kuorman 
suuruus vaikuttaa kuljetustehoon, on 2. 2 tn painoluokan traktorille las
kettu päivätuotos pinotavaran osalta myös alikuormitusta eli JO p-m3 
kuormia käytettäessä. 

Traktorikuljetuksen ajanmenekkiarvojen puolesta vertailulaskelmiin 
on otettu kaksi tapausta, joista toisessa (tapaus 1) oletetaan keskeytys
aikojen pienentyneen niillä ajoilla, jotka todennäköisesti eliminoituvat 
ammattitaidon ja kaluston kehityttyä sekä urakkapalkkauksen tultua käy
täntöön, ja toisessa (tapaus 2) keskeytysajat oletetaan samansuuruisiksi 
kuin kokeilutyömailla keskimäärin. - Vertailulaskelmissa käytetyt ajan
menekkiarvot sekä muut tekijät on esitetty taulukossa 64 (s. 198). Purka
misajoa ei tässä yhteydessä ole eritelty, koska ajonopeus varastoteillä on 
yleensä osoittautunut samaksi kuin varsitiellä ja kuormat puretaan useim
miten yhteen paikkaan. · 

Työryhmään on oletettu kuuluvaksi kaksi miestä ja leimikko 1. tai 2. 
tiheysluokkaa olevaksi. 

Näiden perusteiden mukaan lasketut kuljetustuotokset keskim. 6. 5 t 
työpäivänä on esitetty eri ajomatkoille taulukossa 65 (s. 201 ), johon myös on 
merkitty hevoskuljetuksen keskimääräiset, palkkataksojen 1 mukaiset päi
vittäiset tuotokset lumitiellä. 

1 Sosiaaliministeriön ilmoittama päiväpalkkanormi urakkatyössä jaettu yksikkö
Palkalla ja oletettu, että siten saatava päivätuotos edellyttää 6. 5 t työpäivää. 
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Taulukko 64. Kuljetustuotoksen vertailulaskelmissa käytetyt traktorikuljetuksen eri 
työvaiheiden ajanmenekkiarvot sekä muut tekijät. 

Table 64. The times of the ditferent work phases of tractor haulage and other factors 
employed in the comparafive calculations of hauling etficiency. 

Selitys 
Explanation 

Palstateiden etäisyys, m - Distance be-
tween strip roads, m. . ....... . .... . . . 

Palstojen syvyys, m - Depth of strips, m. 
Kuormausajomatka (Sk), 100 m - Load-

ing-hauling distance (Sk), 100 m . .... . 
Purkamisajomatka (Sp), 100m- Unload-

ing-hauling distance (Sp}, 100m ..... . 
juontomatka (lsh), Q1 - Skidding distancel 

KS~~~~;·Sl;~;~~s· .<.~>: · ~~~3ik~~~~~ · ~1 
Load size ( n), piled cu.m. j load ..... . . 

Kuorman suuruus (n}, tukk.fkuorma -
Load size (n}, logfload ............. . 

Tukkien pituus, j - Length of logs, fl. . . 

T~~~~~~u~;ti.k~·u·t~~~. ~3• ~ .~e~~. ~~/·u·~~ ~: ~ 
JUONTO JA KUORMAUS -

SKIDD I NG AND LOADING 

Vars. kuormauksen vakioaika (Akt}, min/ 
kuorma -Standard Ii me of loading prop-
er ( Akt), min.f load .. ..... . . . ..... . 

Lumen tuonti ja pölkkyjen irroittelu (Bt), 
min /p-m3 - C/earing the snow and de
taching the logs (8 1), min .fpiled cu.m .. . 

Pölkkyjen latominen kuormaan (Ckt}, min/ 
p-m3 - Onto-load-piling of logs (Ckt) , 
min. jpiled cu.m . . ..... . ......... . .. . 

Taakan kiinnitys (Dkt}, minf taakka -
Fasfening !he bunch ( Old), min.fbunch 

Saksien siirto (Dst), minftaakka - Trans
ferring the fongs ( 0 51}, min. jbunch ... 

Saksien irroitus (Dit}, minftaakka - De
taching fhe fongs ( Dit), min.fbunch .. .. 

Pinotavara- Cordwood Tukit - Logs 

Thpaus 1 1 Tapaus 2 Tapaus 1 1 Tapaus 2 
Case 1 Case 2 Case 1 Case 2 

Ajanmenekkiarvo tai muu tekijä 
Time consumption figure or olher factor 

40 40 40 40 
500 500 500 500 

10.8 10.8 10. 8 10. 8 

O.o O.o O.o O.o 

4. 5 4. 5 

10 ja 16 10 ja 16 

39.4 53.7 39.4 53.7 
16 16 

5.59 5.59 

1. 18 1. 18 7.60 7. 60 

0.46 0.46 

3.50 3.50 

0.10 0.10 

0.11 0.11 

0.08 O.o 

1 
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Selitys 
Exp/anation 

Saksien vienti (Fst), minj taakkajm -
Moving !IIe tongs ( F 51} , min .fbuncllfm. 

Taakan hinaus (Fht) , minj taakkafm -
Towing tlle buncll ( Fht }, min. fbuncll jm. 

Taakan nosto kuormaan (Fkt) , minftaakka 
Onto-load-lifting of buncll ( F kt ) , min.f 
buncll . . . . ... . ............. . ... . . . . 

Kuormausajoaika (Hkat) , minfkuormaf iOO 
m - Loading-llauling time ( H kat) , min.f 
loadf 100 m . . . ..... .. .. . .. . ..... . .. . 

juonnon keskeytyssadann es - Interrup-
tion-per-cent of skidding ...... . . . ... . 

Vars. kuorm. keskey tyssadannes - lnter
ruption-per-cent of loading proper .. . .. 

Kuormausajan keskeytyssadannes - I n
terruption-per-cent of loading-lwuling .. 

PURKAMINEN - UNLOAD ING 

Vars. purkamisen vakioaika (Apt), minf 
kuorma - Standard time of unloading 
proper ( Apt), min.f load .... ... . .... . 

Pölkkyj en siirtäminen kuormasta (Cpt), 
minfp-m3 tai min/ 10 j3 - M oving logs 

from tlle load (Cp1) , min. fpiled cu.m. or i 
min./10 cu.fl . .... . . . .. .. . . .... . .... . 

Varsina isen purkamisen keskeytyssadan
nes- Interruption-per-cent of unloading 

-----------------

Pinotavara - Cordwood Tukit- Logs 

Tapaus 1 1 Tapaus 2 
Case 1 Case 2 

Tapaus 1 1 Tapaus 2 
Case 7 Case 2 

Ajanmenekkiarvo tai muu tekijä 
Time consumption jigure or other jactor 

0.036 0.04 3 

0. 033 0.072 

0.4 6 0.4 6 

1. 06 1. 38 1 1. 06 1 1. 38 

11. 4 16. 8 

18.0 18. 0 6.8 6. 8 

8. 8 25.4 8. 8 25.4 

0.67 0. 67 4. 05 4. 05 

1. 52 1. 52 0. 73 0.66 0.7 3 0. 66 

4. 3 4. 3 9.9 9. 9 proper . . .. .................. . ... . .. , 
-----7-------~------~------~-------

VARSITIELLÄ AJO - H AULING AND 
DRIVING ON THE MAIN 
H AUL AGE ROAD 

Ajo U act), minfkuormajed. tak .km -
Hauling and driving ( } act} , min. f loadf 
botlz ways km . .... . ...... .. .. .. .... . 

Ajon keskeytyssa~annes -. ~ nterruption-~ 
per-cent of llaultng and drtv111g .... .. . 

9. 68 

4. 0 

II. 32 9 . 68 II. 32 

20. 0 4. 0 20. 0 
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Taulukon 65 arvojen perusteella voidaan päätellä traktorin kuljetus
tuotoksen olevan hevosen tuotokseen verrattuna sitä suurempi, mitä pi
temmästä ajomatkasta on kysymys. Hevoskuljetuksen keskiajomatkoilla 
(2 ... 3 km) 2. 2 tn traktorin tuotos on tuoreen paperipuun ajossa n. 4 .. .4. 5-

kertainen ja tukkien ajossa n. 4 ... 5-kertainen hevosen tuotokseen verrat
tuna. Näillä matkoilla voidaan yhden traktorin katsoa korvaavan siis kes
kiin. 4 ... 5 hevosta yhdessä vuorossa ajaessaan. On kuitenkin muistettava, 
että pinotavaran kuljetustyöstä osa on tällöin suoritettu miestyönä, ni
mittäin tavaran si irtäminen traktoripalstateiden varteen. - Toisaalta on 
huomattava, että traktori ei väsy niin kuin hevonen, joten sen työpäivä 
saattaa muodostua pitemmäksi. Valot tekevät mahdolliseksi pimeässä 
ajon. 

Traktoreiden kuljetustuotosta ei pinotavaran sen paremmin kuin tuk
kienkaan osalta verrata autokuljetuksen tuotokseen, koska auto ei kykene 
noutamaan tavaraa palstateiltä ja vertailulla yhdistettyyn hevos- ja auto
kuljetukseen ei olisi sanottavaa merkitystä. 

Taloudellisuuden vertailua 

PINOTAVARA 

Kun seuraavassa verrataan palstatien varteen tehdyn pinotavaran trak
torikuljetuksen taloudellisuutta hevoskuljetuksen taloudellisuuteen, olete
taan vm. tapauksessa tavara kerättäväksi hajasijaintisista pinoista ja ris
tikoista. Hevoskuljetuksen kustannuksina käytetään Länsi- ja Itä ·Suo
men palkkausalueen lumitiellä ajon taksoja (SosiAALIMI ISTERIÖ 
1955) ilman tiekustannuksia. jotta traktorikuljetuskustannukset olisivat 
edellisten kanssa vertailukelpoisia, niihin on lisätty palstateiden pohjien 
raivaamisesta; polanneajoradan valmistamisesta sekä pinotavaran palsta
tien varteen teon lisätyöstä aiheutuvat kustannukset taulukon 66 (s. 202) 
mukaisesti. - Palstatie-etäisyyksiksi ei ole valittu hakkuun ja traktori
kuljetuksen kannalta edullisimpia, vaan lähinnä niitä olevat, kymmenille 
metreille sattuvat arvot. 

Traktorikuljetus on hinnoitettu aikaisemmin esitettyjen perusteiden 
mukaan (ks. taulukkoa 54, s. 180). 

Käyttämällä samoja ajanmenekkilukuja kuin kuljetustuotosta lasket
taessa (ks. taulukkoa 64, s. 198) saadaan kuormaamis- ja heittopinoon pur
kamiskustannuksiksi ilman kuormaus- ja purkamisajokustannuksia tau
lukossa 67 (s. 203) olevat arvot. 



Taulukko 65. Palstatien varteen tehdyn tuoreen 2-m pinotavaran traktorikuljetuksen j a haj asijaintisUn muodostelmiin tehdy n 
pinotavaran hevoskuljetuksen sekä levälleen tehtyjen tukkien traktori- j a hevoskuljetuksen päivittäisen aj otuotoksen vertailu. 

H evosku/jetus lumitiellä. Traktorireestä purkaminen heittopinoon (pinotavara) tai välitelattomaan kasaan (tukit). Työpäivän 
pituus 390 min. 

Table 65. Comparison of tl!e daily work output oj tl!e tractor l!aulage oj green 2-metre cordwood prepared a/ongside tl!e strip road and 
oj tl!e l10rse lwulage of cordwood prepared i n dispersed storages, as we/1 as tilat oj tl!e tractor l!aulage and horse haulage ojlogs prepared 
scattered. Horse lwulage on snow road. Unloading jrom the tractor sleigh intoa loose pile ( cordwood) or onto a stack without cross logs 

( logs). L ength oj work day 390 minutes. 

1 

Ajomatka, km - Hauling distance, km. 
Selitys 

0.5 1 1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 
1 10 1 II 

1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 
Exp/anation 

Pinotavara, kuljetus tuotos, n. p-m'fpv- Cordwood, haulage output, piled cu.m.fday, about 

Traktori - Tractor 
2. 2 tn - tons 

Tapaus - Case 1 . . . 53.1 50. 9 47.0 43. 8 40.8 38.4 36.2 34.0 32. 3 30.7 29. 3 28.0 26. 8 25.6 24. 5 23. 6 22. 8 
Tapaus - Case 2 .. . 50.2 47.6 43.1 39.5 36.4 33.8 31.4 29. 5 27.7 26. 2 24.7 23. 6 22. 3 21.3 20.4 19. 5 18.7 

Traktori - Tractor 
1.1 tn - tons 

Tapaus - Case 1 . .. 49.0 46. 1 141. 2 37. 2 34.0 31. 2 28.8 26.9 25.1 23.6 22. 3 2 1. o 19. 9 18.9 18.0 17.2 16.5 
Tapaus - Case 2 . .. 44. 9 41.7 36.4 32.3 29.0 26. 3 24.1 22. 3 20. 6 19. 3 18.0 17. 0 16.0 15.2 14.5 13.7 13. 1 

Hevonen - H orse . ... 12.4 II. 1 9.o 7. 6 6.6 5. 8 5.2 4. 7 

1 
T uklt, kuijetustuotos, n. j ' fpv - L ogs, haulage output, cu.fl.fday, about 

Traktori - Tractor 

1 2.2 tn - tons 
Tapaus - Case 1 ... 1 053 1008 927 858 798 747 702 663 627 594 567 540 516 495 474 456 438 
Tapaus - Case 2 . . . 882 840 765 702 651 606 564 531 498 471 447 426 405 387 372 354 342 

Traktori - Tractor 
1. 1 tn - tons 

517 , 486 378 1363 1348 Tapaus - Case 1 ... 946 898 812 741 682 631 587 550 460 438 1416 396 
Tapaus - Case 2 .. . 7941 748 669 605 552 508 469 438 409 1 383 361 343 326 308 295 1 282 268 

Hevonen - Horse .... 258 226 192 168 148 133 121 110 
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Taulukko 66. 2-m tuoreen pinotavaran traktori- ja hevoskuljetuksen taloudellisuuden 
vertailussa traktorikuljetuksen kustannuksiin sisällytetyt palstateiden raivaamisesta, 
polanneajoradan valmistamisesta sekä pinotavaran palstatien varteen teon lisätyöstä 
a iheutuvat kustannukset sekä näitä kustannuksia vastaavat palstatie-etäisyydet Trak-

torikuljetuksessa palstojen syvyys 500 m. 

Table 66. The costs oj c/ear ing strip roads, preparing the packed-snow roadway and the 
additional work of prepar ing lhe cordwood alongside the slrip road included in 1/te cosi oj 
tractor haulage jor a comparison ojthe economy ojthe tractor and horse haulage oj 2-metre 
green cordwood. Also, the distances between strip roads corresponding to these costs. In 

tractor haulage the deplh oj the strips 500 m. 

1 
Palstatien pohjan raivausvaikeusluokka 

Clearing difficu/ty c/ass of the strip road bed 

1. 
1 

2. 
1 3. 

Leimikon tiheys, p-m' jha 

Kustannustekij ä 
Density of stand marked for cutting, piled cu.m. jha. 

Cosi factor 12 
1 

22 
1 37 

1 
12 

1 
22 

1 
37 

1 
12 

1 
22 

1 
37 

Vertailussa käytetty palstatie-etäisyys, m 
Distance between strip roads used in the comparison, m. 

50 
1 

40 
1 

30 
1 

60 1 40 
1 

40 1 80 1 60 1 
40 

Lisäkustannukset, mk/p-m' - Additional costs, Fmks ./piled cu .m. 

Tien pohjan raivaus 

1 Clearing the road 
bed • •••• . • 0. 0. 3:67 2:45 1:92 39:00 30:68 18 :24 60:50 42:55 36:491 

Ajoradan valmistus 
Preparing the 
roadway ....... 27 :67 18:55 14:41 23:50 18:55 II: 03 18:25 12 :82 II :03 

Hakkuuk ustann. Ii-
sääntyminen - 1 

1 Increase in jel-1 
ling costs ...... 18:03 12:71 7:26 23:76 12:71 14:07 41:63 28:66 14:07 

Yh teensä - Total J 49: 37J 33: 71 J 23: 59J 86: 26J 61: 94J 43: 34J120 :38J 84: 03J 61: 59 

Leimikon tiheyden ei tällöin ole oletettu vaikuttavan kuormauskustan
nuksiin . 

Taulukon 67 (s. 203) lu vut osoittavat kuorman koon vaikutuksen sekä 
kuormaamis- että purkamiskustannuksiin sangen vähäiseksi tietyn tyyppi
traktorin oll essa kysymyksessä. Traktorityyppien välillä oleva kustannus
ero on huomattava. Kun polttoaineku tannuk ia ei kuormauksen ja pur
kamisen aikana ole luettu traktorin käyttötuntiku tannuksiin, pienikokoi
sempi, petrolimoottorilla varustettu traktori on halvempien pääomakus
tannustensa vuoksi tässä työvaihee sa tietenkin edulli empi. 
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Taulukko 67. Eri kokoisten pinotavarakuormien kuormaamis- ja purkamiskustannuk
set ilman kuormaus- ja purkamisajokustannuksia. Kuormaus palstatien varresta. Pur

kaminen heittopinoo n. Tavara tuoretta, 2-m. 

Table 67. The loading and unloading cosls of cordwood ioads of different sizes excluding 
loading-hauling and unloading-hauling costs. Loading from alongside the strip road. Un

loading into a loose pile. 2-metre green cordwood. 

1 Pinotavara - Cordwood 
-

Traktorin suuruusluokka, tn 
Tractor size c/ass, tons 

1.1 
1 

2.2 
Kustannustekijä --

Cosi jactor Kuorman suu ruus, p-m ~ 

Load size, piled cu.m. 
- -

10 
1 

10 
1 

16 
- -

Kustannukset, mk/p-m• 
Costs, Fmks. Jpiled cu.m. 

Kuormaaminen - Loading . ............ 1 54:50 1 65:75 65:07 
Purkaminen heittopinoon - Unloading 

1 into a loose pile ..... . .. ...... .. ..... 1 18:81 22:69 22:28 

Yhteensä - Total ............ ... . . ... J 73:31 
1 

88:44 
1 

87:35 

Kuormausajokustannuksia laskettaessa on jälleen erotettu kaksi ta
pausta, joista ensimmäisessä on keskeytyksistä vähennetty eliminoitavissa 
olevat ajat (tapaus 1 ). Toisessa (tapaus 2) ovat kaikki keskeytykset mu
kana ja ajoajaksikin on valittu epäedullisempi tapaus (ks. taulukkoa 64, 
s. 198). 

Palstatien pohjan raivausvaikeusluokka ja leimikon tiheys vaikutta
vat välillisesti kuormausajokustannuksiin, koska kuormausajomatka on 
niistä riippuvainen. Palstatien silmukkaa kohti tulevien ajokertojen 
määrä, joka osittain vaikuttaa polanneajoradan kuntoon ja siten myös 
ajoaikaan ja kuorman suuruuteen, on niin ikään riippuvainen niistä. VIJl. 
seikkaa ei seuraavassa kuitenkaan ole otettu huomioon. 

K'lormausajokustannuksiksi kuutioyksikköä kohden on saatu taulu
kossa 68 (s. 204) esitetyt arvot. 

Palstatien pohjan raivausvaikeusluokan samoin kuin leimikon tiheys
luokan vaikutus (ajomatka) kuormausajokustannuksiin on heikko tietyn 
kokoisen kuorman, tietyn tyyppitraktorin ja tietyn tavaralajin ollessa ky
symyksessä. Kun helposti raivattavassa maastossa ja tiheässä leimikossa 
käytetään tiheämpää palstatieverkkoa, kuormausajomatka on lyhyempi 
ja kustannukset siis hieman halvemmat. - Ku tannusten erot eri traktori-
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Taulukko 68. Kuo rmau~ajokustannukset palstatien varteen tehdyn tuoreen pinotava
ran t raktorikulj etuksessa. 

Table 68. Loading-ha uling cosls in lhe lraclor haulage of green cordwood prepared alongs ide 
the strip road. 

1 

Pinotavara - Cordwood 
--

Palstatien pohjan raivausvaikeusluokka 

Leimikon tiheys, 
C/taring difficu/ty c/ass of the strip road btd 

p-m' j ha 1. 
1 

2. 
1 

3. 
Density of stand 

markt d for cutting, Tapauksen n :o - Case, No . 1 piled cu .m.jha. 
1. 

1 
2. 

1 
1. 1 

2. 
1 

1. 
1 

2. 1 

Kuormausajokustannukset, mkj p-m• 1 
1 

Loading-hauling costs, Fmks. /piled cu .m . 

1 

Kuorma 16 p-m•, t raktori 2.2 tn 
Load 76 piltd cu.m., tractor 2.2 tons 

12 11 : 10 16:66 11 :31 16:96 11:71 17:56 
22 10:90 16:35 10:90 16:35 11:31 16 : 96 
37 10:69 16:05 10:90 16:35 10:90 16:35 

Kuorma 10 p-m•, traktori 2.2 tn 
Load 10 piltd cu.m., tractor 2.2 tons 

12 17:77 26:66 18:09 27 : 13 18:73 28: 10 
1 22 17:44 26: 17 17:44 26: 17 18:09 27 : 13 

37 17 : 11 25 :68 17:44 26: 17 17:44 26: 17 i 

Kuorma 10 p-m•, traktori 1.1 tn 

1 

Load 10 piltd cu.m., tractor 1.1 tons 

1 
1 12 16:92 25 :38 17:22 25: 83 17:84 26:75 

1 22 16 :61 24 :91 16:61 24:91 
1 

17 : 22 

1 

25:83 
37 16:29 24 :45 16: 61 24 :91 

1 
16 : 61 24:91 

tyyppien välillä ovat huomattavat, jos kuormat tehdään niiden vetokykyä 
vastaaviksi ( esim. 2. 2 tn dieseltraktorilla tuoretta tavaraa 16 p-m3 ja 1. 1 

tn petrolitraktorilla JO p-m3). Dieseltraktorin pienemmät polttoainekus
tannukset ja ko. traktorikoon suurempi kuormankuljetuskyky halventa
vat tuntuvast i kuormausajokustannuksia. Ero muuttuu kuitenkin päin
vastaiseksi ja pieneksi, jos suurikokoi ta traktoria alikuormitetqan (10 p-m3 
tuoretta tavaraa). - Kuorman koolla on iis huomattava merkitys kuu
tioyksikköä kohden laskettujen kuormausajokustannusten kannalta . -
Palstateiden kunto, ajotottumus ja traktorikaluston tarkoituk enmukai
suus vaikuttavat niin ikään voimakkaasti tämän vaiheen kustannuksiin 
(vrt. tapauksia 1 ja 2). 
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Purkamisajokustannuksia ei tässä yhteydessä käsitellä erikseen, vaan 
Dletetaan ni iden olevan matka- ja kuutioyksikköä kohden samansuuruiset 
ku in varsitiellä ajossa. 

Varsit iell ä ajon kustannukset on laskettu p-m3fkm kohden ja niistä käy
tetään seu raavassa nimitystä km-korotus. Vastaavalla tavalla kuin edellä 
Qn erotettu kaksi tapausta, joista ensimmäinen vastaa ajo- ja keskeytys
aikojen puolesta eräänlaista )mormaalitasoa)> ja toisessa on otettu mukaan 
kaikki kokeilutyömaiden tämän työn osalla sattuneet )>häiriöb. - Kus
tannukset on esitetty taulukossa 69. 

Km-korotuksista ilmenevät suurikokoisen ja dieselmoottorilla varuste
tun traktorin edut selvästi. Tyyppitraktoreiden vetokykyä vastaavia 
kuormia ku ljetettaessa suuremman traktorin km-korotukset ovat 30 ... 
.34 % alhaisemmat kuin pienemmän. jos suurta traktoria alikuormitetaan 
taulukossa esitetyllä tavalla, kummankin traktorin km-korotus on liki
main sama. - Suuren traktorin edut tulevat sitä selvemmin näkyviin, mitä 
pitemmästä ajomatkasta on kysymys. 

Laskemalla yhteen kuutioyksikköä kohden lasketut palstatiekustan
nukset ja palstatien varteen teon lisätyöstä aiheutuvat kustannukset (tau
lukko 66, s. 202), kuormaus- ja purkamiskustannukset (taulukko 67, s. 203) 
sekä kuormausajokustannukset (taulukko 68, s. 204) saadaan traktorikul
jetuksen peruskustannukset, jotka vastaavat hevoskuljetukseen verrat
taessa 0 ... 250 m ajomatkan (% palstojen syvyydestä = 250 m) kustan
nuksia. - Ne on laskettu taulukkoon 70 (s. 206). 

Taulukko 69. Varsitielläajokustannukset (km-korotukset) tuoreen pinotavaran trak
torikulj etuksessa. 

Tab/e 69. Hauling and driving costs on the main hau/age road ( km.-increases) in the 
tractor haulage of green cordwood. 

Pinot avara - Cordwood 

K uorman suu ruus, p-m'-Load size, pi/ed cu.m. 

Traktori 
10 16 

Tractor Tapaus 1 

1 

Tapaus 2 Tapaus 1 

1 

Tapaus 2 
Case 1 Case2 Case 1 Case 2 

K m-korotus, mkj p-m• 
Km.- increase, Fmks.Jpiled cu.m. 

l.t tn - tons . . ... . . . . .. . 13 : 42 18: II - -
2.2 tn - tons •• • • •••• 0. 0 . 14 : 09 19 : 02 8:81 II :87 
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Taulukko 70. Palstatien varteen tehdyn 2-m tuoreen pinotavaran traktorikuljetuksen 
peruskustannukset palstatiekustannukset ja hakkuukustannusten lisääntyminen mu

kaan luettuina. 

Table 70. The basic costs of tlle tractor haulage of 2-metre green cordwood prepared along
side the strip road, including /he strip road costs and /he increa e in jelling costs. 

1 
Pinotavara - Cordwood 

-·-
1 Palstat ien pohjan raivausvaikeusluokka 

Leimikon tiheys, 

1 

Ctearing difficulty c/ass of /he strip road bed 
- -

p-m' fha 1. 1 2. 
1 3. 

Densily of s/and 
Tapauksen n :o - Case, No. marked for cutting, 

pi /ed cu.m. fha. 
1. 1 

2. 
1 1. 1 

2. 
1 

1. 
1 

2. 
-

Traktorikuljetuksen peruskustannukse t, mkfp-m' 
Basic cosls of tractor hau/age, Fmks. fpiled cu.m. 

_l 
Kuorma 16 p-m' , traktori 2.2 tn 

Load 76 pi/ed cu.m. , tractor 2.2 tons 

12 148:- 153:- 185:- 191: - 219: - 225: -
22 132: - 137: - 160:- 166: - 183: - 188: -
37 122:- 127: - 142: - 147:- 160:- 165:-

- --

1 
-

Kuorma 10 p-m•, traktori 2.2 tn 
Load 70 piled cu.m., tractor 2.2 tons 

-- -

12 156: - 1 64:~ 193:- 202: - 228: - 237: -
22 140: - 148:- 168:- 177: - 191: - 200:-
37 129: - 138:- 149: - 158: - 167: - 176: -

-- -

l 
--

Kuorma 10 p-m', traktori 1.1 tn 
Load JO pi/ed cu. m. , tractor 1.1 tons 

- - -- --- -

12 140: - 148:- 177: - 185: - 212: - 220: -
22 124:- 131: - 152: - 160: - 175:- 183: -
37 113: - 121: - 133: - 142: - 152: - 160:-

Taulukon 70 sekä km-korotustaulukon (taulukko 69) perusteella s~a
daan lasketuiksi traktorikuljetuksen kokonaisku tannukset eri ajomat
koilla. Kun niitä verrataan hevoskuljetuskustannuksiin (kuva 45, s. 207), 
voidaan todeta traktorikuljetus edellä esitettyjen premissien ollessa voi
massa hevoskuljetusta halvemmak i taulukas a 71 (s. 208) esitettyjä 
matka-arvoja pitemmillä matkoilla. 

Varsinaiset traktorikuljetuskustannukset (ilman palstatiekustannuk ia ja 
hakkuukustannusten lisääntymistä) ovat kaikissa leimikon tiheysluokissa 
sekä palstatien pohjan raivausvaikeusluokissa alhaisemmat kuin hevoskulje-
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J:<uva 45. Esimerkki 2-m tuoreen pinotava ran traktorikuljetuskustannusten vertaami
sesta hevoskuljetuskustannuksiin. Traktori varustettu dieselmoottorilla ja 2. 2 tn paino
luokkaa. Ajokauden keskikuorma traktorilla 16 p-m3 • Tapaus 1. - Traktorikuljetus
kustannuksiin sisältyvä t palsta tien varteen teon lisätyöstä ja palstateistä aiheutuvat 
kustannukset. - Hevoskuljetuskustannukset Länsi- ja Itä-Suomen lumitietaksojen 

mukaan ilman tiekustannuksia . 

Fig. 45. An example oj tl1e comparison of 1/Je tractor haulage costs of green 2-metre cord
wood wilh the costs of horse haulage. The tractor had a diesel engine, weigl!t 2.2 tons. The 

average tractor Joad ojthe /wulage season was 16 piled cu.m. Case 1. - The costs ojtract6r 
hau/age include the costs oj the addilional work in preparing cordwood alongside the slrip 

road and of making lhe strip roads. The costs of horse haulage are according to the snow 
road rates of W estern and Eastern Finland, excluding road costs. 

tuskustannukset. Traktorikuljetuksen perusmaksu (0 .. . 250 m kuljetus
matka) pysyttelee näet epäedullisemmankin laskutavan (tapaus 2) mu
kaan tuoreen pinotavaran ajon ollessa kysymyksessä alle 117 : - mkfp-m3, 
vaikka kuormat olisivat traktorin vetokyvyn kannalta vajaitakin (2. 2 tn 
traktorill a 10 p-m3). Vastaavan tavaralajin hevoskulj etus maksaa 1. ti
heysluokan leimikosta 139: - mkfp-m3 ja 3. tiheysluokan leimikosta 
161: - mkfp-m3 200 m ajomat kalta. 
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Tau lukko 71. Raja-arvot, joita pitemmillä matkoilla palstatien varteen tehdyn tuoreen 
pinotavaran traktoriku ljetus, palstatiekustannukset ja hakkuukustannusten lisäänty
minen mukaan luettuina on hajasijaintisista muodostelmista tapahtuvaa hevosku lje-

tusta halvempaa leimikon eri tiheysluokissa. 

Table 71. The Limit values for the distances above which the tractor haulage of green cordwood 
prepared alongside tl!e str ip road, including tl!e str ip road costs and the increase i n fel!ing 
costs, is cheaper tilan horse haula[!e f r om dispersed storages in ditferent forest density classes. 

1 

Traktori 1.1 tn 

1 

Traktori 2.2 tn 
Tractor 1.1 tons Tractor 2.2 tons 

1 

Kuorman suu ruus, p -m• - Load siu, piled cu .m. 
L eimikon tiheys, 

1 1 
p-m' fha 10 10 16 

Density of stand 
marked f or cutting, Tapauksen n :o - Case , No. 

piled cu .m. fha. 
1. 

1 
2. 

1 
1. 

1 
2. 

1 
1. 

1 
2. 

Matkan rajapituus, n. m 
Limit of hauling distance, m., about 

Palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokka 
1st clearing di/fi culty class of the stri p road bed 

12 0 0 70 330 0 0 
22 0 0 0 180 0 0 
37 0 0 0 180 0 0 

Palstat ien pohjan 2. raivausvaikeus luokka 
2nd clearing di/ficulty class of tlte strip road bed 

12 820 1 370 1510 2300 1020 1340 

22 280 720 960 1 620 580 840 

37 0 320 600 1 150 300 500 
Palstatien pohjan 3. rai vausvaikeusluokka 

3rd clearing dif!iculty class of the strip road bed 

12 2 260 3080 2 960 4110 2 180 2620 

22 1 220 1 860 1 920 2 800 1350 1680 

37 700 1 220 1 340 2080 910 1180 

jos varsina1snn traktorikuljetuskustannuksiin 1 isätään ainoastaan pi
notavaran palstatien varteen teon lisätyöstä aiheutuvat kustannukset (ei 
siis palstateistä aiheutuvia kustannuksia), traktorikuljetuskustannukset 
pysyvät jatkuvasti kaiki ll a ajomatkoilla ja kaikissa leimikon tiheysluokissa 
hevoskuljetuskustannuksia alhaisempina. 

Koska palstatieverkko traktoriliikennettä varten on tarkoitettu pysy
väksi, herää kysymys, mi ll aiseksi traktorikuljetuksen taloudellisuus muo-
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dostuu sen jälkeen, kun tienpohjaverkko on jo kuoletettu?- Tällöin-var
sinaisiin traktorikuljetuskustannuksiin on hevoskulj etukseen vertaami
seksi lisättävä palstatien varteen teon lisätyön kustannusten ohella ainoas
taan polanneajoradan valmistuskustannukset Ko. tavalla suoritettu ver
tailu osoittaa traktorikuljetuksen sille edullisemman laskutavan mukaan 
(tapaus 1) käytännöllisesti katsoen kaikilla matkoilla ja kaikissa tiheys
luokissa hevoskuljetusta halvemmaksi, jos kuormat tehdään traktoreiden 
vetokykyä vastaaviksi. - Palstatienpohjaverkon kunnossapito vaatii kui
tenkin vuosien mittaan hieman työtä, joten oikeamman vastauksen edellä 
esitettyyn kysymykseen antanevat palstatien pohjan 1. raivaJsvaikeus
luokan mukaiset matka- ja kustannusarvot 

Kuten edellä olevasta on ilmennyt, traktorikuljetuksella on tietyissä 
olosuhteissa mahdollisuudet kustannusten säästöihin hevoskuljetukseen 
verrattuna. Edellä esitettyjen premissien mukaan laskemalla on tauluk· 
koon 72 (s. 210) koottu todennäköisesti saavutettavissa oleva prosentuaa· 
Iinen kustannusten säästö eräillä ajomatkoilla. Esitetyistä raja-arvoista 
korkeammat sadannekset on laskettu traktorikuljetukselle edull isemman 
(tapaus 1) ja alhaisemmat sille epäedullisemman laskutavan (tapaus 2) 
mukaan. Traktorikuljetuskustannuksiin sisältyvät kaikki palstatiekus
tannukset samoin kuin hakkuutyön lisäkustannukset. jos tarkastelun 
kohteeksi valitaan 1. tiheysluokan leimikko (37 p-m3fha) , koska sitä har
vemmat leimikot ovat nykyisen hakkuutavan vallitessa verraten poik
keuksellisia, voidaan todeta, että keskiajomatkoilla (2 000 m) traktorikul
jetuksella pitäisi olla mahdollisuus saavuttaa palstatien pohjan 1. raivaus
vaikeusluokassa vähintään 26 %, 2. raivausvaikeusluokassa vähintään 16 % 
ja 3. raivausvaikeusluokassa vähintään 8 % kustannusten säästö, jos ajettava 
tavara on tuoretta. - Edellytyksenä tietenkin on, että traktorikuljetustak
sat muodostuvat käytännössä edellä esitettyjen perusteiden mukaisiksi. 
Siihen pitäisi olla mahdollisuuksia, koska traktoreiden määrä on jatku
vasti suurentumassa ja hevosten määrä vähentymässä. 

Traktori- ja hevoskuljetuskustannusten suhde ei eri pinotavaralajien 
ollessa kysymyksessä ilmeisesti sanottavasti muutu edellä esitetystä. Niin 
ikään suhde on eri palkkausalueilla suunnilleen sama, koska kustannuste
kijät muuttuvat kummankin kuljetuslajin osalta likimain samassa suh
teessa. 

Käytössä olevat lumi- ja jäätien hevoskuljetustaksat ovat 1 km ajo
matkaan asti samat, joten jäätien käyttö ei lyhyillä ajomatkoilla m"uuta 
edellä esitettyä kuvaa kustannusten suhteesta. Pitemmillä ajomatkoilla 
jäätien km-korotus hevoskuljetuksessa on alhaisempi kuin lumitien, mutta 
14 



Taulukko 72. Tuoreen pinotavaran traktorikuljetuksella eri ajomatkoilla ja leimikon 
eri tiheysluokissa todennäköises ti saavutettavissa oleva prosentuaalinen kustannusten 
säästö lumitiellä tapahtuvaan hevosku lj etukseen verrattuna. Traktorikulj etuksen kus
tannuksiin sisältyvät tavaran palstatien varteen teon lisätyöstä sekä palstateis tä aiheu-

tuvat kustannukset. Varsitiekustannuksia ei ole otettu huomioon. 

Table 72. The percentua/ saving in costs over horse-haulage on a snow road that can probably 
be achieved through tractor-hauling green cordwood over different hauling distances and in 
different density c/asses oj the stand marked jor cutting. The costs of tractor haulage 
include the costs oj the addi tional work in preparing the timber alongs ide the strip 
road and of making the strip roads. The main haulage road costs have not been taken 

into consideration. 

1.1 tn petr.-traktori 

1 

2.2 tn dles .-t raktori 
1.1 tons kerosene tractor 2.2 tons diesel tractor 

Kuorman suuruus, p-m• - L oad size, piled cu.m. 
Matka, 

10 
1 

16 m 
Distance, Lelmikon tiheys, p-m' fha 

m. 
Density of stand marked f or cutting, piled cu.m.fha. 

1 

12 
1 

22 1 37 1 12 1 
22 

1 
37 

Säästö, n. % - Saving. %. about 

Palstatlen pohjan 1. raivausvaikeusluokka 
1st clearing difficu lty class of the strip road bed 

200 8 ... 13 12 ... 17 13 .. . 19 5 ... 8 8 .. . 11 9 . . . 12 
400 10 ... 15 14 ... 19 15 ... 21 8 . .. 11 11...15 12 ... 16 
600 13 .. . 18 16 .. . 21 18 ... 23 11.. . 14 14 ... 18 15 ... 19 
800 14 ... 20 18 ... 23 19 ... 25 . 13 ... 16 16 ... 20 17 ... 21 

1 000 15 .. . 21 19 ... 25 20 ... 27 15 .. . 19 18 ... 22 20 .. . 24 
2 000 21...29 25 ... 32 26 ... 35 24 ... 29 27 ... 32 29 ... 34 
3 000 26 .. . 34 29 ... 37 30 ... 39 31. .. 36 34 .. . 39 35 .. .41 
4000 29 ... 38 32 .. .41 33 .. .43 35 .. .41 38 .. . 44 39 .. .45 
5 000 32 .. .41 35 .. .43 36 .. .45 39 . . .45 42 .. . 48 43 .. .49 

Palstatien pohjan 2. raivausvaikeusluokka 
2nd clearing difficulty class of the strip road bed 

200 - - 0 ... 4 - - -
400 - 0 ... 1 1.. . 8 - - 0 .. . 2 
600 - 0 ... 4 4 ... 10 - 0 ... 1 2 .. . 6 
800 - 1... 7 6 ... 13 - 0 .. . 4 4 ... 9 

1 000 0 ... 2 3 . . . 9 8 ... 15 - 2 ... 7 8 ... 12 
2 000 5 . .. 13 12 ... 19 16 ... 25 7 ... 13 14 ... 19 19 ... 25 
3 000 12 . .. 20 18 ... 26 22 ... 31 16 . .. 22 22 . .. 28 27 .. . 33 
4000 17 .. . 26 22 ... 31 26 ... 36 23 ... 29 28 ... 34 32 .. . 38 
5000 21. .. 30 26 ... 35 29 ... 39 28 .. . 34 33 ... 39 37 .. .43 
. Palstatlen pohjan 3. ra ivausvaikeusluokka 

3rd clearing difficulty class of the str ip road bed 

800 - - 0 ... 1 - - -
1 000 - - 0 ... 4 - - 0 ... 1 
2000 - 1.. . 9 8 . .. 16 - 4 .. . 9 II. .. 16 
3000 0 .. . 7 9 . .. 17 15 ... 23 4 . .. 9 14 ... 19 20 .. . 25 
4000 6 ... 14 15 ... 23 20 ... 29 12 ... 18 21.. .27 26 ... 32 
5000 11...20 19 ... 28 24 ... 33 18 .. . 24 27 ... 32 32 ... 37 
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tuntuvasti suurempi kuin traktorikuljetuksen. Kun lisäksi otetaan huo
mioon, että hoidettu jäätie on melkoisesti traktoripolannetietä kalliimpi, 
traktorikuljetuksen kannattavuus säilyy jäätiellä tapahtuvaan hevoskul
jetukseen verrattuna hyvänä myös yli 1 km pituisilla matkoilla. 

Edellä esitetyn, traktorilla saavutettavissa olevan välittömän kustan
nussäästön lisäksi on pinotavaran samoin kuin tukkien traktorikuljetuksen 
taloudellisuutta hevoskuljetuksen taloudellisuuteen verrattaessa otettava 
huomioon myös mahdollinen välillinen kustannussäästö. Koneellisen kul
jetuksen käyttö vähentää kämppä- ja tall itilojen tarvetta samoin kuin 
huoltokuljetuksia erämaaseutujen työmailla. Välillinen säästö saattaa 
muodostua huomattavan suureksi, kun otetaan huomioon, että esim. Perä
Pohjolassa lasketaan yhden miehen majoituksen ja talvisesongin huollon 
maksavan työnantajalle keskim. n. 50 000: - mk ja yhden hevosen ma
joituksen ja huollon n. 15 000: - ... 20 000:- mk (SIMOLA 1954). Yksi 
traktori saattaa kahden vuoron ajossa korvata kymmenenkin hevosta. -
Traktorit eivät tarvitse tallej-a, joskin suurilla työmailla on syytä järjestää 
kaikille traktoreille yhteinen huoltotalli, johon mahtuu samanaikaisesti 
yksi tai pari konetta. 

Pinotavaran traktorikuljetuskustannusten vertaamiseksi autokuljetus
kustannuksiin on viimeksi mainittuihin lisättävä tavaran hakkuualueelta 
välivarastoon keräämisestä aiheutuvat kustannukset. Vertailu rajoitetaan 
tapauksiin, joissa keskim. hevosajomatka välivarastoon on 1 km sekä 
tavara 2-m kuusipaperipuuta. Autokuljetuskustannuksina käytetään ns. 
Kuopion ohjetaksoja, jotka VALPAS (1954, s. 44) on esittänyt. Tavara ole
tetaan purettavaksi heittopinoon. 

Esittämättä tässä yhteydessä eri ajomatkojen markkamääräisiä kus
tannuksia voidaan traktorikuljetus todeta yhdistettyä hevos- ja autokul
jetusta halvemmaksi palstatiekustannukset ja palstatien varteen teon lisä
työstä aiheutuvat kustannukset huomioon otettuina, mutta ilman varsi
tiekustannuksia taulukossa 73 (s. 214) esiintyviä raja-arvoja lyhyemmill ä 
matkoilla. 

Syynä siihen, että traktorikuljetus on sangen pitkilläkin matkoilla yh
distettyä hevos- ja autokuljetusta halvempaa, on välivarastoinnin ja ta
varan uudelleen kuormauksen eliminoituminen sekä kalliin hevoskuljetuk
sen korvautuminen halvemmalla kuljetusmenetelmällä. - Pitkillä mat
koilla traktorikuljetus tulee kuitenkin käytännössä sangen harvoin kysy
mykseen, sillä huomattava osa ajosta tapahtuu tavallisesti silloin yleistä 
tietä pitkin. Yleiset tiet ovat yleensä mäkisyytensä ja hiekoituksen vuoksi 
traktoriliikenteelle soveltumattomia. 
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Kuva 46. Esimerkki tuoreen 2-m pinotavaran traktorikuljetuskustannusten vertaami
sesta yhdistettyihin hevos- ja a utokulj etuskustannuksiin. Traktori varustettu petroli
moottorilla ja 1. 1 tn painoluokkaa. Ajokauden keskikuorma traktorilla 10 p-ma. Ta
paus 1. - Traktorikulj etuskustannuksiin sisältyvät palstatien varteen teon lisätyöstä 
ja palstateistä aiheutuvat kustannukset. - Hevosajomatka hajasijaintisista varasto
muodostelmista välivarastoon 1 km. Purkaminen heittopinoon. Kaikki kustannukset 

ilman varsitiekustannuksia. 

Fig. 46. An example of the comparison of the tractor haulage costs of green 2-metre cord
wood with the costs of combined horse and truck haulage. The tractor had a kerosene engine, 
and the weight of the tractor was 1.7 tons. The average trac/or load of the haulage season 
was 10 piled cu.m. Case 1.- The costs of tractor haulage include the costs of the additional 
work in preparing the timber alongside the strip road and of making/he strip roads. The l!orse 
haulage distance from dispersed storages to 1/ze intermediate storage was 1 km. Unloading 

into a loose pile. Ali costs exclude main hau/age road costs. 

Traktorikuljetuksella näyttää olevan mahdollisuus lyhyehköillä mat
koilla huomattavaan kustannusten säästöön yhdistettyyn hevos- ja auto
kuljetukseen verrattuna, kuten taulukkoon 74 (s. 215) lasketut esimerki t 
osoittavat. jos tarkastelun kohteeksi otetaan 1. tiheysluokan leimikosta 
tapahtuva kuljetus, säästö· on palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokassa 
esim. 8 km matkalla tuoretta tavaraa kuljetettaessa vähintään 10 ... 24 % ja 
2. raivausvaikeusluokassa vähintään 3 ... 17 %. Myös 3. raivausvaikeusluo
kassa saadaan 2. 2 tn painoista traktoria käytettäessä säästöä ainakin 
1 1 % (traktorille epäedullisemman laskutavan mukaan). 

Kuten aikaisemmin on mainittu, kustannusvertailussa ei ole otettu 
huomioon varsitiekustannuksia. Auratun autotalvitien rakennus- ja hoito
kustannukset ovat vähintään viisinkertaiset, mutta keskimäärin todennä
köisesti kymmenkertaiset traktoripolannetien kustannuksiin verrattuina 
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l(uva 47. Esimerkki levälleen tehtyj en tukkien traktorikulj etuskustannusten vertaami
sesta hevoskuljetuskustannuksiin. Traktori varustettu dieselmoottorilla ja 2. 2 tn pai
noluokkaa. Ajokauden keskikuorma traktorilla 300 j3 • Tapaus 1. - Traktorikuljetus
kustannuksiin sisältyvät palstateistä aiheutuva t kustannukset. Hevoskuljetuskustan-

nukset Länsi- ja 1 tä-Suomen lumitietaksojen mukaan ilman tiekustannuksia. 

Fig. 47. An example oj the comparison oj the tractor haulage costs oflogs prepared scattered 
With the costs ojlwrse haulage. The tractor had a diesel engine and the weight of the tractor 
was 2.2 tons. The average tractor load of tlu haulage season was 300 cu.ft. Case 7. - The 
tractor haulage costs include the costs oj making tlu strip roads. The horse haulage costs 
are according to the snow road rates oj Western and Eastern Finland, excluding road costs. 

(ks. ss. 79- 88, vrt. PuTKISTO l 952a). jos varsitiekustannukset otetaan 
myös huomioon, traktorikuljetus on talvitiellä suoritettavaan yhdistet
tyyn hevos- ja autokuljetukseen verrattuna kilpailukykyinen taulukossa 
73 (s. 214)) esitettyjä raja-arvoja pitemmilläkin matkoilla, ja säästömah
dollisuudet ovat edellä esitettyjä suuremmat. 

Varsitiekustannukset mukaan luettuina traktorikuljetus on yhdistet
tyyn hevos- ja autokuljetukseen verrattuna sitä edullisempaa, mitä pie-
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Taulukko 73. Raja-arvot, joita lyhyemmillä matkoilla tuoreen pinotavaran traktori
kuljetus, pinotavaran palstatien varteen teon lisätyöstä aiheutuvat kustannukset ja 
palstatiekustannukset mukaan luettuina, on yhdistettyä hevos- ja autokuljetusta hal-

vempaa. Vars itiekustannuksia ei ole otettu huomioon. 

Table 73. The l imil values {or tl!e distances below which the tractor lwulage o{ green cord

wood, including the costs o{ the addilional work of preparing tl!e cordwood alongside the 
strip road and tl!e str ip road costs, is cl!eaper Ihan combined horse and truck l!aulage. Main 

l!aulage road costs l!ave not been taken into consideration. 

Trakt ori 1.1 tn 

1 

Traktori 2.2 tn 
Tractor 7. 7 tons Tractor 2.2 tons 

Traktorikuorman suuruus, p-m• 

Leimikon tiheys, Si;ze of lraclor load, piled cu.m. 
p-m' fha 

10 
1 

10 
1 

16 
Density of sland 

marked f or culling, Tapauksen n:o- Case, No. 
pi/ed cu.m. fha. 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

2 
1 

1 
1 

2 

Matkan rajapltuus, n. km 
Limil of hau/ing dislance, km., aboul 

Palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokka 
1st c/earing difficu/ly c/ass of lhe strip road bed 

1 

12 17.1 9. 9 13.7 8.0 36.7 19. 4 
22 17. 6 10. 3 14.2 8.3 37.7 20. 0 
37 17. 8 10. 3 14. 3 8.3 37.9 20.0 

Palstatien pohjan 2. raivausvaikeusluokka 
2nd clearing difficu/ly class of the strip road bed 

12 12. 1 6.9 9.2 5.4 27.2 12.7 
22 13.8 7. 9 10.7 6.1 30.6 15.1 
37 15.1 8.6 11. 8 6.8 32.6 16. 5 

Palst atien pohjan 3. raivausvaikeusluokka 
3rd c/earing difficu/ly class of lhe strip road bed 

12 7.4 4.6 5.3 (3. 6) 16. 4 7. 0 
22 10.8 6.1 8.0 4.9 24.6 11. 2 
37 12. 4 7.1 9. 7 5. 7 28. 1 13.4 

nemmän puutavaramäärän kuljettamisesta on kysymys. - j os esim. var
sitien pituus on 7 km ja sen kustannukset autotalvitieksi rakennettuna 
60 000 : - mkfkm eli yhteensä 420 000: - mkfkm, tiekustannukset ovat 
500 p-m3 kuljetuksen ollessa kysymyksessä 840: - mkfp-m3 ja 5 000 p-m3 
kuljetuksen oilessa kysymyksessä 84:- mkfp-m3. Em. tapauksessa auton 
käyttö on puutavaramäärän pienuuden vuoksi todennäköisesti kannatta-



Taulukko 74. Tuoreen pmotavaran traktorikuljetuksella eri ajomatkoilla ja leimikon 
eri tiheysluokissa todennäköisesti saavutettavissa oleva prosentuaalinen kustannusten 
säästö yhdistettyyn hevos- j a autokuljetukseen verrattuna ilman varsitiekustannuksia. 
Traktorikuljetuksen kustannuksiin sisältyvät pinotavaran palstatien varteen teon lisä
työstä sekä palstateistä aiheutuvat kustannukset. Hevosajomatka välivarastoon 1 km. 

Purkaminen heittopinoon. 

Table 74. Tl!e percentual saving in costs that can probably be achiev{!d through tractor
hauling green cordwood over different distances and through different density classes of tlu 
stand marked for cutting, compared with combined horse and truck haulage, excluding main 
haulage road costs. The costs of tractor haulage include the costs of the additional work of 
preparing the cordwood alongside the strip road and of making the strip roads. Horse 

haulage distance to the intermediate storage 1 km. Unloading into a loose pile. 

1.1 tn petr.-traktori 1 2.2 tn dles.-traktori 
7. 7 tons kerosene tractor 1 2.2 tons diesel tractor 

Kuorman suuruus, p-m• - Load size, piled cu.m. 
Matka, 

km 10 
1 

16 

Distance, Lelmikon tiheys, p-m'fha 
km. Density of stand marked for cutting, piled cu.m. fha. 

12 
1 

22 
1 

37 
1 

12 
1 

22 
1 

37 

Säästö, n. % - Saving, %, about 

Palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokka 
1st clearing difficulty class of the strip road bed 

4 28 .. . 37 31. .. 39 32 .. .41 34 .. .40 37 .. .43 38 .. .44 
8 8 ... 22 10 ... 24 10 ... 25 21. .. 30 24 ... 33 24 ... 34 

12 0 .. . 11 0 .. . 13 0 ... 14 13 ... 25 15 ... 27 15 . .. 28 
16 0 ... 2 0 ... 4 0 ... 4 5 .. . 20 7 ... 22 7 ... 23 
20 - - - 0 .. . 16 0 . .. 18 0 ... 19 
24 - - - 0 .. . 12 0 ... 13 0 ... 14 
28 - - - 0 ... 8 0 ... 9 0 ... 10 
32 - - - 0 ... 4 0 ... 5 0 ... 5 
36 - - - 0 .. . 1 0 ... 2 0 ... 2 -

Palstatien pohjan 2. raivausvaikeusluokka 
2nd clearing difficulty class of the strip road bed 

-

4 16 ... 24 21. .. 30 24 ... 34 21. .. 27 27 ... 33 31...37 
8 0 .. . 10 0 ... 15 3 ... 18 9 ... 19 14 ... 24 17 ... 27 

12 - 0 ... 4 0 . .. 7 2 ... 14 6 ... 18 9 ... 22 
16 - - - 0 ... 10 0 ... 14 1...17 
20 - - - 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 13 
24 - - - 0 .. . 3 0 ... 7 0 ... 9 
28 - - - - 0 . .. 3 0 ... 5 
32 - - - - - 0 ... 1 

Palstatlen pohjan 3. raivausvaikeusluokka 
3rd clearing difficulty c/ass of the strip road bed 

1 1 

4 4 ... 13 13 .. . 22 18 .. . 27 10 ... 16 19 ... 25 24 ... 30 
8 - 0 ... 7 0 ... 12 0 ... 8 7 .. . 16 11. .. 21 

12 - - 0 ... 1 0 ... 4 0 ... 11 3 ... 16 
16 - - - - 0 .. . 7 0 ... 11 
20 - - - - 0 ... 4 0 ... 8 
24 - - 1 - - 0 ... 1 0 . .. 4 
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matonta. Vastaavan pituisen traktoripolannetien kustannukset ovat n. 
6 000: - mkjkm eli 42 000 : - mk. Kuutioyksikköä kohden laskettuina 
ne olisivat pienemmällä työmaalla 84:- mkjp-m3 ja suuremmalla 8 :40 mk/ 
p-m3. - Traktorikuljetus tekee siis mahdolliseksi myös pienten puutavara
määrien koneellisen kuljetuksen, joita auraitujen talviteiden kustannusten kal
leuden vuoksi ei maassamme o;e aikaisemmin kannattanut kuljettaa moottori
ajoneuvoilla. 

TUKIT 

Tukkien traktori- ja hevoskuljetuksen taloudellisuutta seuraavassa ver
rattaessa oletetaan tukit tehdyiksi levälleen, niiden keskipituudeksi 16 j 
ja keskikuutioksi 5. 59 j3 sekä niitä valmistetuiksi l. s kpl rungosta. Hevos
kuljetuksen kustannuksina käytetään samoin kuin aikaisemminkin Länsi
ja Itä-Suomen palkkausalueen lumitiellä ajon taksoja (SOSIAALIMINISTE
RIÖN . . . 1955) ilman tiekustannuksia. 

Traktorikuljetuksessa rajoitutaan tarkastelemaan 2. 2 tn painoluokan 
koneella suoritetun kuljetuksen kustannuksia. Kuorman keskisuuruudeksi 
ajokauden aikana oletetaan aikaisemmin mainittu 300 j3. - Vertailussa 
käytetyt palstatie-etäisyydet, traktorikuljetuksen kustannuksiin sisällyte
tyt, palstatien pohjan raivaamisesta ja polanneajoradan valmistamisesta 
aiheutuvat kustannukset sekä juonto-, kuormaus- ja purkamiskustannuk
set ilman kuormausajokustannuksia (tapaukset 1 ja 2) ilmenevät taulu
kosta 75 (s. 217). 

Palstatiekustannukset on saatu taulukosta 57 (s. 184). juontamis-, 
kuormaamis- ja purkamiskustannuksia laskettaessa on käytetty taulukossa 
64 (s. 198) esitettyjä työnmenekkiarvoja. Traktorityön hinnoittelu puoles
taan perustuu tässä, kuten aikaisemmassakin kustannusvertailussa, taulu
kossa 54 (s. 180) esitettyihin lukuihin. 

Vertailussa käytetyt traktorikuljetuksen kuormausajokustannukset ja 
varsitielläajokustannukset (km-korotus) ilmenevät taulukosta 76 (s. 218). 

Yhdistämällä taulukoiden 75 ja 76 kustannusluvut saadaan tukkien 
traktorikuljetuksen peruskustannukset, joihin siis sisältyvät palstatien 
pohjan raivauskustannukset, polanneajoradan valmistuskustannukset sekä 
juonto-, kuormaus-, purkamis- ja kuormausajokustannukset. e on ver
tailussa käytetyn tyyppitraktorin (2. 2 tn) osalta esitetty taulukossa 77 
(s. 218). 
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Taulukko 75. Tukkien traktori- ja hevoskuljetuksen taloudellisuuden vertailussa trak
torikuljetuksen kustannuksiin sisältyvät, palstateiden raivaamisesta ja polanneajora
dan valmistamisesta aiheutuvat kustannukset sekä juonto-, kuormaus- ja purkamis
kustannukset ilman kuormausajokustannuksia, ja näitä kustannuksia vastaavat palsta-

tie-etäisyydet. Traktori 2. 2 tn. Kuorma 300 j3. 

Table 75. The cosls of clearing tlle strip roads and preparing tlle packed-snow roadway 
included in tlle costs of tractor haulage, in tlte comparison of the economy of tractor and 
horse haulage of logs, and the costs of skidding, loading and unloading without loading
hauling costs, and IIu distances between strip roads corresponding to these costs. Tractor 

2.2 tons. Load 300 cu.fl. 
------== -

Palstatien pohjan raivausvaikeusluokka 
Clearing difficulty class of the strip road bed 

1. 
1 

2. 
1 

3. 

Leimikon tiheys, j'fha 

Kustannustekijä 
Density of stand marked for cutting, cu.fl.fha. 

Cosi factor 440 1 740 
1 1 040 1 440 1 740 1 1 040 1 440 1 740 1 1 040-

V ertailussa käytetty palstatle-etäisyys, m 
Distance between strip roads used in the comparison , m. 

40 1 30 1 30 1 50 1 40 1 40 1 70 1 50 1 50 

Kustannukset, mk/ 10 j ' - Costs, Fmks./ 10 cu.ft. 

ten pohjan raivaus 
ja polanneajora-
dan valmistus -

1 
Clearing tfle strip 
road bed and pre- 1 
paring the packed-

41:30, 35: nj snow roadway . . . 1 29 : 28 23 : 99 21:64 42: 00 33:42129 : 19 52:71 

1 
Tapaus 1 - Case 1 1 

juonto ja kuormaus 
1 1 
1 Skidding and load- 1 

ing 
•• • • ••••• 0 •• 36:66 30: 04 30:04 39 :67 36:66 36:66 47:52 39:67 39:67 

Purkaminen- Un-

12:581 12:58 loading ......... 12 : 58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 

Yhteensä- Total ·149: 24142:62142:62152:25149:24149:24160: 10152 : 25152:25 

1 Tapaus 2 - Case 2 

1 

1 
Juonto ja kuormaus 
Skidding and load-
ing ............ 43:47 39:98 39:98 47: 00[ 43: 47 43:47 53:24 47:00 47:00 

Purkaminen- Un-
loading .. .. ... . . 12: !58 12:58 12:58, 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58, 12:58 

Yhteensä - Total .j 56": 0~ 52:56/ 52:56/ 59: 58j 56: 05/ 56:05/ 65:82/ 59:58/ 59:58 
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Taulukko 76. Tukkien trak.to.ri- ja hevosku ljetuksen taloudellisuuden vertailussa käy
tetyt traktorikuljetuksen kuormausajo-ja varsi tielläajokustannukset Traktori 2. 2 tn. 

Kuormå 300 j3. 

Table 76. The costs ojloading-hauling and hquling and driving on the main haulage road 
included in tractor haulage, used in the comparison oj the economy oj the tractor and horse 

haulage ojlogs. Tractor 2.2 tons. Load 300 cu.jt. 

Palstatlen pohjan raivausvaikeusluokka 
Clearing difficulty class oj the strip road bed 

Lelmikon tiheys, 1. 
1 

2. 1 3. 
j'/ha 

Density oj stand Tapauksen n :o - Case, No. 
marked jor cutting, 

1. 
1 

2. 
1 

1. 
1 

2. 
1 1. 

1 
2. cu.jt. fha. 

Kuormausajokustannukset, mkfl O j' 
Loading-hauling costs, Fmks./ 10 cu.jt. 

440 6 : 57 9:86 6:69 10:05 6:93 10:41 
740 6:45 9 : 68 6:57 9:86 6:93 10:05 

1 040 6 : 45 9:68 6:57 9:86 6 : 93 10:05 

1 

Km-korotus, mk/ 10 j ' 
Km.-increase, Fmks./10 cu.jt. 

1 5:31 
1 

7 : 17 1 5:31 1 7: 17 1 5:31 1 7: 17 

Taulukko 77. Tukkien traktorikulj etuksen peruskustannukset palstatiekustannukset 
mukaan luettuina. Traktori 2. 2 tn. Kuorma 300 p. 

1 

Table 77. The basic costs oj the tractor haulage ojlogs, inclusive oj strip road costs. Tractor 
2.2 tons. L oad 300 cu.jt. 

Palstatien pohjan raivausvaikeusluokka 
Clearing difficulty class oj the strip road bed 

Leimikon tiheys, 
j'fha 

1. 1 2. 1 3. 

Density of stand Tapauksen n :o - Case, No. 
marked for cutting, 

1. 
1 

2 . 
1 1. 1 1 1 

cu.ft.flta. 2. 1. 2. 

Traktorikuljetuksen peruskustannukset, mk/ 10 j ' 
Basic costs oj tractor haulage, Fmks. /10 cu.jt. 

440 85 : 09 95: 19 100:94 111:63 119:74 128:94 
740 73~ 06 86:23 89:23 99:33 100:24 110:93 

1040 70: 71 83:88 85:00 95: 10 94:66 105:38 
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Myös tukkien traktorikuljetuksen peruskustannukset vastaavat 0 ... 
250 m ajomatkan kustannuksia. - Lisäämällä peruskustannuksiin varsi
tiellä ajosta aiheutuvat kustannukset (purkamisajomatkaksi on oletettu 
0 km) saadaan traktorikuljetuksen kustannukset eri matkoilla. - Vertaa
malla niitä hevoskuljetuksen kustannuksiin (esim . kuva 47, s. 213) voidaan 
traktorikuUetus todeta hevoskuljetusta halvemmaksi esitettyjen premis
sien ollessa voimassa taulukosta 78 ilmeneviä raja-arvoja pitemmillä mat
koilla (s. 220). 

Matkan rajapituuksia tarkasteltaessa kiintyy huomio siihen, että nii
den arvot 740 j3fha tiheysluokassa ovat systemaattisesti pienimmät ja 
1 040 j3fha luokassa suurimmat, vaikka arvojen pitäisi pienentyä leimikon 
tiheyden kasvaessa. Tiekustannusten osuus on näet kuutioyksikköä koh
den sitä pienempi, mitä tiheämpi leimikko on. Mainittu ilmiö johtuu siitä, 
että Sosiaaliministeriön hevosajotaksoissa ei ole käytetty leimikon tihey
teen perustuvaa ajovaikeuden luokittelua sellaisenaan, vaan luokkina ovat 
>>hyvä metsä>>, >>keskikertainen metsä>> ja >>huono metsä>>. Taulukon vertai
lussa puolestaan on >>hyvän metsän» oletettu lähinnä vastaavan tiheysluok
kaa 1 040 j3fha, >>keskinkertaisen metsän>> tiheysluokkaa 740 j3fha ja >>huo
non metsän» luokkaa 440 j3fha. - Samasta syystä johtuva säännöttömyys 
ilmenee myös tuonnempana esitettävässä traktorikuljetuksen ja yhdiste
tyn hevos- ja autokuljetuksen kustannusten vertailussa (matkan raja
arvot taulukossa 80, s. 223). 

Taulukon 78 arvojen perusteella on pääteltävissä, että niiden laskemi
sessa käytettyjen premissien ollessa voimassa levälleen tehtyjen tukkien 
traktorikuljetus palstatiekustannukset mukaan luettuina on lumitiellä tapah
tuvaa hevoskuljetusta halvempaa hevoskuljetuksen keskiajomatkoilla . 

Vastaavalla tavalla kuin pinotavaran osalta myös tukkien osalta on 
laskettu traktorikuljetuksella todennäköisesti saavutettavissa oleva pro
sentuaalinen kustannusten säästö hevoskuljetukseen verrattuna (taulukko 
79, s. 221). Säästöksi ilman varsitiekustannuksia näyttäisi muodostuvan 
2 km ajomatkalla palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokassa leimikon ti
heydestä ja laskutavasta (tapaukset 1 ja 2) riippuen 17 ... 33 %, 2. raivaus
vaikeusluokassa 4 ... 20% ja 3. raivausvaikeusluokassa 0 ... 12 %· 

Mitä tulee tukkien traktori- ja hevoskuljetuksen kustannusten suhtei
siin eri palkkausalueilla ja jäätietä hevoskuljetuksessa käytettäessä, ne 
ovat suunnilleen samat kuin pinotavaran kuljetusta verrattaessa on esi-
tetty. · 

My,ös tukkien traktorikuljetusta on verrattu yhdistettyyn h~vos- ja auto
kuljetukseen. Levälleen tehdyt tukit on vm. tapauksessa oletettu hevosilla 
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kerätyiksi 1 km matkalta välivarastoon autoihin kuormattaviksi. Hevos
kuljetuksen kustannuksina on käytetty jälleen Sosiaaliministeriön Länsi
ja Itä-Suomen palkkausalueen taksoja (SosiAALIMI ISTERIÖN ... 1955) ja 
autokuljetuksen kustannuksina em. Kuopion ohjetaksoja (VALPAS 1954, 
s. 44). Tukit on oletettu puretuiksi välitelattomaan kasaan. 

Kustannuksia verrattaessa ( esim. kuva 48, s. 222) saadaan raj apituuk
siksi, joita lyhyemmillä matkoilla traktorikuljetus palstatiekustannukset 
mukaan luettuina mutta ilman varsitiekustannuksia on yhdistettyä hevos
ja autokuljetusta halvempaa, taulu~ossa 80 (s. 223) esitetyt arvot. 

Taulukon arvojen mukaan tukkien traktorikuljetus näyttäisi yhdistet
tyyn hevos- ja autokuljetukseen verrattuna olevan kannattavaa tuntu
vasti pitemmillä matkoilla kuin pinotavaraa kuljetettaessa. Tämä johtuu 
siitä, että vertailussa käytetty tukkien autokuljetustaksa pohjautuu kuor
mauksen osalta aikaan, jolloin käsinkuormaus oli vallitsevana. Sen sijaan 
tukkien kuormaus traktorirekeen tapahtuu koneellisesti ja sen kustannuk
set on saatu kuormauslaitteen käyttökustannusten hinnoittelulla, kuten 
aikaisemmasta on ilmennyt. - jos varsitiekustannukset, jotka autotalvi-

Taulukko 78. Raja-arvot, joita pitemmillä matkoilla levälleen tehtyjen tukkien trak
torikuljetus palstatiekustannukset mukaan luettuina on lumitiellä tapahtuvaa hevos
kuljetusta halvempaa leimikon eri tiheysluo kissa. Traktori 2. 2 tn. Traktorin kuorma 

300 p. Varsitiekustannuksia ei ole otettu huomioon. 

Table 78. The limit values (or the distances above wh ich the cost of the tractor haulage of 
logs prepared scattered, inclusive of the strip road costs, is cheaper than horse haulage on 
a snow road, in the ditferent density classes of the stand marked for cutting. Trador 2.2 tons. 

Tractor load 300 cu.ft. Tlle main haulage road costs have been disregarded. 

1 
Palstatien pohjan raivausvaikeusluokka 

C/earing difficu/ty c/ass ofthe slrip road bed 

1 Leimikon tiheys, 1. 
1 

2. 
1 

3. 

1 

i'/ha 
Densily of stand Tapauksen n :o - Case, No. 

marked for cutting, 
1. 1 2. 

1 
1. 

1 
2. 

1 
1. 

1 
2. cu.fl.fha. 

Matkan rajapituus, n. m 
Limit of hauling distance, m., about 

1 

440 0 160 550 1 530 1 990 3100 
740 0 0 140 960 930 1 970 

1 040 0 1 
170 230 1 130 980 2 020 
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Taulukko 79. Tukkien traktorikuljetuksella eri ajomatkoilla ja leimikon eri tiheysluo
kissa todennäköisesti saavutettavissa oleva prosentuaalinen kustannusten säästö lumi
tiellä tapahtuvaan hevoskuljetukseen verrattuna. Traktorikuljetuksen kustannuksiin 
sisältyvät palstateistä aiheutuvat kustannukset. Varsitiekustannuksia ei ole otettu 

huomioon. 

Table 79. The percentual saving in costs probably achievable through tractor haulage oflogs 
over different hauling distances and density classes of the stand marked for cutting, in 
comparison with horse haulage on a snow road. The costs of tractor haulage include the costs 

of making lhe slrip roads. The main haulage road costs have been disregarded. 

1 

Leimikon tiheys, i'fha 
Ajomatka, Density of stand marked for cutting, cu.jt. fha. 

m 
Distance, 

1 

1 040 
1 

740 1 440 
m. 

Säästö, n. % -- Saving, %, about 

Palstatien pohjan 1. raivausvaikeusluokka 
1st clearing difficully class of the strip road bed 

200 1...16 5 ... 19 1...11 
400 4 ... 19 7 ... 21 4 ... 13 
600 6 ... 21 9 .. . 23 6 .. . 16 
800 8 ... 23 11.. .25 7 .. . 18 

1000 10 .. . 25 13 ... 27 9 ... 20 
2000 18 ... 32 20 ... 33 17 ... 27 
3000 25 ... 37 25 ... 38 22 ... 32 
4000 28 .. .41 29 .. .42 26 ... 37 
5000 32 ... 44 33 .. .45 30 .. .40 

Palstatien pohjan 2. ra ivausvaikeusluokka 
2nd clearing difficully class of the strip road bed 

200 -- 0 ... 1 --
400 0 .. . 3 0 ... 4 --

1 600 0 ... 5 0 ... 7 0 .. . 1 
800 0 ... 8 0 ... 9 0 ... 4 

1000 0 ... 10 0 .. . 11 0 ... 5 
2000 8 ... 20 9 ... 20 4 ... 15 
3000 16 ... 26 16 ... 27 11 .. . 22 
4000 21 ... 32 21 ... 32 17 ... 27 
5000 25 ... 36 25 ... 36 21 ... 32 

Palstatien pohjan 3. raivausvaikeusluokka 
Jrd clearing dijficully class oj the strip road bed 

1000 0 .. . 1 0 ... 1 --
2000 0 .. . 12 0 .. . 11 0 ... 0 
3000 8 .. . 20 8 ... 19 0 ... 9 
4000 14 ... 26 14 .. . 25 6 ... 16 
5000 19 ... 31 19 .. . 30 12 ... 21 
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Kuva 48. Esimerkki levälleen tehtyjen tukkien traktorikuljetuskustannusten vertaa
misesta yhdistettyihin hevos- ja autokulj etuskustannuksiin. Traktori varustettu diesel
moottorilla ja 2. 2 tn painoluokkaa. Ajokauden keskikuorma traktorilla 300 jS. Tapaus 
2. - Traktorikuljetuskustannuksiin sisältyvät palstatiekustannukset - Hevosajo
matka välivarastoon 1 km. Purkaminen välitelattomaan kasaan. Kaikki kustannuk-

set ilman varsitiekustannuksia. 

Fig. 48. An example of the comparison of tlze tractor haulage costs oflogs prepared scattered 
with costs of combined horse and truck haulage. The tractor had a diesel engine, and the 
weight of the tractor was 2.2 tons. The average tractor load of the haulage season was 300 
cu.ft. Case 2. - The tractor haulage costs include the strip road costs. H orse haulage 
distance to the intermediate storage was 1 km. Unloading onto a stack without cross logs. 

Ali costs exclude main haulage road costs. 

teiden ollessa kysymyksessä ovat tuntuvasti suuremmat kuin traktoreille 
rakennettuja polannevarsiteitä käytettäessä (vrt. s. 214), otetaan huo
mioon, traktorikuljetuksen kannattavuusraja siirtyisi vieläkin pitemmille 
matkoille. 

Taulukkoon 81 (s. 224) on laskettu, miten suureksi traktorikuljetuk
sella saavutettavissa oleva, todennäköinen, prosentuaalinen säästö eräillä 
ajomatkoilla muodostuisi. - jos tarkastelun kohteeksi valitaan esim. 
8 km ajomatka, voidaan säästöksi todeta palstatien pohjan raivausvaikeus
luokasta, leimikon tiheysluokasta sekä laskutavasta (tapaukset 1 ja 2) 
riippuen 7 .. .41 %· Edellytyksenä tietenkin on, että. laskuissa käytetyt 
premissit ovat voimassa. 
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Taulukko 80. Raja-arvot, j oi ta lyhemmillä matkoilla levälleen tehtyjen tukkien trak
torikulj etus palstatiekustannukset mukaan luettuina on yhdistettyä hevos- ja auto
kuljetusta halvempaa. Traktori 2. 2 tn. Traktorin kuorma 300 p. Varsitiekustannuk-

sia ei ole otet tu huomioon. 

Tabte 80. The limit values for the dislances under which lhe tractor haulage of logs prepared 
scattered, inclusive of the strip road costs, is cheaper Ihan combined horse and truck haulage. 
Tractor 2.2 tons. Tractor /oad 300 cu.ft. The main hau/age road costs have been disr egarded. 

1 
--

Palstatlen pohjan raivausvaikeusluokka 
C/earing difficuUy c/ass of the strip road bed 

Leimikon tiheys, 1. 
1 

2. 
1 

3. 

i ' /ha Tapauksen n :o - Case, No. 
Density of stand 

1. 
1 

2. 
1 

1. 
1 

2. 
1 

1. 
1 

2. marked jor cutting, 
cu.jt. jha. 

Matkan rajapltuus, n. km 
Limit of hau/ing distance, km. , about 

440 51. 8 25.6 46.1 20.1 39. 3 11.7 
740 54. 3 26.7 48.5 22.9 44.5 17. 5 

1040 52.7 25.5 27. 9 1 
22. 5 44.3 17. 8 

* * * 

Edellä esitetyn kustannusvertailun perusteella voidaan tehdä se johto
päätös, että sekä pinotavaran että tukkien traktorikuljetus tutkimushypotee
sina esitettyjen työkonstruktioiden mukaisesti järjestettynä on taloudellisessa 
mielessä kilpailukykyinen sekä traditionaalisen hevoskuljetuksen että tietyissä 
olosuhteissa tapahtuvan yhdistetyn hevos- ja autokuljetuksen kanssa ja että 
traktorikuljetus on alhaisten tiekustannusten vuoksi sovellettavissa myös suh
teellisen pienten metsä/öiden puutavaran kuljetukseen. 

• 
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T aulukko 81. Tukkien traktorikuljetuksella eri ajomatkoilla ja leimikon eri tiheysluo
kissa todennäköisesti saavutettavissa oleva prosentuaalinen kustannusten säästö yhdis
tettyyn hevos- ja autokuljetukseen verrattuna. Traktorikuljetuksen kustannuksi in si
sältyvät palstat eistä aiheutuvat kustannukset. Traktori 2. 2 tn. Trak torin kuorma 

300 j3. Varsitiekustannuksia ei ole otettu huomioon. 

Table 81. Tl!e percentual saving in costs probably acl!ievable tl!rougl! tractor l!aulage of logs 
over differ {!ni l!auling distances and density classes of the stand marked for cutting, in 
comparison with combined l!orse and truck hau/age. The costs of tractor haulage include 
lhe cosls of making tl!e strip roads. Traclor 2.2 tons. Tractor load 300 cu.fl. Tl!e main 

haulage road costs l!ave been disregarded. 

Palstatlen pohjan raivausvaikeusluokka 
Clearing difficulty class of the strip road bed 

Matka, 

1 1 3. km 1. . 2. 
Dis-

Säästö, n. % - Saving, %, about tonce, 
km. 

Leimikon tiheys, i' /ha- Density of stand marked for cutting, cu.f1. /ha. 

440 
1 

740 
1 

1 040 
1 

440 
1 

740 
1 

1040 1 440 i 740 1 1040 
1 

4 37 . . .46 40 ... 51 40 ... 51 29 ... 38 33 .. .42 33 .. .43 20 ... 28 27 ... 36 28 .. . 37 
8 24 ... 37 27 .. .41 26 .. .40 16 ... 29 20 ... 32 20 ... 33 7 ... 19 14 ... 27 14 ... 27 

12 16 ... 31 18 .. . 35 16 ... 34 8 ... 23 11 ... 27 11 .. . 27 0 ... 14 6 ... 21 6 ... 22 
16 11.. .28 13 ... 31 11.. .3 1 4 .. . 21 7 ... 24 6 ... 24 0 ... 13 2 ... 19 2 .. . 20 
20 7 ... 25 8 ... 28 7 ... 28 0 ... 19 3 .. . 22 2 ... 22 0 ... 11 0 ... 17 0 ... 18 
24 2 ... 22 4 ... 25 2 .. . 24 0 ... 16 0 .. . 19 0 ... 19 0 ... 10 0 ... 15 0 ... 15 
28 0 ... 19 0 ... 22 0 ... 21 0 ... 13 0 ... 16 0 ... 16 0 ... 7 0 ... 12 0 .. . 12 
32 0 .. . 16 0 .. . 19 0 .. . 18 0 .. . 11 0 .. . 13 0 .. . 13 0 ... 5 0 ... 10 0 ... 10 
36 0 ... 13 0 ... 15 0 .. . 14 1 0 ... 8 0 ... 10 0 .. . 

~ 1 0~ 2 1 
0 ... 

~ 1 
0 .. . 6 

40 0 ... 10 0 ... 12 0 ... 11 0 ... 5 0 ... 7 0 ... 0 ... 0 ... 4 

2. Vertailua muihin koneellisiin metsäkuljetusmenetelmiin 

Kun seuraavassa suoritetaan kokeilutyömailla kehitetyn traktorikul
jetusmenetelmän vertailua muihin koneellisiin metsäkuljetusmenetelmiin, 
valitaan vertailukohteiksi sellainen pyörätraktorikuljetus, jossa )>koneella 
ajetaan kannolle asth>, sekä vastaavalla tavalla järj estetty telaketjutrak
torikuljetus. Lisäksi tarkastellaan Norjassa kehitetyn traktorivintturilla 
juontomenetelmän suhdetta siihen. - Varsinaiseen köysikuljetukseen sen 
paremmin kuin erikoisajoneuvoilla tapahtuvaan kuljetukseenkaan ei puu
tuta, koska niiden taloudellisuus oloissamme on mone takin syystä ky
seenalainen. 

Vertailun suorittamista vaikeuttaa, että riittävin olosuhdetunnuksin 
ilmaistuja tuotos- ja kustannuslukuja on vaikea tavoittaa. 
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Mitä tulee hevosen korvaamiseen tavaran hakkuualueelta kerääruis
työssä pyörä- tai telaketjutraktorilla, kirjoittaa LEIJONHUFVUD (1954) 
siitä seuraavaa: )> ... Vad då beträffar möjligheten för den ordinära hjul
traktorn att fylla hästens uppgifter i fråga om kortare transporter, kan 
man säga, att traktorn är framkomlig endast i lättare terräng på barmark 
eller vid obetydligt tili måttligt snödjup. Framkomligheten ökar med för
bättrade gripanordningar på hjulen med halvbandutrustningar och med 
anordningar, som möjliggöra överflyttande av en del av lasten på trak
torns drivande hjul. Vid betydande snödjup kunna endast bandtraktorer 
och helbandförsedda hjultraktorer taga sig fram . . . Man kan sålunda 
konstatera att endast en del av kortvägtransporterna kunna övertagas av 
hjultraktorer ... Då studierna gällt en jämförelse mellan häst och trak
tor under typiska norrländska förhållanden såväl på barmark som i nor
malt snödjup, har en vanlig hjultraktor icke kunnat användas. Vi ha i 
stället använt en liten bandtraktor av märket Cletrac OC 3 ... Som vän
tat är, kan traktorn per tidsenhet köra fram mera virke än hästen, men 
den gör det icke lika ekonomiskt. Om kostnaden för häst och karl sättes 
tili 50: - kr per dag, blir traktorkörning på barmark ca 35 % dyrare än 
hästkörning per volymsenhet. 

Då de hjultraktorer, som i allmänhet användas inom jordbruket, äro 
något billigare än ifrågavarande bandtraktor och något snabbare, är det 
möjligt, att det ekonomiska resultatet med en hjultraktor hade blivit nå
got gynnsammare. Vintertid hade emellertid en sådan traktor icke varit 
användbar. För vintertransport visar motsvarande kalkyl, att traktorn 
blev ca 75 % dyrare.)> 

Edellä esitetty perustuu SDA:n Ruotsissa suorittamiin tutkimuksiin 
ja koskee menetelmiä, joissa traktoreiden liikennöimiseksi ei metsään ole 
tehty palstateitä eikä hakkuutyötä järjestetty traktorikuljetuksen vaati
muksia silmällä pitäen. 

Kun Norrlannissa puut lajeiltaan ja dimensioiltaan ovat samoja kuin 
meillä, lumiolosuhteet suunnilleen vastaavat ja erot maastossakin suhteel
lisen vähäisiä (Norrlanti jonkin verran mäkisempää), mainitut tulokset 
ovat ilmeisesti vertailukelpoisia myös Suomen olosuhteissa. - jos otetaan 
huomioon, että traktoreiden käyttötuntikustannukset alhaisempien korko
kustannusten johdosta ovat Ruotsissa ilmeisesti pienemmät kuin maas
samme ja että hevoskuljetuksen suhteelliset kustannukset Ruotsissa tus
kin ovat halvemmat kuin meillä, voidaan pitää todennäköisenä, että palsta
tieverkon käyttöön perustuva, kokeiluissa kehitetty traktori-metsäkulje-
15 
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tusmenetelmä on ainakin taloudellisessa mielessä edullisempi kuin Ruot
sissa käytetyt menetelmät. 

Norjalainen Isathsenin traktorivintturi (ks. SAMSET 1955) on kaksirum
puinen ja se on tarkoitettu sekä juontoon että kuormaukseen. Teräsköysi 
voidaan palauttaa koneellisesti, joten apumiehen ei ole tarpeellista kulkea 
taakantekopaikan ja traktorin sijaintipaikan väliä. Kun teräsköysi ohjau
tuu traktorin takaosaan sijoitetun, 5 m korkuisen tornin. päässä olevan 
taittopyörän kautta, taakan pää on ainakin huomattavan osan juontomat
kasta ilmassa. Laitteella voidaan tehdä laahuskuorma traktorin omaan 
juontorekeen, mutta sen pääasiallinen käyttö kuormaustyössä rajoittunee 
kuitenkin muiden ajoneuvojen kuormaukseen. Maksimijuontomatkaksi 
käytännössä ilmoitetaan n. 80 m. 

Isachsenin laitteilla saavutetuista tuotosarvoista sen paremmin kuin 
niiden käytön kustannuksistakaan ei ole käytettävissä tietoja. - Etuina 
käsillä olevissa tutkimuksissa kokeiltuihin juonto- ja kuormauslaitteisiin 
verrattuna voidaan pitää seuraavia: 

- Toimintasäde on suurempi, joten palstatietiheys voi olla pienempi 
(maksimi palstatie-etäisyys 160 m). Tästä on hyötyä erityisesti sulan 
maan aikana tapahtuvassa kuljetuksessa (polanneteitä ei voida rakentaa 
kesällä) sekä vaikeassa maastossa, jossa tien pohjan raivaaminen tulee 
kalliiksi. 

- Apumiehen työskentely on kevyempää, koska teräsköyden vienti
matkat (vienti pääköydestä sivuille) ovat yleensä lyhyitä. 

- Edellyttäen traktorin ankkuroiduksi paikoilleen kerralla kulje
tettavat taakat vintturin suuremmasta vetokyvystä johtuen voivat olla 
suurempia. 

Haitoiksi on katsottava, että laitteen asentaminen juontopaikalla vie 
ennen työn aloittamista joukon aikaa, että kuljetuksen organisaatio on 
raskaampi, koska se hyvin onnistuakseen edellyttää todennäköisesti vaih
toajoa, että laite ei sovellu yleiskuormaimeksi ja että sen hinta on run
saasti yli kaksinkertainen puheena olevissa kokeiluissa käytettyihin lait
teisiin verrattuna. 

Kun puntaroidaan edellä esitettyjä etuja ja haittoja, päädytään siihen, 
että maassamme saattaa olla.olosuhteita, joissa kannattaa käyttää Isachse
nin menetelmää (juonto sulan maan aikana vaikeassa maastossa ja tiheissä 
leimikoissa), mutta että yleisratkaisuna ilmeisesti käsillä olevien tutkimus
ten yhteydessä kehitetty menetelmä on taloudellisempi. Luotettava ver
tailu voidaan kuitenkin suorittaa vain rinnakkain tehtävillä käytännön 
kokeilla. 



VIII Traktorikuljetuksen suhde puun 
kasvatukseen 

1. Palstatieverkon vaikutus 

Metsälän puun tuotannon ja sen tuottaman puun korjuumenetelmän 
välillä on tunnetusti riippuvuussuhde. Voimakkaimpana tuotantoon vai
kuttaa hakkuutapa, mutta käytetty metsäkuljetusmenetelmäkään ei ole 
vailla merkitystä. 

Esitetty traktori-metsäkuljetusmenetelmä ei aiheuta hakkuutoimin
taan puun tuotannon kannalta olennaisia muutoksia. Sen sijaan mene
telmälle välttämättömän palstatieverkon luomisen voi olettaa alentavan 
puun tuotantoa, koska osa metsämaasta joutuu ainakin näennäisesti tie
maaksi. 

Edellä on esitetty (s. 35) teoreettisesti lasketut palstatiemäärät hehtaa
ria kohden eri tie-etäisyyksiä ja palstojen syvyyksiä käytettäessä. jos 
teiden leveytenä käytetään 3 m, saadaan tiealueitten suhteell iseksi osuu
deksi metsälän pinta-alasta taulukossa 82 (s. ~~8) näkyvät määrät. 

Luvut näyttävät suuri lta. - Edellä on kuitenkin todettu, että koko
naiskustannusten kannalta teiden optimietäisyys on 30 ... 70 m leimikon 
tiheydestä, metsän boniteetista, teiden raivausvaikeudesta tai käytetystä 
hakkuutavasta riippuen, joten tiealuesadannes pysyy rajoissa 4 .. . II. 
Toiseksi tiealuesadannekset ovat vain pinta-alan osuutta ilmaisevia lukuja, 
mutta ne eivät sano mitään mahdollisesta puun tuotannon vähenemisestä. 

On myös huomattava, että pinta-alanmenetyksen merkitys on luonnolli
sesti sitä vähäisempi, mitä huonommasta boniteetista on kysymys. -
Sekä kuljetus- että .tienraivausteknillisten seikkojen vuoksi tiet pyritään 
sijoittamaan juuri puun tuotannon kannalta arvottomimpiin kohtiin 
(aukiot, suojuotit, silokalliot), joten tuotannon menetys - jos sellaista 
on - on varmuudella em. sadanneksia pienempi. 

l;dullisin ajankohta traktorik~ljetuksen vaatiman palstatieverk~ri rai-
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Taulukko 82. Tiealueiden suhteellinen osuus metsälön pinta-alasta eri palstatie-etäi
syyksiä ja palstojen syvyyksiä käytettäessä. Tieaukon leveys 3 m. 

Table 82. The relative proportion of road areas in the area of the f orest enterprise when using 
different; distances between strip roads and different strip depths. Breadth of the road 

opening 3 m. 

Palstatelden etäisyys, m 

1 Palstojen syvyys, Distance between strip roads, m. 
m 30 

1 
40 

1 
50 

1 
60 1 70 1 80 

Depth of strlps, 
m. Tlealueet, % pinta-alasta 

Grounds occupied by the roads, % of the total forest entcrprise 

300 ll.o 8.5 7. 0 6.0 5.3 4.7 
500 10.6 8.1 6.6 5.6 4.9 4.4 
700 10.4 7.9 6.4 5.4 4.7 4.2 
900 10.3 7.8 6.3 5. 3 4. 6 4.1 

vaamiseen on ilmeisesti metsikön perustamis- tai taimiston perkausvai
heessa (vrt. s. 82). Raivauskustannukset jäävät silloin nähtävästi mahdolli
simman alhaisiksi, kannat ennättävät todennäköisesti lahota alueelta en
nen ensimmäistä ajokautta ja puun tuotannossa ei tapahdu teoreettista
kaan menetystä. - Paljaaksihakkausalueilla ei myöskään tapahdu mi
tään menetystä ja menetys on erittäin vähäinen myös vaj aatuottoisissa 
ja hakkuilla pilatuissa metsissä. 

Saksassa, jossa käytetään pysyvää palstatieverkkoa, ei sikäläisten 
metsäammattimiesten (esim. GLÄSER) mukaan palstateillä katsota olevan 
puun tuotantoa alentavaa vaikutusta, ellei tieaukon leveys ylitä 4 m :iä. 
Teiden reunapuiden juurista voi näet käyttää tiemaata hyväkseen ja nii
den latvukset ilmatilaa, joten näiden puiden nopeutuva kasvu korvaa ai
nakin osan näennäisestä pinta-alan menetyksestä. 

Samaan tulokseen on tultu Tanskassa, jossa käytetään autokuljetuk
sessa sivutei.den etäisyytenä 400 m (PETERSEN 1953). 

Norjassa KLEM (1953) on selvitellyt istutusetäisyyden vaikutusta kuusi
puun laatuun. Kokeissa käytettiin 1.3 m, l.s m, 2m, 3 m ja 3.5 m etäi
syyksiä. Boniteetti oli hyvä. - Hän toteaa mm. seuraavaa: ~ 1 bestan
denes forste år vil kvaliteten av trrerne innen de forskjellige planteav
stander bli dårligere med ekende planteavstand inntil bestandene slutter 
seg. Etter at alle bestand har sluttet seg vil en i alle planteavstander som 
her er undersokt meget nrer få den samme vedkvalitet, både med hensyn 
på årringbredde, kvistmengde og volumvekt. jo Iengere tid bestandene 
blir behandlet med full produksjon for eye, desto mer vil kvaliteten mellom 
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planteavstandene jevne seg ub> (s. 496). >>Dimensjonene for samme alder 
eker raskt med stogende planteavstand>> (s. 497). Näyttää siis siltä, ettei 
teistä johtuvalla reunuspuiden kasvuetäisyyden suurenemisella ole sanottavaa 
merkitystä puiden laatuun edes hyvällä metsätyypillä kasvavissa viljelyskuu
sikoissa. 

Suomessa SIR~N (1953) on käsitellyt pysyvän palstatieverkon ja met
sänhoidon suhteita. Hänen mielestään metsänhoidolliset seikat eivät 
aseta esteitä palstateiden raivaamiselle, vaan pikemminkin on odotetta
vissa, että pysyvä tieverkko johtaa entistä intensiivisempään metsänhoi
toon. - Täysin luotettavasti kysymys olisi ratkaistavissa ilmeisesti vain 
vertailevilla tutkimuksilla samanlaisissa metsiköissä, joista toiset olisivat 
ilman teitä ja toiset .teillä varustettuja. 

2. Traktorikuljetuksen kasvavalle metsälle aiheuttamat vauriot 

Yleisen käsityksen mukaan koneellinen metsäkuljetus kohtelee sääli
mättömästi kasvavaa metsää. Tällaisen mielikuvan syntymiseen lienevät 
syynä amerikkalaisista puunkorjuumenetelmistä esitetyt kuvaukset. 

Asian selvittämiseksi laskettiin Kornista, jossa kysymyksessä oli hoi
detun metsän harvennushakkuu, kaikki vintturilla juonnon, kuormauksen 
ja ajon aikana vaurioituneet puut ja samalla merkittiin muistiin vaurioi
tumisen syy ja suuruus. Mukaan otettiin kaikki tapaukset, vaikka lie
vimmillä niistä tuskin on käytännöllistä merkitystä puiden elintoimin
noille. 

Käytetty vaurioiden luokittelu oli seuraava: 

1. -
2. 

Kuoressa naarmuja 
Kuori särkynyt puun pintaa myöten. 
Vaurion pinta-ala alle 10 cm2. 

3. - Kuori särkynyt puun pintaa myöten. 
Vaurion pinta-ala 10 ... 20 cm2. 

4. - Kuori särkynyt puun pintaa myöten. 
Vaurion pinta-ala yli 20 cm2. Puu kaadettu. 

Ajon aikana sattuneiden vaurioiden jakaantuminen eri suuruusluok
kiin ja eri kokoisten puiden osalle selviää taulukosta 83 (s. 230). 

Suurin osa vaurioista tavattiin pienikokoisissa puissa (n. 63 % D1.3 

alle 6"). Suuruudeltaan 2. ja 3. luokkaan kuuluvat vauriot olivat yleisim-
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Taulukko 83. Traktorilla ajon kasvavalle metsälle aiheuttamat vauriot vaurioiden suu
ruusluokittain ja niiden jakaantuminen erikokoisten puiden osalle Kornissa. 

Table 83. The damage caused to growing forest by tractor haulage, by damage size classes, 
and its distribution between diflerent-sized trees, at Korni. 

Vaurlon suuruusluokka - Sizt class of damage Yhteensä 

Dt.3; 1. 2. 3. 4. Total 

BHD .• inches 
kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 

number % number % number % number % number % 

2 2 9 9 17 4 7 3 10 18 11 
3 4 17 11 21 13 23 5 17 33 21 
4 3 13 9 17 11 19 8 28 31 19 
5 3 13 7 14 6 10 4 14 20 12 
6 2 9 8 15 8 14 5 17 23 14 
7 5 22 5 10 7 12 3 10 20 13 
8 2 9 2 4 - - 1 4 5 3 
9 1 4 1 2 5 9 - - 7 4 

10 1 4 - - 2 4 - - 3 2 
13 - - - - 1 2 - - 1 1 

Yhteensä-~ 
Total •. . 23 1 100 1 52 1 100 1 57 1 100 1 29 1 100 1 161 1 100 

% ... .. ... ! 14 1 32 1 36 1 18 1 100 

Taulukko 84. Traktorilla ajon kasvavalle metsälle aiheuttamien vaurioiden syyt 
Kornissa. 

Table 84. Causes of the damage inflicted by tractor haulage to the growing forest, at Korni. 

Palstatiet Varsitie Yhteensä 

Vaurlon syy Strip roads Main haulage road Tolal 

Cause of damage kpl 1 % kpl r % kpl 1 % number number number 

Teräsköyden kiinnitys - 1 
1 

Fastening the steel wire . .. .. 12 8 2 13 14 9 
Liian jyrkkä kaarre tiessä -

Too sharp a bend in the road 57 40 II 69 68 42 
Liian leveä reki - Too broad 

a sleigh ..... ... .. .. ~ .. ... 44 30 2 12 46 29 
Muu - Other reason ..... .. . 32 22 1 6 33 20 

Yhteensä- Total . . .. .. ... · 1 145 1 100 1 16 1 100 1 161 1 100 

% ....... . ... . .... . ...... ·1 90 1 10 1 100 
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piä (n. 68 %). Merkityksettömiä naarmuja löytyi n. 14 % :ssa niistä 
puista, joihin kuljetus oli jättänyt jälkiä. 

Vaurioiden syiden analysointi, joka on esitetty taulukossa 84 (s. 230}, 
osoittaa, että valtaosa niistä on johtunut ammattitaidon puutteesta tai 
muusta, vältettävissä olevasta syystä. 

Varsitiellä vaurioita ei ole sattunut paljoakaan ja silloinkin niihin on 
ollut syynä pääasiallisesti kaarteitten liian suuri jyrkkyys käännyttäessä 
palstateiltä päätieH~. Kaarteitten liiallinen jyrkkyys on muutenkin ylei
sin syy. Se on helposti poistettavissa oikealla tien suunnittelu lla. 

Teräsköyden kiinnitys kasvaviin puihin traktorin irti vetämiseksi vint
turin avulla on myös syy, joka on täysin eliminoitavissa. Ensinnäkin 
kantavan polannekerroksen rakentaminen riittävän leveäksi ja kaikkien 
traktoreiden varustaminen puolitelaketjuilla vähentää kiinnijuuttumis
vaaraa. Toiseksi tapauksissa, joissa teräsköysi on kiinnitettävä puuhun, 
voidaan käyttää puun ympärillä esim. säkeillä pehmustettua silmukkaa, 
jollainen ei pureudu kuoren läpi. 

Volvo- traktorin vetämä ruotsalainen tukkireki oli mitoitettu väliva
rastosta ajoa varten ja oli siitä syystä leveämpi muita tiellä käytettyjä 
rekiä. Sen tiliin voitiin lukea viides osa kaikista vaurioitumistapauksista. 
Kun mikään syy ei pakota käyttämään näin leveitä rekiä, voidaan tämän
kin vaurioryhmän eliminoitumista pitää mahdollisena. 

>>Muiden>> ryhmään kuuluvista syistä on tärkein tukin rekeennostopai
kan ahtaus, joka puolestaan on aiheutunut tukkipuun väärästä kaato
suunnasta. Toisin sanoen puu on kaadettu sellaiseen suuntaan, että trak
torin on ollut hinaamista ja kuormausta varten pakko pysähtyä paikkaan, 
missä likimain tietä vasten kohtisuorassa saapuvan puun kääntäminen 
reen suuntaiseksi on tuottanut vaikeuksia. Tässä työssä aiheutetut vau
riot ovat olleet yleensä lieviä ja niiden määrä ilmeisesti vähenee hakkuu
miesten ja traktorinkuljettajien tottumuksen lisääntyessä. 

Taakan hinaaminen vintturilla palstatielle aiheutti todettavasti vain 7 
puun lievän vaurioitumisen. Hinausreitille mahdollisesti sattunutta pientä 
taimistoa suojasi lumipeite. Lisäksi taakan pää kohoaa hinauksen aikana 
ilmaan, kun teräsköysi on ohjattu kuormauslaitteen kääntyvän puomin 
päässä olevan taittopyörän kautta. 

Niiden puiden lukumäärä, joissa hakkuualueella oli havaittavissa vau
rioitumisen jälkiä, oli 3. 4 kplfha. Palstatiekilometriä kohden laskettuna 
ko. puita oli 17. s kpl. 

Kun jokainen pölkyn, traktorin tai reen kolhaisu kasvavaan puuhun 
merkitsee samalla häiriötä kuljetukselle ja mahdollista vauriota myös ka-
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Justolle, kuljetuksen ja metsänhoidon intressit käyvät käsi kädessä teiden 
rakentamiseksi ja töiden suorittamiseksi niin, ettei vaurioita aiheuteta. -
Mikäli vaurioita sattuu, osa niistä kohdistuu todennäköisesti sellaisiin 
puuyksilöihin, joiden poistaminen metsänhoidollisessa mielessä olisi suo
tavaa. 

Puutavaran metsäkuljetuksen aiheuttamista vaurioista ei kirjallisuu
desta löydä paljoakaan selvityksiä. Varmaa kuitenkin on, että myös he
voskuljetus jättää jälkensä metsään. Talvella sen aiheuttamat vauriot 
eivät ole selvinä näkyvissä, mutta läpi lumen tunkeutuvat hevosen kaviot 
eivät voi olla rikkomatta taimistoa ajettaessa pölkyltä pölkylle ja pinolta 
pinolle. 

HooKER (1953) on USA:ssa, Michiganin valtiossa selvitellyt Allis 
Chalmers HD-5 telaketjutraktorilla suoritetun juonnon aiheuttamia vau
rioita. Hän vertaa keskenään kahta menetelmää, joista toisessa on käy
tetty >>Sulkya>> ja puut on kuljetettu runkoina (tree-Jength job) ja toisessa 
traktori on kuljettanut valmiita tukkeja kolmen juontosaksen avulla Jaa
haamalla (log-length job). Edellisessä tapauksessa oli alueella vanhaa 
lehtipuumetsää 9 988 bd.ft.jacre, josta korjattiin 60 %, ja jälkimmäisessä 
tapauksessa Hemlock-kuusi- ja lehtipuumetsää 6 320 bd.ft. jacre, josta kor
jattiin 50 %. Kun vaurioituneita puita laskettaessa HooKER otti huo
mioon vain D1.3 4" ja sitä suuremmat puut, hän totesi pystyyn jääneistä 
puista vaurioituneiksi runkoina juonnossa 14.8% ja tukkeina juonnossa 
20.6 %. Hehtaaria kohden laskettuna tämä merkitsee edellisessä tapauk
sessa 51.5 puuta ja jälkimmäisessä tapauksessa 38.1 puuta, eli vähintään 
11 ... 15-kertaisia vaurioita kokeilutyömailla käytettyyn menetelmään ver
rattuna. - Mainittakoon, että Venäjällä (esim. KoROLEFF 1952, GLÄSER 
1953) on alettu juontaa puita karsimattomina, ilmeisesti mm. vaurioiden 
vähentämiseksi. 



IX Tulosten luotettavuuden tarkastelua 

Saatujen tulosten luotettavuuden kannalta on syytä tarkastella, mitä 
virhemahdollisuuksia käytetty tutkimusmenetelmä sisältää. 

Aineistoa kerättäessä virhemahdoll isuuksia piilee sekä mittauksien että 
luokittelujen suorittamisessa. - Ajanmittauksissa on tietyn työrupeaman 
osa-aikojen summan kontro lloimiseksi määritetty tavallisella kellolla yh
tenäisaika, kuten jo aikaisemmin on sanottu (ks. s. 65). Virhetoleranssina 
käytetään aikatutkimuksissa tavanomaista 3 % :ia ( esim. ARo 1945, s. 31 ). 
Kun aineiston keruuseen osall istuneet aikatutkijat olivat koulutettuja, 
mikään osa aikatutkimusmateriaalista ei ylittänyt tätä rajaa. Tämä 
kontrolli ei kuitenkaan paljasta niitä virheitä, joita sisältyy yhtenäisajan 
jakaantumisessa osa- eli vaiheaikoihin. Usein työvaiheiden vaihtumis
hetki on siksi epäselvä, että ajanottaja joutuu käytännössä subjektiivisen 
näkemyksensä mukaan määrittelemään rajakohdan. Niin ikään lyhyitä 
keskeytyksiä on käytetyillä ajanmittausvälineillä mahdottomuus saada 
tarkoin erilleen tehollisesta työaj asta, kuten ajanmenekkituloksia selos
tettaessakin on mainittu . Näistä seikoista johtuu tietenkin virhemahdol
lisuus kokonaisajanmenekin rakenteessa, mutta kokonaisajanmenekki sel
laisenaan pysyy ilmeisesti oikeana. jos esim. taakan kuormaannostaaika 
tulisi systemaattisesti liian lyhyeksi, se merkitsisi seuraavan työvaiheen, 
taakan irroittamisajan, muodostumista liian pitkäksi. Kaikki käytetty 
aika on siis laskelmissa mukana. Lisäksi on otettava huomioon, että aika
tutkimusaineistot ovat usean aikatutkijan keräämiä, joten on mahdollista, 
että yhden ajanottajan tiettyyn suuntaan johtava systemaattinen virhe 
kompensoituu toisen ajanottajan päinvastaiseen suuntaan tekemällä sys
temaattisella virheellä. Tämä ei ku itenkaan ole numeerisesti todistetta
vissa. 

Toinen, tulosten kannalta olennaisempi virhemahdollisuus on siinä, 
että )>täydellistä aikatutkimusaineistoa)>, joka sisältäisi aikahavainnot 
kaikkien työntekijöiden kaikesta ajasta koko työkauden ajalta, on käy-
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tännöllinen mahdottomuus kerätä. - jos esim. jokin traktori, vaikkapa 
reen särkymisen vuoksi, joutuu muutamaksi päiväksi keskeyttämään kul
jetustyön, tämä keskeytysaika sisältyy vain pieneltä osalta traktorikulje
tuksen keskeytysaikoihin. Lopputulosten, kustannusvertailujen, kannalta 
on kuitenkin huomattava, että esimerkin mukaisista keskeytyksistä aiheu
tuvat kustannukset on luettu kaluston korjaus- ja huoltokustannuksiin 
kuuluviksi, joten ne myös työajanmenekkiarvoihin sisällytettyinä tulisi
vat kahteen kertaan huomioon otetuiksi. Virhemahdollis us on kuiten
kin siinä, ovatko oletetut korjaus- ja huoltokustannukset sopivan suurui
set peittämään myös tämäntapaisista keskeytyksistä aiheutuvat kustan
nukset. - Käsillä olevat tutkimukset eivät voi antaa tähän kysymykseen 
vastausta. 

Edellisen kaltainen tåpaus on sellainen, jossa traktorit joutuvat kes
keyttämään ajotyönsä teiden kehnon kunnon vuoksi. Tällaisia keskey
tyksiä ei mormaalitapauksissa>> saisi sattua, koska tienhoitotoimenpi
teiden tehtävänä on pitää ajorata jatkuvasti liikennöitävässä kunnossa 
ja koska liikenne on polanneteiden tärkein hoitotoimenpide. Kustannus
ten kannalta siis tiekustannukset ovat >>venyvä tekijä>>. Ilmeisesti käy
tetty tiekustannusasteikko ei ole riittävä ottamaan huomioon poikkeuk
sellisen vaikealumisia talvia varsinkaan silloin, kun polanneajoradan val
mistamiseen joudutaan vasta syvän lumen aikana. On kuitenkin huomat
tava, että vaikeissa lumiolosuhteissa myös muiden metsäkuljetusmenetel
mien kustannukset nousevat, joten kuljetuskustannusten suhteiden muu
tokset eri menetelmien välillä jäänevät vähäisiksi. Lisäksi kuljetustyötä 
varten hankittuja traktoreita voidaan käyttää tienhoitotehtäviin, joten 
ne eivät joudu työttömiksi. jos liikenne varsitiellä käy ylivoimaisen vai
keaksi, keskeytysaikana traktorit voivat tukkien kuljetuksen ollessa kysy
myksessä juontaa vinttureilla tavaraa palstateiden varsille. 

Paitsi ajanmittauksiin myös työvaikeustekijöiden määritykseen sa
moin kuin työtulosten mittauksiin sisältyy virhemahdollisuus. Tämäkään 
ei valitettavasti ole matemaattisesti kontrolloitavissa. On vain toivottava, 
että aineiston kerääjät ovat saamansa koulutuksen ja jatkuvan ohjauksen 
ja valvonnan johdosta suorittaneet tehtävänsä riittävällä huolellisuudella. 

Eräät aineistoa kerättäessä käytetyt luokittelut ovat perustuneet sub
jektiiviseen harkintaan (hyvä, keskinkertainen, huono jne.). Vaikka täl
laisissa tapauksissa annetuista ohjeista huolimatta ollaan huomattavassa 
määrässä luokittelij an näkemyksen varassa, virhemahdollisuus lopputu
losten kannalta lienee melko vähäinen. Eri luokkia kohden lasketut aika
arvot on katsottava näissä tapauksissa vain suuntaa antaviksi, kuten työ-
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ajanmenekkitulosten esittelystä on ilmennyt. - Koordinoinneissa ja kus
tannusvertailuissa on operoitu yleensä eri luokkien keskiarvoilla. 

Hakkuuseen, juontoon ja tiellä tapahtuvaan kuljetukseen liittyvien 
matkojen pituudet on täytynyt ratkaista teoreettisten laskelmien avulla. 
Kuten aikaisemmasta on ilmennyt, teoreettiset matkat eivät ota mahdol
lista mutkittelua huomioon. Matkan pituuden laskemismenetelmä on 
kuitenkin sekä hakkuuseen että juontoon liittyvissä kuljetuksissa ollut 
kontrolloitavissa käytännössä suoritettujen mittausten avulla (ks. s. 95 
ja s. 116) ja, kuten tulokset ovat osoittaneet, teoreettinen laskutapa on 
ollut riittävän oikea ainakin kontrolloitavissa olevissa tapauksissa. -
Mitä matkan ja sitä vastaavan ajan väliseen suhteeseen tulee, on huomat
tava, että esim. teräsköyden pään ja saksien vientimatkalla on tarkoitettu 
kohtisuoraa matkaa taakan pään luo eikä siis sitä matkaa, jonka apumies 
todella on kulkenut. Tästä johtuu, että aika mitattua matkayksikköä 
kohden tulee suuremmaksi kuin todella kuljettua matkayksikköä kohden, 
mikä tietenkin lisää teoreettisen laskutavan luotettavuutta. - Kuormaus
ja purkamisajossa sekä varsitiellä ajossa aika on kuitenkin täytynyt mää
rittää todella kuljettua matkaa kohden. Purkamisajon ja varsitiellä ajon 
osalta tästä ei aiheudu virhettä, mutta sen sijaan kuutioyksikköä kohden 
laskettuihi-n kuormausajoo ja palstateiden rakentamisen työmenekkiar
voihin sisältyy tietyn suuntaineo virhe, joka vaikuttaa myös kustannuk
siin. jos palstateiden mutkittelun määrä maaston vaikeuden sekä met
sän laadun ja tiheyden funktioina olisi voitu ratkaista, virhe olisi saatu 
eliminoiduksi. Siihen aineisto on kuitenkin riittämätön. Palstateiden 
mutkittelun huomiotta jättämisen merkitys lopputulosten luotettavuu
teen nähden lienee kuitenkin melko vaatimaton. 

Aineistoa käsiteltäessä saattaa myös laskutoimituksissa sattua virheitä. 
Milloin laskujen luonteen puolesta graafinen kontrolli on ollut mahdolli
nen, sitä on aina käytetty. 

Keskiarvosarjojen silmävarainen tasoitus on subjektiivinen, kuten ai
kaisemmin on mainittu. Kun luokkien keskiarvopiste~t painolukuineen 
on piirroksissa merkitty näkyviin, lukijalla on mahdollisuus itse kontrol
loida tasoitusten suoritustapa. 

Tietty virhe aiheutuu myös siitä, että eräät tasoituskuvaajat ovat 
käyriä ja kuitenkin kokonaistyöajan menekin laskemiseksi esitetyt poly
nomiyhtälöt edellyttäisivät suoraviivaista riippuvuutta. Kuvaaj ien käy
ryys on kuitenkin yleensä verraten vähäinen ja lisäksi tietyn työmaan 
puitteissa jakaantumissarja harvoin ulottuu kuvaajan koko alueelle tai 
laitatapauksien painavuus niiden vähäisen lukumäärän vuoksi on keski-
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arvoa laskettaessa pieni. Näistä syistä ko. virhemahdollisuuden vaikutus 
lopputuloksiin jäänee niin ikään pieneksi. - Tähän viittaavat myös nii
den laskelmien tulokset, jotka on suoritettu polynomiyhtälöiden avutla 
laskettujen työmaa-aikaarvojen vertaamiseksi vastaaviin primaarimate
riaalin keskiarvoihin.! 

Koordinointilaskelmissa samoin kuin taloudellisuusvertailuissa käytet
tyä kustannuslaskentaa vastaan voidaan tietenkin myös tehdä muistutuk
sia. Traktorityön kustannuksethan perustuvat huomattavalta osalta olet
tamuksiin, joiden todenperäisyys ei ole todistettavissa. Niissä on kuiten
kin pyritty varovaisuuteen, jotta traktorikuljetuksesta saatava kuva ei 
muodostuisi liian optimistiseksi. - Vertailukohteina olleiden hevos- ja 
autokuljetuksen kustannuksia laskettaessa on käytetty ohjetaksoja. Toi
nen tie olisi ollut hevos- ja autotyön hinnoittaminen samaan tapaan kus
tannustekijöiden pohjalla kuin traktorityössäkin on tehty. Tämä tuskin 
olisi johtanut luotettavampiin tuloksiin, koska kustannustekijöissä olisi 
jouduttu myös niiden osalta lukuisiin olettamuksiin. Lisäksi on otettava 
huomioon, että puutavaran hankkijan kannalta käytännön taksa on reali
teetti. - Elleivät traktorikuljetuksen taksat vielä lähiaikoina muodostu 
niistä suoritetun kustannuslaskelman osoittamalle tasolle, useat argumen
tit viittaavat siihen, että ainakin ajan mittaan ne saattavat asettua mai
nitulle tasolle. Traktoreiden tarjonta näet tulee ilmeisesti olemaan metsä
kuljetukseen suurempi kuin niiden kysyntä, ja toiseksi kalustokustannuk
set ilmeisesti halpenevat nykyisistä valmistussarjojen suuretessa ja uusien, 
entistä parempien konstruktioiden ilmaantuessa markkinoille. 

johtopäätösten luotettavuuden kannalta on olennaista, missä määrin 
niiden perustana oleva numeromateriaali on riittävän virheetöntä ja missä 
määrin saatuja tuloksia voidaan yleistää. Virhekysymystä on käsitelty 
jo edellä. - Tulosten yleistämiskysymyksen analysoimiseksi ei ole käy
tettävissä todennäköisyyslaskelmien suomaa mahdollisuutta, kuten jo ai
kaisemmin (s. 69) on mainittu. Kysymyksessähän ovat mitattujen ko
keiden antamat tulokset, joita aika-arvojen osalta on käytetty tilastoma
temaattisten odotusarvojen korvikkeina. Aineiston riittävyydestäkään ei 
tästä syystä ole tehtävissä mitään varmoja päätelmiä. On kuitenkin il
meistä, että erityisesti traktoriteiden raivaamisen ja polanneajoradan val
mistamisen työmenekistä tarvittaisiin lisäselvittelyjä, samoin pinotavaran 
teosta palstatien varteen. - Yleistämisestä voidaan tehdä seuraavat 
johtopäätökset: 

1 Vertailulaskelmat ovat nähtävissä Metsätehon arkistossa Helsingissä. 
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1. Saadut tulokset ovat oikeita ainoastaan niiden laskemisessa käy
tettyjen premissien ollessa voimassa. 

2. Kun laskupremissejä vastaavia olosuhteita tapaa maastamme 
muualtakin kuin tutkimusten suorittami eksi järjestetyiltä työ
mailta, näissä olosuhteissa traktorikuljetusta esitetyllä tavalla so
vellettaessa tulosten pitäisi olla käyttökelpoisia. - Olettamussarjat 
perustuvat tapauksiin, joita käytännössä todella esiintyy. 

3. Kun kokeiluihin osallistunut työvoima on ollut tottumatonta trak
torikuljetuksessa esiintyviin tehtäviin, käytetty kalusto kehitty
mätöntä ja puutteellista, tienrakennustekniikassa on tehty virheitä 
eikä työmaiden yleisorganisaatiokaan ole ollut paras mahdollinen, 
traktorikalusto ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole ol
lut kuljettajien omaa ja huomattava osa työstä kokeilujen aikana 
on suoritettu aikapalka!Ja (urakkapalkkauksen kannustava vaiku
tus puuttunut), saatuja tuloksia on katsottava eräänlaisiksi raja
arvoiksi, joita parempiin tuloksiin on mahdollisuus päästä. -
Tätä ei ole kuitenkaan käsitettävä niin, että jonkun työnantajan 
ensimmämen yritys soveltaa menetelmää käytäntöön antaisi jo 
parempia tuloksia, vaan siten, että tulokset ovat keskimäärin pa
rempia sen jälkeen, kun ko. traktorikuljetusmenetelmä mahdolli
sesti on muodostunut traditionaaliseksi. Miten kauan siihen tarvi
taan aikaa, ei kuulu tämän esityksen puitteissa selvitettäviin ky
symyksiin. 

Tulosten >>raja-arvoluonne» on myös vastapainona aineiston keruussa 
ja käsittelyssä mahdollisesti sattuneille virheille. 

Traktorikuljetusta on jo ehditty soveltaa myös käytäntöön kokeilutyö
mailla kehitetyssä muodossa. Eri puolilta maata saadut kokemukset 
(PUTKISTo 1956b) vahvistavat tehtyjen johtopäätösten luotettavuutta. 



X Traktorikuljetuksen käytännöllisistä 
mahdollisuuksista 

1. Olosuhteet, joissa traktorikuljetus tulee kysymykseen 

Kokeilujen pohjalla kehitetty traktorikuljetusmenetelmä vaatii onnis
tuakseen tietynlaiset olosuhteet. 

Ensimmäinen edellytys on, että paikkakunnalla on talvisin riittävästi 
lunta polanneteiden rakentamiseksi ja yleensä rekikuljetuksen suorittami
seksi. Lumen vähimmäissyvyytenä ajokauden alkuvaiheessa voidaan pi
tää 20 ... 25 cm, sillä traktoriteiden raivauskustannukset saattavat muu
toin muodostua kohtuuttoman korkeiksi tasaisia kangas- ja suomaita lu
kuun ottamatta. - Lumen runsaus on ilmeinen etu traktorikuljetukselle, 
jos polanneajoradan perustamistyöt on suoritettu riittävän ajoissa. Tava
ran kerääminen hevosella hakkuualueelta syvässä lumessa on näet erittäin 
työlästä ja vaatii usein pinoille ja ristikoille menevien teiden aukaisemisen 
lapioimalla tai pölkkyjen kantamisen rekeen. Vintturijuonto sen sijaan 
menestyy syvässä hangessa miltei paremmin kuin vähän lumen aikana. 
Tosin teräsköyden pään vienti hinattavan taakan luokse on raskaampaa, 
mutta pahimmat taakan hinausta vaikeuttavat esteet ovat lumen alla. 
jos tavara on hakattu palstateiden varsille, ainoat runsaan lumen tuomat 
haitat ovat lisääntyneet tienhoitotyöt, pinojen ja ristikoiden puhdistus
työt sekä suurentunut kuormauskorkeus (ajorata korkealla pinojen ja ris
tikoiden pohjaan verrattuna), mutta samat haitat koskevat myös hevos
kuljetusta. Näin ollen traktorikuljetuksen kilpailukyky hevoskuljetuk
seen verrattuna on ilmeisesti runsaslumisilla alueilla parempi kuin vähä
lumisilla. 

Aikaisemmasta on ilmennyt, että traktori-rekikuljetus edellyttää myös 
suhteellisen helppoa maastoa. Palstateiden välinen maasto saa tosin olla 
vaikeakulkuista - pinotavaran palstatien varteen teosta ja tukkien ko
neellisesta juonnosta saatava säästö on ilmeisesti sitä suurempi, mitä vai-



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 239 

keampaa tavaran kerääminen hakkuupaikalta on hevosella mutta 
palstatiet ja varsitie on saatava niin sijoitetuiksi, että jyrkät ylämäet 
kuormattuna-ajosuunnassa vältetään. Suurimpana nousuna, jonka yli 
traktori kykenee vetämään täyden kuorman, voidaan pitää keskim. n. 
4 % (vrt. s. 45). Palstateiden perillä nousut saavat olla suurempiakin, 
koska niiden takaa voidaan ottaa pohjakuorma, jota myöhemmin täyden
netään (vrt. s. 56). Koska myös hevoskuljetus on herkkä nousuille ja kuor
mat sitä pienempiä, mitä jyrkempien mäkien yli niitä joudutaan vetä
mään, 4 % ylämäen ei tarvitse merkitä suurinta traktoriliikenteelle sallit
tua nousua. Ratkaisevaa on, miten vajailla kuormilla tapahtuvan trak
torikuljetuksen kustannukset suhtautuvat vastaavissa olosuhteissa suori
tetun hevoskuljetuksen kustannuksiin. Kysymystä olisi mahdollista ana
lysoida teoreettisesti, mutta tulosten luotettavuus olisi kyseenalainen, 
sillä vain kokemusperäiset luvut antavat tämäntapaisista seikoista reaa
lisen kuvan. - Suurin sallittu nousu riippuu myös ajomatkan pituudesta 
siten, että kuta pitempi matka on, sitä tärkeämpää on kuljettaa täysiä 
kuormia. Lyhyillä matkoilla ajokertojen lukumäärää lisäämällä on mah
dollisuus kompensoida kuorman vaatimatonta kokoa. - j os traktori on 
varustettu vintturilla, sen avustamana voidaan ylittää huomattavan jyrk
kiäkin nousuja (todennäköisesti n. 10 ... 12 %). Vinssaus vaatii kuitenkin 
oman aikansa, joten se lisää ajokerta-ajan pituutta ja kustannuksia. Pit
killä ajomatkoilla (yli 10 km) sen käyttö lienee kuitenkin kannattavam
paa kuin vajailla kuormilla ajo. 

Maapohjan tasaisuus on tietenkin eduksi traktorikuljetukselle, niin 
kuin kaikelle muullekin kuljetukselle. Kun ko. menetelmässä traktorit 
liikennöivät yksinomaan teillä, tasaisuutta vaaditaan vain niiltä. Ajora
dan tasaisuus puolestaan on saavutettavissa tiettyyn rajaan asti palan
teen avulla, joten tässäkin suhteessa traktorikuljetus on verraten kilpailu
kykyinen hevoskuljetuksen kanssa. Kivikkoinen, kannokkoinen ja kuop
painen maasto vaatii tietenkin runsaasti työtä teiden raivausvaiheessa ja 
jossakin - toistaiseksi tuntemattomassa vaikeusasteessa - on raja, 
mistä alkaen. palstatieverkon luominen traktoreille saattaa tulla kohtuut
toman kalliiksi. Suurin osa metsämaastostamme on todennäköisesti kui
tenkin traktorikuljetukselle soveltuvaa. 

Maapohjan pehmeys ei vaikeuta traktorikuljetusta, vaan on pikem
minkin sille eduksi, koska vesiperäisillä mailla teiden raivauskustannukset 
jäävät alhaisiksi. Lisäksi tiet voidaan ohjata suoraan aukeiden soiden yli. 
kun ne niissä kuljetuslajeissa, joiden edellytyksenä on aurattu talvitie, 
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joudutaan kierrättämään kinostumisen välttämiseksi suojatsta paikkoja 
myöten taikka suojaamaan suhteellisen kalliilla kinostimilla. 

Vesistöjen ylittäminen paikoissa, jotka vaativat siltojen rakentamista, 
saattaa traktoria käytettäessä olla kalliimpaa kuin hevoskuljetuksessa, 
koska silloilta vaaditaan suurempaa kantavuutta. Autokuljetukseen ver
rattuna vaatimukset ovat suunnilleen samat. Niin ikään jäällä liikennöi
täessä sen vahvuuden tulee olla suunnilleen yhtä suuri kuin autoliikenteen 
ollessa kysymyksessä. Milloin jää on vahvistettava keinollisesti, vahvis
tuskustannukset ovat yleensä suuremmat kuin hevoskuljetuksessa. 

Traktorikuljetus tulee siis kysymykseen suunnilleen vastaavissa ilmas
tollisissa ja maasto-olosuhteissa kuin hevosvetoinen rekikuljetus. Vähä
lumisilla alueilla (Etelä- ja Lounais-Suomi) saattavat kuitenkin teiden rai
vauskustannukset, varsinkin vaikeassa maastossa, nousta niin korkeiksi, 
että muut menetelmät ovat edullisempia. 

jos palstatieverkon perustamiskustannukset halutaan kuolettaa yh
dellä tai parilla hankinnalla, pinta-alayksiköitä kertyvän puutavaramäärän 
pitäisi olla niin runsas, etteivät tiekustannukset rasita kohtuuttomasti 
kuutioyksikköä kohden laskettuja kuljetuskustannuksia. Toisin sanoen 
traktorikuljetusta ei ole käytettävä olosuhteissa, joissa leimikot ovat har
voja ja puut pienikokoisia. Missä kannattavuusraja sijaitsee, on ratkais
tava tapaus kerrallaan, koska esim. pitkillä ajomatkoilla palstatiekustan
nusten osuus kuljetuksen kokonaiskustannuksista on pienempi kuin ly
hyillä ja lisäksi traktorikuljetuksen kannattavuus muihin kuljetuslajeihin 
verrattuna parempi. 

Yleensä olosuhteet, joissa kuljetusmatka on pitkähkö, ovat traktorikul
jetukselle soveliaita. Optimimatkat ovat n. 3 ... 10 km (vrt. ss. 200-224). 
Erityisesti tapauksissa, joissa tavara jouduttaisiin muutoin keräämään 
hevosella välivarastoon ja kuljettamaan siitä edelleen talvitietä myöten 
autolla, traktorit ovat paikallaan, koska traktorikuljetus eliminoi väliva
rastoinnin ja uudelleen kuormauksen ja sille sovelias polannetie on kustan
nuksiltaan paljon autotalvitietä halvempi. 

Työmaan suuruus ei traktori metsäkuljetuksen käytön kannalta ole 
niin ratkaiseva kuin muun moottoroidun puutavaran kuljetuksen ollessa 
kysymyksessä. Tekijät, jotka määräävät, miten pienen puutavaramää
rän koneellinen kuljetus on kannattavaa, ovat tiekustannukset ja koneel
lisen kaluston siirtokustannukset työmaalle. Traktoripolannetie maksaa 
matkayksikköä kohden vain 5 ... 20 % auratun moottoritalvitien kustan
nuksista (vrt. s. 214). Kaluston (traktorit varusteineen) si irtokustannuk et 
jäävät niin ikään vähäisiksi, koska traktoreita on yleensä saatavissa työ-
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maiden läheisyydestä. - Traktoreita voidaan siis käyttää myö's maatila
metsätöiden puutavaran kuljetuksessa, vaikka niistä kertyvät puutavara
määrät ovat yleensä suhteellisen pieniä. Tätä ei kuitenkaan ole ymmär
rettävä niin, että traktoriin tarvittavat lisävarusteet kannattaisi hankkia 
pienikokoisten maatilametsälöiden omia kuljetustehtäviä varten, vaan si
ten, että kalustolla, jolle on saatavissa riittävästi vuosittain työtä (vrt. ss. 
174-181 ), kannattaa kuljettaa myös pienikokoisten työmaiden puutavaraa, 
jos traktorikuljetukselle ovat muut edellytykset olemassa. 

2. Traktorikuljetuksen kehittämismahdollisuudet 

Traktorikuljetus nykyisessä muodossaan rajoittuu talviteille, sillä ylei
set tiet ovat rekikuljetukselle liian mäkisiä ja lisäksi ne ovat useasti hie
koitettuja. jos reki voitaisiin korvata perävaunulla, traktorikuljetusta 
voitaisiin käyttää verraten mäkisilläkin teillä (mäet voitaisiin hiekoittaa 
vetokitkan lisäämiseksi) ja talviteiltä alkanut kuljetus voisi tarvittaessa 
jatkua yleisellä tiellä. Onko tämä käytännössä mahdollista riippuu siitä, 
saadaanko polannetiet riittävän halvoin kustannuksin kestämään tavalli
sen perävaunun aiheuttama kuormitus, tai saadaanko konstruoiduksi riit
tävän halpa, telaketjuilla varustettu perävaunu. 

Vesistöalueilla, joilla käytetään nippu-uittoa, on saavutettu huomat
tavia kustannussäästöjä siten, että autokuljetuksesta uittoon tuleva ta
vara on niputettu jo auton lavalla. jotta traktorikuljetuksessakin saavu
tettaisiin sama etu, olisi kehitettävä menetelmiä puutavaran niputtami
seksi traktorin reessä ja näiden nippujen pudottamiseksi jäälle. Reen poik
kisuuntaan kuormatuo pinotavaran osalta kysymys on jo ratkaistu (vrt. 
s. 141), mutta pituussuuntaan kuormatuo tavaran, kuten tukkien osalta 
olisi suoritettava kokeiluja. Nipun pudottamiseksi voitaneen käyttää 
kallistuskoroketta, jonka päälle toinen jalaksista ajetaan, sivulle kaata
valla kipillä varustettua rekeä taikka nipun pyöräyttämistä reestä sivulta 
vetävän teräsköyden avulla. 

jotta tukkien hakkuu voitaisiin suorittaa Iumettornana tai vähälumi
sena aikana, olisi selvitettävä: 

16 

voidaanko lumeen hautautuneet tukit juontaa vintturilla hangen 
läpi, 
miten tukit olisi merkittävä, että ne Iöytyisivät hangen alta, 
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missä määrin saksien kiinnittäminen hangen alla olevaan tukkiin 
on hitaampaa ja kalliimpaa eri lumensyvyyksissä kuin hangen 
päällä olevaan sekä 
millaiseksi muodostuu hangen alle jätettyjen tukkien tilavuuspaino 
ja miten tukit säilyvät pilaantumiselta. 

Traktoreiden varusteissa olisi myös koko joukko parantamisen varaa. 
Puuttumatta tässä yhteydessä kysymykseen yksityskohtaisemmin mai
nittakoon erityisesti puolitelaketjujen ja rekien heikkous sekä rekien veto
laitteet. 

3. Traktorikuljetuksen soveltaminen käytäntöön 

Traktorikuljetuksella on mahdollisuus päästä tyydyttäviin tuloksiin 
vasta sen jälkeen, kun työmaan yleisorganisaatiossa, polanneteiden raken
tamisessa ja hoidossa sekä kuljetuksen käytännöllisessä suorittamisessa 
on saavutettu riittävä ammattitaito. jotta )>harjoitteluaikana)> ei joudut
taisi suurempiin kustannuksiin kuin muita kuljetusmenetelmiä käytet
täessä, traktori-metsäkuljetusta olisi sovellettava aluksi vain sille mahdolli
simman edu llisissa olosuhteissa. Olisi siis pyrittävä löytämään työmaita, 
joilla pinta-alayksiköitä hakattavat puutavaramäärät ovat suuria ja kul
jetusmatkat )>ylipitkiä)> hevoskuljetukselle, mutta )>alipitkiä)> autokuljetuk
selle (3 ... 10 km). Teiden sijaintimaaston tulisi olla helposti raivattavissa 
ja sellaisissa paikoissa, joissa aurattujen talviteiden aukipito tulee kalliiksi. 
Niin ikään on eduksi, jos kuormattuna-ajosuunnassa ei ole sanottavia ylä
mäkiä ja traktorit pääsevät lähtemään palstateiltä myötämaahan. 

Olosuhteissa, joissa traktorikuljetus vähentää kämppä- ja tallitilojen 
tarvetta, näin saatava välillinen kustannusten säästö pystyy peittämään 
melko runsaatkin , harjoittelukaudesta aiheutuvat ylimääräiset kustannuk
set. Erityinen merkitys traktorikuljetuksella arvatenkin on juuri erämaa
seutujen työmailla, missä hankintatoiminnan aloittaminen vaatii huo
mattavia perusinvestointeja kämppäyhdyskunnan rakentamisek i ja myö
häisemmässä vaiheessa kämppien siirtämiseksi. Traktorityömaalla voi
daan hakkuumiehistö kuljettaa traktoreilla aamuisin melko pitkiäkin mat
koja metsään ja iltaisin kämpälle, joten hankintaa voidaan samasta pis
teestä käsin suorittaa tuntuvasti suuremmalla säteellä kuin koneellista
mattomaHa työmaa11a. 

Traktorikulj etuksen menestymise11 e on sangen tärkeätä, että trakto
rit lisävarusteineen ovat kuljettajien omaisuutta, koska ne eivät muutoin 



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 243 

tule kunnolla huolletuiksi. Kun lisävarusteet ovat kalliita, tarvittaneen 
työnantajien tukitoimenpiteitä (esim. luototusta), jotta traktorinomista
jat kykenisivät niitä riittävästi hankkimaan. 

4. Traktorikuljetus maatilatalouden kannalta 

Maatalouden töiden koneellistamisen suurimpia vaikeuksia olosuhteis
samme, joissa viljelmät ovat pieniä, on saada koneille riittävästi työtä. 
Kun vuotuinen käyttötuntimäärä on vähäinen, kiinteät kustannukset li
säävät voimakkaasti käyttötuntikustannuksia ja tekevät koneellisen työn 
taloudellisuuden koneellistamattomaan verrattuna monessa tapauksessa 
kyseenalaiseksi. Erityisesti tämä koskee traktoreita niiden suuren pää
oma-arvon takia. On olemassa raja, jota pienemmille viljelmille traktoria 
ei kannata lainkaan hankkia omia maataloustehtäviä varten. jos trakto
rilla suoritetaan myös tilan metsäkuljetukset, vuotuinen käyttötunti
määrä kasvaa ja samalla traktorin hankinta astetta pienemmiliekin tiloille 
käy kannattavaksi. 

Traktoreiden keskimääräinen käyttötuntimäärä maataloudessa arvioi- . 
daan meillä 250 ... 300 t jv (esim. SuoMELA 1955). jos traktori-metsäkul
jetus yleistyy, se voi tarjota työtä 350 ... 600 t jv tähän työhön tehokkaasti 
käytetyille traktoreille, eli siis enemmän kuin maatalous. Edellytyksenä 
kuitenkin on, että traktorilla suoritetaan oman tilan ulkopuolella puutava
ran kuljetusta, samaan tapaan kuin aikaisemmin hevosilla. Poikkeuksena 
tietenkin ovat suurtilat, joiden omissa metsissä riittää työtä koko ajo
kaudeksi. - Traktorin käyttötuntimäärän kohoaminen 300 t :stajv 900 
t :iinfv alentaa ilman kuljettajan palkkaa laskettu ja käyttötuntikustan
nuksia n. 15 % nykyisen korkokannan (8 %) vallitessa. 

Paitsi maatalouden koneellistamismahdollisuuksien paranemista trak
tori-metsäkuljetuksell a on myös muuta merkitystä maatilataloudelle. 
Eräillä tiloilla pidetään varsinaisen maataloustarpeen lisäksi hevosta tai 
hevosia talviansioiden hankkimiseksi puutavaran kuljetustyössä. jos 
traktorilla on saavutettavissa sama ansiomahdollisuus, voidaan näistä, 
useinkin heikkotehoisesti käytetyistä hevosista luopua. Niiden rehuntuo
tantoon käytetty pe!topinta-ala, joka on n. 1. .. 1. s hafhevonen, vapautuu 
silloin leipäviljan tuotantoon tai karjatalouden käyttöön. 

On kuitenkin huomattava, ettei maamme kaikille maataloustrakto
reille tule riittämään puutavaran kuljetustyötä. 



XI Tiivistelmä tutkimustuloksista 

1. Tutkimusmenetelmä 

Kun tutkimusmenetelmän kehittäminen käsillä olevan kaltaisia tutki
muksia varten asetettiin erääksi tutkimusten tavoitteeksi, seuraavassa 
esitetään aluksi tiivistelmä sitä koskevista tuloksista. 

1. Puun korjuutöiden rationalisoinnissa ei yleensä voida tyytyä tar
kastelemaan vain jonkin tietyn työn suoritustapaa, vaan on kiin
nitettävä huomiota suunniteltujen muutosten vaikutukseen koko 
korjuuprosessiin, koska jokaisen työn suoritustavalla on tietty 
vaikutus ainakin välittömästi sitä seuraavaan työhön, mutta 
useasti koko työketj uun. 

2. jos tavoitteena on uuden, entisistä huomattavasti poikkeavan 
työmenetelmän kehittäminen, on käytettävissä olevien premissien 
pohjalta ennakolta suunniteltava paras mahdollinen työkonstruk
tio menetelmään sisältyvien töiden suorittamiseksi. Mikäli mene
telmään sisältyvät työt koostuvat sellaisista työvaiheista, joista 
aikaisemmin on suoritettu siinä määrin aikatutkimushavaintoja, 
että vaiheaikojen keskiarvoja voidaan pitää tilastomatemaatti
sina odotusarvoina, uuden menetelmän työmenekkiarvot on 
useassa tapauksessa mahdollista laskea synteettisesti. Näin saa
vutettava tarkkuus ei ehkä riitä uuden menetelmän palkkaperus
teiden määräämiseen, mutta riittänee kuitenkin osoittamaan, 
onko valittu työkonstruktio )>elinkelpoinen)>. 

3. Kun metsätyöntutkimuksemme ei toistais~ksi ole suorittanut 
ajanmenekin peruskartoitusta odotusaika-arvojen määrittämi
seksi, olisi siihen tässä mielessä vastaisuudessa pyrittävä. - Tämä 
edellyttää työn jakamista sellaisiin vaiheisiin, että vaiheajat ovat 
)>suurimpia yhteisiä tekijöitä)> useille metsätöiden aikarakennet-
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mille. Toisin sanoen vaiheajat olisivat eräänlaisia >>standardiar
voja>>, jotka voidaan siirtää siitä aikarakennelmasta, jossa niiden 
suuruus on määritetty, uuteen aikarakennelmaan samaan tapaan 
kuin tiilet voidaan purkaa vanhasta rakennuksesta ja rakentaa 
niistä uusi. 

4. jos uuden työkonstruktion työmenekin määrittämiseksi ja konst
ruktion kehittämiseksi ei ole käytettävissä em. >>standardiaikoja>> 
joko ajanmenekin peruskartoituksen puuttumisen tai työkonstruk
tion työvaiheiden uutuuden vuoksi, työkonstruktioon sisältyvistä 
töistä joudutaan suorittamaan aikatutkimuksia . 

5. Uuden työkonstruktion töihin kohdistuvalla aikatutkimuksella ei 
voida määrittää eri työvaiheiden odotusarvoja ennen kuin tästä 
konstruktiosta on muodostunut traditionaalinen. Määritettyjä 
aika-arvoja joudutaan tästä syystä usein käyttämään >>standardi
aikojen» korvikkeina, mikä edellyttää erittäin kriitillistä suhtau
tumista niihin. 

6. Vain työmenekin suhteiden selvittämiseen tähtäävää aikatutki
musta ei uuden työkonstruktion kehittämisessä ja sen elinkelpoi
suuden selvittämisessä voida käyttää, jos konstruktio koostuu 
useista erilaisista töistä tai jos konstruktioon sisältyy konetyötä. 
Kokonaistyöajan menekin laskeminen edellyttää näet >>absoluut
tisia>> aika-arvoja ja konstruktion käyttökelpoisuuden indikaatto
rina käytetään yleensä siitä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi 
lihastyö ja konetyö on saatava yhteismitallisiksi, mikä tapahtuu 
parhaiten kummankin työpanoksen hinnoittamisella. Suhdelukuja 
ei voida hinnoittaa. 

7. Aikatutkimusten tehtävänä on selvittää tällöin kokonaistyöajan 
menekin lisäksi työkonstruktion sisäiset lainmukaisuudet. 

8. Uuteen työkonstruktioon kohdistuvassa aikatutkimuksessa on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota keskeytysaikoihin ja niiden 
syihin. - Tällöin voidaan aika- ym. mittaustulosten sekä työvai
keustekijöiden muistiin merkitsemisessä käyttää tekijän ryhmä
työntutkimusmenetelmää, joka yhdistää menetelmätutkimuksen 
ja aikatutkimuksen ns. hukka-aikatutkimus mukaan luettuna sa
manaikaisesti tapahtuviksi. Lisäksi yksi aikatutkija voi samalla 
kertaa mitata verraten yksityiskohtaisesti työryhmän usean jäse
nen ajankäytön rakenteen. 

9. Uudesta työkonstruktiosta suoritetun aikatutkimuksen tulosten 
yleispätevyyttä arvioitaessa ei voida käyttää tilastomatematiik-
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kaa apuna, koska aineistoa ei ole saatu otoksena, vaan kysymyk
sessä ovat olleet mitatut kokeet. 

10. Yleispätevyys on arvioitavissa vain työkonstruktion sovellutus
olosuhteiden ja soveltumiseen vaikuttavien muiden t"ekijöiden tun
temuksen avulla. Tällöin on otettava huomioon, että työkonstruk
tiota tutkimusmielessä kokeiltaessa yleensä tehdään sekä työn 
organisoinoissa että sen suorittamisessa siinä määrin virheitä, 
käytetty kalusto on siksi puutteellista ja työn nopeus siksi alhai
nen, että kokeista määritetyt ajanmenekkiarvot sekä niistä joh
detut kustannukset ovat yleensä tuntuvasti suuremmat, kuin 
miksi ne muodostuvat työmenetelmän muututtua traditionaali
seksi. - Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että kokeiden mit
tauksilla tavoitetaan yleensä eräänlainen raja-arvo, joka toden
näköisesti ylitetään työkonstruktiota riittävän kauan käytäntöön 
sovellettaessa. Toisin sanoen, jos uusi työkonstruktio mittaustu
losten mukaan on käyttökelpoinen tietyissä olosuhteissa, tähän 
päätelmään sisältyy useasti melkoinen varmuustekijä. 

11. Lukuun ottamatta keskilukuja tilastomatemaattisilla tunnuksilla 
on tällaisissa tapauksissa merkitystä ainoastaan aineiston raken
teen kuvaajina. 

12. Hakkuuseen liittyvän kuljetuksen, juonnon ja kuormausajoo mat
kat on mahdollista laskea teoreettisesti. Näiden matkojen laske
miseksi johdetut kaavat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(1 1) ja (15) on esitetty sivuilla 31, 32, 33, 34, 36 ja 115. 

13. jonkin useasta työvaiheesta koostuvan työn kokonaistyöajan
menekin laskemiseksi voidaan laatia polynomiyhtälöitä, joiden 
muuttuvien jäsenten eri olosuhteita vastaavat aika-arvot on mah
dollista taulukoida. Yhtälöitä käytetään niin, että eri jäsenille 
valitaan taulukoista kulloinkin kysymyksessä olevia olosuhteita 
vastaavat arvot, jotka sijoitetaan yhtälöön. - Esimerkkeinä täl
laisista polynomiyhtälöistä ovat yhtälöt (14), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21) ja (22), jotka on esitetty sivuilla 114, 140, 146, 152, 171 
ja 172. 

14. Tarkastelemalla puun korjuun osatöitä kokonaisuuden näkökul
masta, koordinoimaHa ne, on mahdollisuus löytää kullekin niistä 
edullisin suoritustapa. Koordinoinoille voidaan a ettaa erilaisia 
tavoitteita, kuten mahdollisimman vähän työvoimaa vaativien 
ratkaisujen etsiminen tai mahdollisimman vähän inve tointeja ky
syvien ratkaisujen tavoitteleminen. Tavallisesti kuitenkin pyri-
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tään löytämään ratkaisuja, joiden avulla tuotosta kohden laske
tut kustannukset saataisiin minimiin. 

15. Metsäkuljetuksen ollessa kysymyksessä koordinointilaskelmilla on 
löydettävä lähinnä hakkuutyön, teiden sijoittamisen ja tietöiden 
sekä varsinaisen kuljetuksen edullisin suoritustapa. 

16. Työmenekkiä tai kustannuksia koskevissa koordinointilaskelmissa 
on tavallisesti kysymys >> maksimi- ja minimitehtävästä>>, joka voi
daan ratkaista joko matemaattisesti tai graafisesti. - Esimerk
kejä vm . menetelmästä ovat pinotavaran palstatien varteen teon 
ja traktorikuljetuksen koordinointi (ss. 188-191) sekä tukkien 
teon, vintturijuonnon ja traktorikuljetuksen koordinointi (ss. 
192- 195). 

17. Uuden työkonstruktion käyttökelpoisuuden ratkaisemiseksi voi
daan sen työntutkimuksilla määritettyjä tuotosarvoja ja niistä 
johdettuja kustannuksia verrata traditionaalisten menetelmien 
entuudestaan tunnettuihin vastaaviin arvoihin. 

2. Traktorikuljetus 

Tutkimusten käytännöllisenä tavoitteena on ollut oloihimme soveltu
van, myös taloudellisessa mielessä hevoskuljetuksen kanssa kilpailukykyi
sen, maatalouspyörätraktoria käyttävän metsäkuljetusmenetelmän kehit
täminen, joka soveltuu jatkuvaan ja lisääntyvään puun tuotantoon täh
täävien metsänkäsittelytapojen vaatimuksiin , niveltyy kitkattomasti 
puun korjuun työketjuun aiheuttamatta muiden töiden osalta kohtuutto
mia lisäkustannuksia ja on sovellettavissa myös suhteellisen pienten metsä
töiden (maatilametsälöt) puutavaran kuljetukseen. - Tutkimukset rajoi
tettiin koskemaan 2-m tuoreen kuusipaperipuun, sahatukkien ja pinota
vararangan kuljetusta. Vm. puutavaralajia koskevia tuloksia on käsillä 
olevassa julkaisussa esitetty vain muiden puutavaralajien kuljetusta täy
dentäviltä osilta. 

Tutkimustavoitteiden saavuttamiseksi päädyttiin kokeilemaan työ
konstruktioita, joissa traktoreiden liikennöimistä varten raivattiin met
sään palstatieverkko, teiden ajorata valmistettiin talvella lunta tiivistä
mällä, pinotavara tehtiin ennakolta palstateiden varteen kuljetusta odotta
maan ja traktorit varustettiin puolitelaketjuilla lumen tiivistäruisajoa ja 
polanneteillä liikennöimistä varten, puolireellä puutavaran kuljetusta var
ten sekä vintturilla ja puominosturityyppisellä kuormauslaitteella tukkien 
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ja pinotavararankojen juontamiseksi ja kuormaamiseksi. 
tutkimustuloksista voidaan tiivistelmänä esittää seuraavaa: 

Saaduista 

1. Palstatien pohjan raivaamisen miestyömenekki ilman niiden pui
den poistotyötä, joista voidaan valmistaa puutavaraa, vaihtelee 
tiealueen maaston vaikeusasteesta riippuen 1 ... 27 t {km seuduilla, 
joiden lumen syvyys ajokauden alkaessa on vähintään 30 cm. 
Keskiarvo lienee n. 12 t{km. - jos raivausvaikeus jaetaan kol
meen luokkaan, miestyön menekki olisi niissä: 

Raivausvaikeusluokka ...... . 
Miestyön menekki, tjkm .. . . . 

1. 
l.o 

2. 
14.0 

3. 
27.0 

2. Lumen tiivistäminen polanneajoradaksi vaatinee keskim. yhden 
edestakaisen ajon puolitelaketjuilla varustetulla traktorilla ilman 
jyrää ja yhden edestakaisen ajon jyrän kanssa, ellei lumen syvyys 
ole 50 cm suurempi. Ajanmenekki on tällöin yhteensä n. 68 
minfkm. 

3. Ajoradan tasoittaminen pyörätraktorin vetämällä Janalla vaatii 
todennäköisesti aikaa enintään n. 62 minfkm. 

4. Polanneteiden hoitaminen suoritetaan Ianaamalla, jota ei palsta
teillä kuitenkaan yleensä ole tarpeellista tehdä. Varsiteillä lanaus 
vaatinee ajokauden aikana keskim. n. 96 minfkm. 

5. Pinotavaran hakkuun lisätyö, joka on suoritettava pölkkyjen 
siirtämiseksi hajasijaintisiin varastomuodostelmiin keräämisen si
jasta palstatien varteen, riippuu leimattujen runkojen keskipituu
desta, pölkkyjen pituudesta ja järeydestä, leimikon tiheydestä, 
varastomuodostelmien suuruudesta, käytetystä palstatie-etäisyy
destä sekä hakkuualueen maastosta. - j os leimattujen runkojen 
käyttöosan keskipituus on 8 m, niistä valmistetaan 2-m kuusi
paperipuita, joita on keskim. 30 kplfp-m3, ja ne kootaan 3 m le
vyisen traktoripalstatien varteen 1 p-m3 suuruisiin varastomuo-
dostelmiin, lisätyö on palstatie-etäisyydestä (30 ... 60 m) ja leimi-
kon tiheydestä (12 ... 37 p-m3fha) riippuen 2. 77 ... 12.57 minfp-m3. 

6. Tukkien levälleen tekoon traktori-metsäkuljetuksen käyttö ei ai
heuta olennaisia muutoksia. Alueella, jolla käytetään tukkien te
koa »rekeen autettuna>>, kuorimattomien tukkien teon työmenekki 
vähentyy metsän laadusta ja keskirungon suuruude ta riippuen 
ilmeisesti n. 24 ... 30 %. 
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7. Palstatien varteen tehdyn pinotavaran kuormausaika koostuu 
varsinaisesta kuormausajasta ja kuormausajoajasta. - Varsinai
seen kuormausaikaan sisältyvät kuormaa kohden käytetty vakio
aika (työn suunnittelu, kuormauksen valmistelu, kuorman järjes
tely ja sitominen), jonka keskim. suuruus osoittautui olevan 2.36 
miesminfkuorma (eli työryhmän aikaa 1. t8 minfkuorma) ilman 
keskeytyksiä, lumen poisto- ja pölkkyjen irroitteluaika, joiden 
summa oli keskim. 0.92 miesminfp-m3 {0.46 minfp-m3 työryh
män aikaa) ilman keskeytyksiä olosuhteissa, joissa lumen sy
vyys oli 70 ... 100 cm, sekä pölkkyjen pinoista tai ristikaista rekeen 
siirtämisaika. Vm. aika riippuu pääasiallisesti pölkkyjen koosta, 
tilavuuspainosta, kuorinta-asteesta, siirtokorkeudesta ja siirtoetäi
syydestä. Lisäksi siihen vaikuttavat työryhmän suuruus sekä sa
masta paikasta kuormattavan puutavaran määrä. Keskimäärin 
kului kokeilutyömailla 2-m tuoreen kuusipaperipuun siirtämiseen 
palstatien varresta traktorirekeen 7.oo miesminfp-m3 (3.50 min/ 
p-m3 työryhmän aikaa) ilman keskeytyksiä. 

Varsinaisen kuormauksen tehotyöajasta laskettu keskeytys
sadannes kummankin kokeilutyömaan keskiarvona oli 18. 

Kuormausajomatkan pituus on sama kuin palstatiesilmukan 
pituus. Se riippuu käytetystä palstatie-etäisyydestä ja palstojen 
syvyydestä sekä teiden mutkittelusta. Keskim. kuormausajo
matka vaihteli kokeilutyömailla n. 700 ... 1 300 m. 

Kuormausajoaika matkayksikköä kohden on riippumaton kul
jetettavan tavaran lajista, mutta siihen vaikuttavat palstatien 
kunto, kerralla ajetun matkan pituus sekä tietystä rajasta alkaen 
myös kuorman suuruus. - Keräysajossa nopeus on alhaisin, koska 
yhtämittaisesti ajetut matkat ovat lyhyitä. jos ajorata on huono
kuntoinen, ero kuormattuna- ja tyhjänäajonopeuden välillä on 
ilmeisesti vähäinen. Hyvällä tiellä sen sijaan tyhjänäajonopeus 
on suurempi. - Keskimääräinen kuormausajoaika vaihteli ko
keilutyömailla 1. 06 ... 1. 80 minf!OO m ilman keskeytyksiä. 

Tehotyöajasta laskettu keskim. kuormausajoo keskeytyssa
dannes oli n. 25 ... 123. - Keskeytysajasta oli Kornissa palsta
teiden tieaukon kapeuden (2.4 m) aiheuttamaan. 44 % ja puuhun 
tarttumisen aiheuttamaa n. 19 %· Ristimäensalon keskeytyk
sistä johtui lumen puutteesta n. 64 %. - Kun oikealla teiden ra
kentamisella sekä lumimäärän riittäessä huomattava määrä kes-
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keytyksistä eliminoituu, muodostunee keskeytyssadannes n. 
8. 8: ksi tehotyöajasta ( Kornin Ferguson). 

Kuormauksen kokonaistyöajan menekin laskemiseksi laadittu 
polynomiyhtälö (ks. s. 114) antaa esim. 10 p-m3 pinotavarakuor
man kuormaamisajaksi n. 61 min. 

8. Tukkien juontamatka on sitä pitempi, mitä suurempi on palsta
teiden etäisyys, mitä lyhyempiä ovat tukit ja mitä lyhyempi on 
tukkipuurunkojen käyttöosan pituus. Esim. 16 j tukkien, joita 
on keskim. vai mistettu 1. 8 kpl rungosta, keskim. j uontomatka 
palstatien reunaan on n. 4.5 m, jos palstatie-etäisyys on 40 m ja 
n. 10 m, jos palstatie-etäisyys on 60 m (huom. suunnattu kaato). 

Saksien tai teräsköyden pään vientiaika on riippumaton juon
nettavasta tavaralaj ista, mutta se suurenee suoraviivaisesti mat
kan suuretessa. Lyhyil lä matkoilla se on matkayksikköä kohden 
huomattavan korkea, mutta alentuu matkan pidetessä, kunnes 
muodostuu suunnilleen vakioksi. - Maaston vaikeusasteella ei to
dettu olevan tähän aikaan vaikutusta, mutta sen sijaan aikaerot 
eri traktoreiden välillä olivat joko vinttureiden rakenteen erilai
suudesta tai työntekijöiden erilaisuudesta johtuen huomattavat. 
- Lumi, jos sitä on yli 40 ... 50 cm, osoittautui työtä hidastavaksi, 
erityisesti kovana. - 10 m matkalla voidaan teräsköyden vientiin 
katsoa kuluvan aikaa keskim. 0.27 min ilman keskeytyksiä. 

Saksien hinattavan tukin päähän kiinnittämisaikaa, keskim. 
0. 1 o min jtukki, voidaan pitää vakiona tukkia kohden. 

Taakan hinausaikaan ei taakan koolla sen paremmin kuin ta
varalajillakaan todettu olevan vaikutusta kokeilutyömailla esiin
tyneiden taakankokojen ja tavaralajien olles a kysymyksessä. 
Ajanmenekki on näin ollen tietyllä matkalla kuutioyksikköä koh
den sitä pienempi, mitä kookkaampia tukit ovat. - Hinausaika 
lisääntyy matkan kasvaessa, aluksi ehkä loiva ti, mutta vähitel
len jyrkemmin, kunnes 12 ... 14 m matkasta alkaen ajan ja mat
kan välinen riippuvuus näyttää yleensä olevan suoraviivainen. -
Hinaus erillään kuormauksesta osoittautui hitaammaksi kuin 
kuormauksen yhteydessä. - JO m matkalla voidaan hinaukseen 
laskea kuluvan keskim. aikaa 0.42 min jtukki ilman ke keytyksiä. 
Aikaerot eri traktoreiden välillä olivat huomattavia, mihin ovat 
syynä vinttureiden erilainen nopeus ja työskentelytavan erilai
suus. 

juonnon keskeytysaikojen suuruuden ja juontamatkan pituu-
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den välillä ei osoittautunut olevan selvää riippuvuutta. Ilmeisesti 
pinotavararankoja juonnettaessa keskeytysajat vaikeassa maas
tossa muodostuvat jonkin verran suuremmiksi kuin tukkien ollessa 
kysymyksessä. Maaston vaikeusasteelia on todennäköisesti vai
kutus sekä .keskeytystiheyteen että keskeytysaikojen pituuteen, 
mutta sen selvittämistä vaikeuttivat puiden kaatosuunnan ja hi
nausreitin valinnassa tehdyt virheet. - Ellei taakan suunta vas
taa hinaussuuntaa, lisääntyy keskeytysaika maastossa, jossa taak
ka ei esteettä pääse kääntymään hinaussuuntaan. 

juonnon tehotyöajasta lasketut keskim. keskeytyssadannek
set, n. II. .. 17, tulevat ilmeisesti pienentymään työntekijöiden 
ammattitaidon lisääntyessä. 

9. Tukkien kuormauksen ollessa kysymyksessä kuormaa kohden ku
luva vakioaika (työn suunnittelu, kuormauksen valmistelu, kuor
man järjestely ja sitominen), jonka keskim. suuruudeksi muodos
tui 15. zo miesminikuorma (7. 6o minfkuorma työryhmän aikaa) 
ilman keskeytyksiä, on n. 6. 4-kertainen verrattuna pinotavaran 
kuormauksen vastaavaan aikaan. 

Kuormattua taakkaa kohden keskim. vakioiksi osoittautuivat 
saksien sii rtoaika tukin päästä sen painopisteeseen sekä saksien ir
roitusaika kuormaan noston jälkeen. Edelliseen kului ilman kes
keytyksiä keskim. 0.11 minftukki ja jälkimmäiseen O.os min/ 
tukki. 

Tukkien kuormaannostaaika osoittautui kuormauskorkeu
desta riippumattomaksi, koska kaikki taakat nostettiin >>lakipis
teen» kautta. Kuormausetäisyys näyttää vaikuttavan ajanme
nekkiin siten, että aivan reen vieressä olevat tukit ovat hitaampia 
kuormata kuin hieman kauempana olevat (kuormauspaikan ah
taus). Edullisin etäisyys on n. 3 m. Etäisyyden pidentyessä siitä 
aika suurenee, ja suureneminen on sitä voimakkaampaa, mitä 
kookkaampia tukit ovat. - jos tukkien koko on n. 3 .. .4 j3, kuor
maannostaaika on tietyllä etäisyydellä keskim. suunnilleen vakio 
tukkia kohden, mutta tukinkoon suurentuessa ajanmenekki alkaa 
kasvaa, aluksi hitaasti, mutta vähitellen voimistuen. Kuutioyk
sikköä kohden lasketut ajat ovat n. 16 ... 20 j3 tukinkokoon asti sitä 
pienempiä, mitä kookkaampia tukit ovat (raia riippuu kvormaus
laitteen rakenteesta). - Taakan suunnan vaikutus kuormaan
nostaaikaan on vähäinen. Tien suuntaiset tukit saattavat olla hie
man joutuisampia kuormata kuin muut. - Esim. 6 j3 tukin 
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kuormaannosto vaatii keskim. 0. 39 min ilman keskeytyksiä (Pel
kosenniemi ja Kolari). 

Sekä j uonnon että kuormaannoston kannalta olisi ilmeisesti 
eduksi, jos käytettäisiin hakkuutapaa »rekeen autettuna>>, koska 
silloin hakkuumiehet ottaisivat paremmin vintturijuonnon vaati
mukset huomioon ja lisäksi ko. työvaiheiden aikana traktoria 
kohden voisi olla kaksi apumiestä, mutta varsitielläajon kuljet
taja voisi suorittaa yksinään. 

Varsinaisen kuormauksen tehotyöajasta lasketuksi keskim. kes
keytyssadanneks<.ksi muodostui n. 7. Suurin keskeytysten ai
heuttaja oli ensimmäisellä kokeilutyömaalla teräsköyden irtoami
nen kääntyvän puomin päässä olevalta taittopyöräitä (50 %). 

Tukkien juontamisen ja kuormaamisen työmaa-ajan laskemi
seksi laaditun polynomiyhtälön avulla (ks. s. 140) saadaan esim. 
300 j3 tukkikuorman vaatimaksi ajaksi n. 126 minfkuorma. 

10. Pinotavaran purkamisen vakioajaksi todettiin keskim. 1. 34 mies
minfkuorma (työryhmän aikaa 0. 67 minfkuorma) ilman ke keytyk
siä, jos pölkyt purettiin yksitellen ja 28.12 miesminfkuorma (14.36 
minfkuorma työryhmän aikaa), jos tavara niputettiin lavalla ja pu
rettiin nippuina kippaamalla. - Pölkkyjen reestä pinoon siirtäminen 
vaati aikaa keskim. 5.11 miesminfp-m3 (2.59 minfp-m3 työryhmän 
aikaa) ilman keskeytyksiä, heittopinoon siirtäminen 3. 04 mies
minfp-m3 (1. 52 minfp-m3 työryhmän aikaa) ja niputettuna purka
minen 0. 16 miesminfp-m3 (0. os minfp-m3 työryhmän aikaa). 

Tehotyöajasta lasketuksi pinotavaraA purkamisen keskim. kes
keytyssadannekseksi muodostui n. 4 ... 20. 

Purkamisajomatka vaihteli eri työmailla 290 ... 680 m. - Va
rastotiet vastasivat kunnoltaan varsiteitä ja tästä johtuen purka
misajonopeus vastasi kutakuinkin varsiti~lläajon nopeutta. 

Pinotavaran purkamisen työmaa-ajan laskemiseksi laadittua 
polynomiyhtälöä (ks. s. 146) käyttämällä aatiin 10 p-m3 suu
ruista kuormaa kohden kuluvaksi ajaksi n. 30 min, kun pölkyt 
purettiin pinoon. 

15.6 p-m3 suuruisen kuorman niputtaminen ja nippuina purka
minen vaati keskim. aikaa n. 22 minfkuorma. 

11. Tukkien purkamisessa vakioaika oli keskim. 8. 1 o mie minfkuorma 
(4.05 minfkuorma työryhmän aikaa) ilman ke keytyk iä. 

Tukkien siirtäminen reestä väliteloilla varu tettuun, kolmiker
roksiseen kasaan vei aikaa 5. 1 1 miesmin/ 10 j3 ja välitelattomaan 
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kasaan siirtäminen 1.48 miesmin/10 j3 ilman keskeytyksiä. Suu
ren kuorman purkaminen osoittautui kuutioyksikköä kohden jou
tuisammaksi kuin pienen. 

Keskimääräisenä tukkien ja pinotavararangan varsinaisen pur
kamisen tehotyöajasta laskettuna keskeytyssadanneksena voita
neen käyttää n. 6. 

Tukkien purkamisen työmaa-ajan laskemiseksi laadittua poly· 
nomiyhtälöä (ks. s. 152) käyttämällä saadaan esim. 300 j3 tukki
kuormaa kohden kuluvaksi ajaksi n. 30 min, jos pölkyt puretaan 
välitelattomaan kasaan. 

12. Matkayksikköä kohden laskettu varsitielläajon tehotyöaika riip
puu ratkaisevasti siitä ajoaikaan vaikuttavasta tekijästä, joka kul
loinkin on minimissä. Kun minimissä oleva tekijä vaihtuu usein, 
vieläpä saman ajokerran aikana, on vaikeata osoittaa riippu
vuutta tietyn tekijän ja ajoajan välillä. - Useimmiten tien laatu 
tai kunto on minimitekijä. Tien ominaisuuksista ajoradan kiin
teys ja tasaisuus riippuvat palanteen syvyydestä ja ilman lämpö
tilasta. Tien pohjan epätasaisuuksia peittämään riittämätön po
lannekerros pidentää sekä kuormattuna- että tyhjänäajoaikaa. 
Kun polannekerros on riittävä, ei sen syvyyden lisääntyminen ai
heuta ilmeisesti enää muutoksia ajoaikoihin. Ilman lämpöti lan 
laskiessa polanneajoradan kiinteys paranee. Ajoaika näyttää ly
hentyvän tiettyyn rajaan asti (lämpötila n. - 18° C) ajoradan 
kiinteyden lisääntyessä, jonka jälkeen tämä tekijä ei enää aiheuta 
muutoksia. Tien kaltevuuden vaikutus on kuormattuna-ajoaikaan 
suurempi kuin tyhjänäajoaikaan. Ajanmenekki on ylämäessä suu
rempi kuin tasaiselia ja !oivassa alamäessä ja sitä suurempi, mitä 
jyrkempi ylämäki on. Sikäli kuin aineistosta voidaan päätellä, 
ajoaika on !oivassa alamäessä (n. + 1 ... + 4 %) pienin, mutta suu
renee alamäen jyrkkyyden kasvaessa. 

Kuorman suuruuden vaikutus kuormattuna-ajoaikaan on kes
kim. kuormansuuruusluokkien ollessa kysymyksessä suhteellisen 
vähäinen lukuun ottamatta tien osia, joilla traktorin vetokyvyn 
parantamiseksi tai ajoradalla pysymiseksi on pakko käyttää hi
taita vaihteita. Kuljettajan ammattitaidolla ja kyvyllä arvioida 
tilanne oikein on ilmeisesti sangen voimakas vaikutus ajoaikaan. 
Ajoaika on sen sijaan riippumaton kuljetettavasta tavaralajista, 
mutta kuorman painon jakaantuminen ajoneuvo sa vaikuttaa sii
hen. Ilmeisesti ajomatkan piteneminen vaikuttaa matkayksikköä 
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kohden kuluvaan ajoaikaan lyhentävästi. iin ikään ajoaika ly-
hentyy tiettyyn rajaan asti kevättä kohden. 

Suuremmitta virheittä voitaneen keskimääräisenä varsitiellä 
ajon tehotyöaikana (kuormattuna- ja tyhjänäajon keskiarvona) 
käyttää 4.84 minfkm. 

Tehotyöajasta laskettu keskeytyssadannes kuormattuna-ajossa 
varsitiellä vaihteli n. 20 ... 21 ja tyhjänäajossa n. 6 ... 22. - jos 
keskeytyksistä vähennetään varmuudella vältettävissä olevat 
tapaukset, kuormattuna-ajon keskeytyssadannes pienentyisi 
4.3:een, tyhjänäajon 3.4:ään ja keskim. sadannes n. 4:ään. 

Varsitiellä ajon kokonaistyöajan menekin laskemiseksi laadi
tuo yhtälön (ks. s. 171) avulla saadaan e im. 6 km ajomatkalla 
työmaa-ajaksi n. 60 minjkuorma. 

13. Ajokerta-aika koostuu kuormauksen tai juonnon ja kuormauksen 
työmaa-ajasta, purkamisen työmaa-ajasta ja varsitielläajon työ
maa-ajasta (ks. s. 172). - Esim. 10 p-m3 uurui en pinotavara
kuorman ajokerran työmaa-ajaksi saadaan 10 km ajomatkalla 
(ks. s. 172) n. 191 min eli n. 19 minjp-m3. Ajokerta-ajasta on 
tässä tapauksessa kuormauksen osuus 32 %, purkamisen 16 % 
ja varsitielläajon 52 %-

14. Hakkuun ja traktorikuljetuksen koordinoimiseksi kustannusten 
kannalta jouduttiin laskemaan traktorikaluston käyttökustannuk
set, tiekustannukset, hakkuukustannusten muutokset tavanomai
siin hakkuutapoihin verrattuina sekä juontakustannukset - Kus
tannukset laskettiin v:n 1955 hinta- ja palkkatason mukaan. 

Varovaisesti suoritetun arvioinnin mukaan saatiin traktorika
luston käyttökustannuksiksi seuraavat : 

Traktori (2. 2 tn, diesel) . . .... . 270:- mk/ t 28 % 
Puolitelaketjut .. .. .. . ........ . 178: - 19 • 
Kuormauslaite vinttureineen .. . 80:- • 8 • 
Reki ...... . .... . .. . ........ . 65:- 7 • 
Tukkipankot .... . ... . . . . ... . . 30:- • 3 • 
Kuljettaja . . ......... . .... .. . . 170: - • 18 • 
Apumies ... .. .. . . . ...... .. .. . 157: - 17 • --------------------------

Yhteensä n. 950: - mk/ t 100 % 

Palstateiden raivaaruiskustannuksiksi saatiin raivaamisen työ
menekin hinnoittamisella: 
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2500:-
5000:-
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Polanneajoradan valmistuskustannuksiksi saatiin vastaavalla 
tavalla laskien n. 1 510: - mk/km. 

Pinotavaran palstatien varteen teon lisätyön aiheuttama hak
kuukustannusten lisääntyminen osoittautui vaihtelevan palstatie
etäisyydestä (30 ... 80 m) ja leimikon tiheydestä (12 ... 82 p-m3fha) 
riippuen n. 7 .. .42: - mk/p-m3, ollen esim. 1. tiheysluokassa 
(37 p-m3fha) ja 40 m palstatie-etäisyyttä käytettäessä n. 14: -
mkfp-m3. 

Kuorimattomien tukkien levälleen teon kustannukset ovat il
meisesti n. 22 .. .40: - mkfiO j3 halvemmat kuin >>rekeen autet
tuna>> teon kustannukset. 

juontakustannuksiksi saatiin esim. 5.59 j3 suuruisia, 16 j pi
tuisia tukkeja (l.s kplfrunko) juonnettaessa n. 22: - mkfiO j3, 
jos palstatie-etäisyys on 50 m. 

15. Koordinoinnilla pyrittiin ratkaisemaan hakkuun ja traktorikulje
tuksen kannalta edull isin palstatie-etäisyys. Tällöin todettiin seu
raavaa. 

Kuta run aammin puutavaraa kertyy pinta-alayksiköltä, sitä 
pienempi tulee palstatie-etäisyyden olla ruinimikustannuksiin pää
semiseksi. Kun palstatieverkko on tarkoitettu pysyväksi, leimikon 
tiheyden sijasta kysymystä voidaan tarkastella metsän boniteetin 
kannalta ja todeta, että kuta parempi metsätyyppi, sitä pienempi 
tulee palstatie-etäisyyden olla. - Kuta vaikeampaa maasto on 
palstatien pohjan raivaamisen kannalta, sitä suurempi tulee palsta
tie-etäisyyden olla. - Koska raivauskustannukset ovat sitä suu
remmat, mitä perusteellisemmin raivaus j1udutaan suorittamaan 
ja raivauksen perusteellisuus puolestaan riippuu seudun lumisuh
teista ajokauden aikana, palstatie-etäisyyden tulee olla niin ikään 
sitä suurempi, mitä vähälumisemmalla alueella traktorikuljetusta 
käytetään. - Ottamalla huomioon myös palstatien kunnon riip
puvuus liikenteen suuruudesta näyttäi ivät euraavat palstatie
etäisyydet edullisimmilta : 

Hyvät metsätyypit ja helppo maasto tai run-
sasluminen alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 .. .40 m 

Keskinkertaiset metsätyypit ja maastot . . . . 40 ... 60 t 

Huonot metsätyypit ja vaikeasti raivattava 
maasto tai vähäluminen alue . . . . . . . . . . . . 50 . .. 80 » 
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16. Traktorin kuljetustuotos on yhdessä työvuorossa n. 4 ... 5-kertai
nen hevosen kuljetustuotokseen verrattuna. 

17. Traktorikuljetuksen työajan menekin hinnoittamiseen perustu
vien, palstatiekustannuksilla ja mahdollisilla hakkuun lisäkustan
nuksilla lisättyjen traktorikuljetuskustannusten vertaaminen käy
tännön taksojen mukaan laskettuihin hevoskuljetuskustannuksiin 
osoittaa sekä tuoreen pinotavaran että tukki en traktorikulj etuk
sen kustannuksiltaan hevoskuljetusta halvemmaksi hevoskuljetuk
sen keskiajomatkoilla (n. 2 km) käytettyjen laskuperusteiden ol
lessa voimassa. 

18. Traktorikuljetus on niin ikään hevoskuljetusta halvemman metsä
kuljetuksen ja tavaran välivarastossa tapahtuvan uudelleen kuor
mauksen eliminoitumisen sekä halpojen varsitiekustannusten joh
dosta yhdistettyyn hevos- ja autokuljetukseen verrattuna edulli
nen kuljetusmuoto verraten pitkilläkin ajomatkoilla. 

19. Alhaisten tiekustannustensa vuoksi traktorikuljetus on sovellet
tavissa myös suhteellisen pienten metsälöiden (maatilametsälöt) 
puutavaran kuljetukseen. 

20. Kokeilutyömailla kehitetty traktori-metsäkuljetusmenetelmä on 
olosuhteissamme todennäköisesti ainakin taloudellisessa mielessä 
edullisempi kuin köysiratakuljetus sekä sellaiset pyörä- ja tela
ketjutraktorikuljetukset, joissa traktoreiden liikennöimistä varten 
ei rakenneta palstateitä. 

21. Traktorikuljetusta käyttämällä on erityisesti erämaaseuduilla 
mahdollisuus saavuttaa hevoskuljetukseen verrattuna myös välil
listä säästöä alentuneiden kämppä-, talli- ja huoltokustannusten 
muodossa. 

22. Metsäpinta-alan menettäminen tiemaaksi pysyvää palstatieverk
koa käytettäessä on näennäistä, eikä tieverkko alenna olennai
sesti puun tuotantoa . - Tietä reunu tavien puiden kasvuetäisyy
den suurenemisella ei ilmeisesti ole sanottavaa merkitystä puiden 
laatuun edes hyvillä metsätyypeillä kasvavissa viljelyskuusi
koissa. 

23. Traktorikuljetuksen kasvaville puille aiheuttamien vaurioiden in
ventoiminen ja niiden syiden analysointi o oittaa, että vauriot oli
vat verraten vähäisiä ja että niistä huomattava osa johtui ammatti
taidon puutteesta tai muusta, vältettävissä olevasta syystä. Var
muudella voidaan sanoa, että menetelmä, jossa traktorit liikennöi
vät yksinomaan tiellä, vaurioittaa met ää vähemmän kuin ne 
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menetelmät, joissa koneellise lla välineellä pyritään ajamaan >>kan
nolle asti>>. 

24. Traktori-metsäkuljetuksen käytäntöön soveltaminen esitetyssä 
muodossa edellyttää, että on lunta polanneajoradan rakentami
seksi (vähimmäissyvyys lienee n. 20 ... 30 cm), että on pakkasta, 
joka kovettaa ajoradan, että palstatiet saadaan sijoitetuiksi suh
teellisen helppoon maastoon ja ettei varsiteillä ole jyrkkiä ylämä
kiä (4 % suurempia nousuja olisi vältettävä) kuormattuna-ajo
suunnassa. - jos palstatiekustannukset halutaan kuolettaa yh
dellä tai parilla hankinnalla, pinta-alayksiköitä kertyvän puuta
varamäärän tulisi olla mahdollisimman runsas (mieluiten yli 30 
p-m3jha). Optimikuljetusmatkat menetelmälle ovat n. 3 .. . 10 km. 

25. Traktorikuljetuksen kehittämiseksi olisi kokeiltava mm. lumetto
mana aikana valmistetun, lumen alle jätetyn puutavaran vintturi
juontoa, koska silloin hakkuu voitaisiin myös tukkien osalta suo
rittaa sen työmenekin kannalta edullisimpana ajankohtana sekä 
perävaunujen käyttöä reen sijasta, koska siten saataisiin trakto
reiden mäennousukyky paremmaksi. - Traktoreiden varusteissa, 
erityisesti puolitelaketjuissa, reissä ja rekien vetolaitteissa on run
saasti parantamisen varaa. 

26. Traktorikuljetusta olisi aluksi sovellettava käytäntöön olosuh
teissa, jotka ovat sille mahdollisimman edulliset. Siten voidaan 
välttää >>harjoitteluaikana>> muita menetelmiä mahdollisesti kal
liimmiksi nousevat kustannukset. 

27. Traktoreiden käyttö puutavaran kuljetuk een lisää niiden vuo
tuista käyttötuntimäärää ja siten alentaa kaiken traktorityön kus
tannuksia myös maataloudessa. On kui tenkin huomattava, että 
kaikille maataloustraktoreille ei maassamme tule riittämään puu
tavaran kuljetustyötä ja että keskikokoi ille ja pienille tiloille ei 
kannata pelkästään omasta metsästä kertyvän puutavaran kul
jettamista varten hankkia metsäkuljetuksen edellyttämiä trakto
rin lisävarusteita. 
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Lyhennyksiä ja symboleja- Abbreviations and symbols 

AFF = Acta forestalia fennica 
MA = Metsätaloudellinen Aikakauslehti 
MJ = Metsätehon julkaisu 
MSAM = Mellersta Sveriges Skogsarbetsstudier, Meddelande 
MT = Metsätehon tiedoitus 
MT j = Metsäntutkimuslaitoksen julkaisu 
NST = Norrlands Skogsvå rdsförbunds tidskrift 
SDA = Föreningen Skogsarbetens och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudieav-

delning 
SDAM = SDA, Meddelande 
SF = Silva Fennica 
SST = Svenska Skogsvårdsföreningens tidskrift 

• • • 
ALC = Allis Chalmers B 
DVB = David Brown Super Cropmaster 
FAM = Farmall BMD 
FEGD = Ferguson TE-F (dieselmoottorilla - with diesel motor) 
FEGP = Ferguson TE-D20 (petrolimoottorilla - with kerosene motor) 
FOMD = Fordsan Major (dieselmoottorilla - with diesel motor) 
FOMP = Fordsan Major (petrolimoottorilla - with kerosene motor) 
NUF = Nuffield DM 4 
STR = Steyr 180 
VVO = Volvo T 33 

• • • 
E = Yhden pölkyn tai taakan keskim. kuljetusmatka hakkuualueelta keräys-

keskukseen 
E80° = Yhden pölyn tai taakan keskim. kuljetusmatka hakkuualueelta keräys

paikkaan tapauksissa, joissa kuljetusreitti on kohtisuorassa palstatien suun
taa vasten 

E45° = Muuten sama kuin edellinen, mutta kuljetusreitti on 45° kulmassa palstatien 
suuntaa vasten 

L = Hakkuualueen kaikkien pölkkyjen keräämiseksi kuljettava kokonaismatka 
(meno + paluu) 
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Ls = Varsitien pituus palstatien yhtymäkohtaan 
S = Leimikon keskimääräinen kuljetusmatka varsitiellä 
Sk = Kuormausajomatka 
Sp = Purkamisajomatka 
a1 = Kuormauksen tyhjänäajomatka 
a2 = Purkamisen tyhjänäajomatka 
b1 = Kuorman keräysajomatka 
b2 = Kuorman tyhjennysajomatka 
C1 = Kuormauksen kuormattuna-ajomatka 
C2 = Purkamisen kuormattuna-ajomatka 

= Pölkkyjen keskipituus 
ls = Saksien tai teräsköyden pään vientimatka 
lh = Taakan hinausmatka 
lsh = juontamatka 
ln = Luonnollinen logaritmi 
e = Keräysalueen osan kaikkien pisteiden etäisyys keräyskeskuksesta 
A = Palstojen syvyys 
a Keräysalueen sivu 
b = Keräysalueen sivu, Yz palstateiden kohtisuorasta etäisyydestä 

Akt = Varsinaisen kuormauksen vakioaika 
Apt = Varsinaisen purkamisen vakioaika 
Bt = Lumen tuonti- ja pölkkyjen irroitteluaika 
Ckt = Pölkkyjen siirtämisaika kuormaan 
Cpt = Pölkkyjen siirtämisaika kuormasta 
Dkt = Taakan kiinnitysaika (saksien kiinnitysaika pölkkyyn) 
D;t = Taakan irroitusaika (saksien irroitusaika pölkystä) 
Dst = Saksien tai teräsköyden pään siirtoaika kuormaannostossa 
Fht = Taakan hinausaika 
Fkt = Taakan (tukin) kuormaannostaaika 
Fst = Saksien tai teräsköyden pään vientiaika 
Hat Kuormauksen tyhjänäajoaika 
Hbt = Kuorman keräysajoaika 
Hct = Kuormauksen kuormattuna-ajoaika 
Hkat = Kuormausajoaika 
lat = Purkamisen tyhjänäajoaika 
lbt = Kuorman tyhjennysajoaika 
lct = Purkamisen kuormattuna-ajoaika 
Ipat = Purkamisajoaika 
Jat = Tyhjänäajoaika varsitiellä 
Jct = Kuormattuna-ajoaika varsitiellä 
Jact = Keskim. ajoaika varsitiellä 
Ta = Varsitiellä ajon työmaa-aika 
Takp = Ajokerran työmaa-aika 
Tik = juonnon ja kuormauksen työmaa-aika 
Tk Kuormauksen työmaa-aika 
T p = Purkamisen työmaa-aika 
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= Hakkuualueen kaikkien pölkkyjen lukumäärä 
M = Hakkuualueen keräyskeskusten (pinojen, ristikoiden jne.) lukumäärä 
z = Hakkuualueen pinta-ala 
s = Rungon käyttöosan pituus 
n = Rungon käyttöosasta valmistettujen pölkkyjen lukumäärä; kuorman suu-

ruus (pölkkyjä kpl, p-m3 jne.) 
n. = Noin 
V = Kuorman suuruus kuutioyksikköinä (p-m3, j3 jne.) 
v = Rungon käyttöosan keskikuutio 
W = Yhdeltä palstalta kertyvä puutavaramäärä 
P = Nousuvastus mäessä, kgf 
Q = Kuorman bruttopaino, kg 
a = Mäen kaltevuus, % 
r = Kierrosluku 
D1. 3 = Rinnankorkeusläpimitta 



Investigations of the Use of Wheel Tractors for the Forest 
Transport of Timber 

Techno-Economic Analysis 

Summary in English 

1 Introduction 

The harvesting of timber, the principal product of forests, consists of a series of 
successive jobs which are customarily broken down into two main groups: the prepara
tion of timber species, i.e. felling, and the Iransport of the timber species prepared. 
However, the dividing Iine between the groups is not conclusive since felling always 
includes also some degree of transport; for instance, there is directed felling, the moving 
of the prepared logs in the forest (piling, crosswise-stacking) in order to facilitate storage 
or haulage proper, etc. 

Haulage proper is divided up according to the distance of haul into short-distance 
and long-distance haulage. To the best of ou r knowledge, no distance limit has been 
Iaid down for differentiation purposes, but the end of horse haulage is usually regarded 
as the point of termination of short-distance transport. However, as motor vehicles are 
now used also over distances formerly the job of horse haulage, the above classification 
is no longer as definite as formerly. Forest haulage here means lhe Iransport oj timber, 
manually, by gravitation or mechanically, in a jorest or starting jrom a jorest, taking place 
either totally or parlly without lhe help of permanent roads and generally over a relalively 
short lwuling distance. 

The concept of haulage always covers Ioading and unloading. If the Ioad cannot be 
collected from one spot or unloaded at one spot the transport vehicle must move in 
connection with the Ioading and unloading operations. 1 n the following this moving will 
be included in Ioading and unloading; in the former case we shall . refer to loading
l!auling and in the latter case unloading-hauling. - The transport of a completed 
Ioad along a route used by all or several transport vehicles of the working site is called 
in the following hauling loaded on tl!e main haulage road; the movement of an empty 
vehicle from the unloading storage along the m·ain haulage road to · the felling Iot is 
called driving unloaded on tl!e main haulage road; in speaking of the two phases together 
we shall use the joint term hauling on the main haulage road. - In certain cases it is 
expedient to divide Ioading-hauling, which in forest transport operations is generally 
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carried out initially on very rough roadless ground or on strip roads poorer in condition 
than the main haulage road, into driving unloaded, collecting-driving, and hauling /oaded 
(See Fig. 3, p. 37). The .unloading-hauling can be divided correspondingly into hauling 
loaded, unloading-driving and driving u nloaded. 

lf the timber to be loaded is not lying in t h e immediate vicinity of the route used 
by the vehicle it must be moved to within reach of the vehicle. This haulage, when the 
distance is short, is called moving ; winch skidding is one type of moving. 

• • • 
The total of the jobs associated with the harvesting of timber depends on very many 

factors such as the properties of the stand in question, its location vis-å-vis the site at 
which the timber will be processed or used, the types of timber involved, the type, 
quality and location of the available transport routes, and the season in which the 
work is done. - The manner of execution of each job has a certain effect at /east on the job 
immediate/y succeeding it, and ojien on the whole series of jobs. - In try ing to rationalise a 
certain job of the work series the study cannot be limited to scrutiny of only the job in ques
tion. A lso to be taken into account is the etfect of the changes planned on /he process as 
a who/e. 

l. The necessity of mechanising forest transport 

Horse-drawn forest transport, excluding loading, unloading and road costs, per 
cubic unit of distance is in Finland a bout 6 times as expensive as motor transport and 
about 30 times dearer than rail transport. There is consequently every reason to try 
and mechanise forest transport, if it has the effect of reducing costs. 

Another argument for examining the facilities for the mechanisation of forest 
transport is the fact that the >> tractorisatiom of agriculture is Ieading to a reduction in 
the number of horses (Fig. 1, p. 14). 1 t is obvious that at 1 east a regional shortage of 
horses wi ll begin to be felt in Finland for the forest transport of timber within the next 
few years unless a rapid increase in the breeding of foals can be achieved through adjust
ment of wage rate schedules, by propaganda or b y some other means. If the present 
trend continues the mechanisation of forest transport will sooner or later become an 
absolute necessity. 

2. Various mechanisation facilities 

The demand of forest transport for horses can also be reduced through other meas
ures than mechanisation. Such measures are e.g. increasing the transport operations 
connected with felling, improvement of the condition of horse-haulage roads, shortening 
horse-haulage distances by clearing and by building floatways, and lengthening the 
haulage season by increasing forest transport during the snowless period. However, 
their effect has been slight in several instances when they have been implemented and, 
furthermore, their profitableness and applicability to the general labour force situation 
may be questionable. 
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A fairly frequently employed expedient for reducing the need of horses is the partial 
mechanisation of transport. This generally means in practice that horse work is Jimited 
to the collection of timber from the felling area and its movement to the intermediate 
storage (skidding) from where it is taken further by motor vehicle or other mechanised 
equipment. - This involves in practice the construction of roads suitable for mecha
nised transport Ieading to the intermediate storages. - The permanent road, today 
generally a forest motor road, is so expensive to construct that it enters into question 
only in the forest transport of large quantities of timber and in cases where the road has 
many other uses. The progress of motor winter roadbuilding technique and of motor 
vehicles has made possible the motorised collection of even fairly small lots of timber 
from intermediate storages, but this is still not feasible at the majority of working sites. 

One prerequisite for partly mechanised forest transport is a relatively Iong haul for 
the transport medium in question as re-loading at the intermediate storage otherwise 
places an immoderate burden on the transport costs per cubic unit. There is no precise 
distance limit of universal applicability, but approx. 5 ... 6 km. has been considered the 
lower limit for truck transport in Finland. 

Although it is generally possible by partly mechanised methods to bring about a 
considerable reduction in the need of horses, horse haulage distances are so short in 
Finland (the average distance weighted with the quantity of timber is today perhaps 
2.5 km. at the most) that partial mechanisation solves only a part of the problem. 
Methods involving total mechanisation are needed, i.e. methods by which animal power 
is completely displaced and the chief driving source is mechanical power. 1 t should 
be possible in Finnish conditions to use mechanical methods economically also for 
shorter distances than 5 km. - Possible that can be considered are cable transport, 
tracked transport or wheeled vehicle transport or their various combinations. 

The inter-connection between transport and the road is reflected clearly in the 
problem of mechanising forest transport. The better the road the better the possibilities 
of employing standard motor vehicle models and the greater the efficiency achieved. 
Conversely, use has to be made of special vehicles capable of negotiating rough topog
raphy but expensive in price. Their transport efficiency is the lower the poorer the 
route travelled. As forestry is generally obliged to pay for a considerable proportion 
of the roads it needs, it is necessary in the harvesting of timber to look for solutions 
involving the minimum total of road and transport costs. However, it is impossible to 
build a road to each stump, and so the first phase of forest transport must always be 
performed in roadless ground as has already been pointed out. 

3. A survey of earlier experiments and investigations connected with the tractor-drawn 
forest transport of timber 

Earlier experiments and investigations (mentioned in the bibliography) connected 
with tractor-drawn forest transport have usually been concerned, in Finland as in other 
countries, either with skidding or with intermediate storage transport. It seems that 
there has been no investigation into the combination of these two operations for exe
cution by one and the same transport medium. Equally lacking are studies aimed at co
ordinating the phases of felling, roadbuilding and tractor transport. 
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4. Ohjeet of the present analysis 

The aim of these investigations has been to find a method of mechanised forest 
transport suitable for Finnish condi t ions and competitive with horse transport also 
in the economic respect. The method should also meet the following requirements: 

1. The mechanical traction should be provided by an agricultural wheel tractor 
so that its use could be shared with agriculture. 

2. Transport must be smoothly dovetailed into the other steps in the work of 
timber harvesting, and it must not cause immoderate additional costs for the 
other jobs. 

3. The method must also be applicable to the timber transport of relatively small 
forest enterprises (farm forest enterprise). 

4. The method must not reduce the timber production of the forest enterprise; it 
must consequently be compatible with forest management methods aiming at 
sustained and increasing production of wood. 

An endeavour has been made to develop the investigation method, to make it 
suitable for the solution of research objects like those mentioned in the foregoing. 

The investigations were Jimited to 2-metre unbarked and partly-barked spruce 
pulpwood which will be called cordwood in the following, unbarked sojtwood togs and 
4-, 6-, 8-, and 10-metre lengths which will be called cordwood Iong logs. 

However, it was not considered advisable to introduce here the results concerning 
the tractor transport of cordwood Iong logs, except in so far as they illustrate the 
working time consumed in the transport of other types of timber. 

II Basic factors of the work expended on forest transport 

1. Type of timber 

Volume weight and need of space, depending on the type of timber, are the principal 
factors affecting transport. 1 n addition to the species of timber and its growth rate, 
volume weight depends above all on the degree of dryness of the type of timber. For 
example, green spruce pulpwood, according to jALAVA (1949), may weigh 44 ... 68 °~ 
more than half-clean timber seasoned in the forest. lt naturally eases the transport 
problem if the extra weight can be eliminated through seasoning at as early a phase as 
possible. The longer, the thinner, the more finely tapering, the more poorly branched 
and the more crooked the timber, the greater the space it occupies per solid cu.m. 
Green timber is generally so heavy that the space problem does not usually become a 
minimising factor in transport. lf, again, the timber is dry but cut into longer lengths it 
will be necessary either to have relatively large-sized transport media which usually 
involves additiona l purchase costs or complications in haulage, or to make the loads 
high which means lengthening the average loading time at !east as far as manually 
loaded timber is concerned. 
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In addition to the to tal space requirement, the length of the type of timber also has 
an effect on the question of how effectively the loading space of a transport uAit, espe
cially a universal-purpose transport unit, can be utilised. Timber cut into standard 
lengths is generally more favourable in this respect than timber cut into varying lengths. 

The length of the timber, if it exceeds the length for which the transport unit is 
built, may prove a very irritating problem. Excessive length is also a disadvantage at 
bends along the route. 

2. Transport distance 

The dislance in Iransport associaled wilh felling 

lf we assume a felling area is divided into squares of equal size, into the centres of 
which the timber is assembled (Fig. 2, Drg. 1, p. 3 1), and if the location of marked 
trees in the felling area is a random one and each log is moved separately to the centre, 
the combined shortest total distance (L) (outward journey and return) to be covered in 
order to assemble a ll the logs (N) of the felling a rea (z sq.m.) in the centres (M units 
per z sq.m.) can be calculated from the following formula (cf. P uTKISTO 1949): 

(1) L = 0.7 65 N 1/~ metres. 

If the site of the centre is so ehosen that it contains one ready-placed log, the for
mula obtains the form: 

(2) L = 0. 765 (N- M) V~ metres. 

lf the length of the utilisable part of marked trees is s metres and they are felled 
towards the assembling centre, and if they can be collected there so that the utilisable 
part is moved in one piece by grasping it at the end closest to the centre, we write 
formula (1) as follows: 

(3) L = 2 [ 0. 383 v~ -;z (2 z- 1tS2) ] metres. 

lf the middle of the utilisable part is grasped, s must be replaced in formula (3) 
s 

by 2, and if the centre contains one o ld log N must be rep1aced by ( - M). 

lf n units of 1ogs are made of the utilisab1e part, each with an average 1ength of 1 
m., s must·be rep1aced by a figure to be obtained from the expression be1ow: 

s + (s - 1) + (s- 2 1) + ... . (s - n 1) 

n 
18 
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Next let us assume a situation (Fig. 2, Drg. 2, p. 31) in which the assembling area 
is a rectangle, the t imber being collected at the centre of one of its sides. lf the length 
of this side is denoted by a (e.g. a half of the vertical distance of the strip roads) we 
can calculate the average distance to the centre (E), disregarding the directed felling, 
by means of the formula: 

(4) 

1 [ 1 V b2 ( a + Y az + 4b2) a2 ( 2b E = -3 -2 a2 + 4b2 + - ln ----- + - ln 
a 2b 8b 

Ya2 + 4b2)] a metres. 

Given a situation in which N logs are collected in M centres (piles, crosswise-stacks, 
etc.), the trees are felled towards the centres each of which contains one old Iog, the 
Iength of the utilisable part of the trees is s metres, and the tree is grasped for collection 
at the middle point of the utilisable part, we obtain as the combined total distance 
(L) (outward journey and return) moved in collecting all the Iogs: 

(5) 
0.5 s 

L = 2 (N- M) E--- (4ab -7t 0.25 s2) metres. 
4 ab 

The formula can be applied to a stand marked for cutting which is irregular in 
shape by converting the area of each assembling centre into a rectangle the depth and 
width of which are determined by measuring. The distance is then calculated for each 
area separately. 

In calculating the Iength of the journey by the formulas given above, the following 
points must be noted: 

- the stems or Iogs felled need not be evenly distributed in the felling area but in 
a random manner; 

- the distance value obtained is an expectalion va/ue which in practice is better the 
greater the number of Iogs to be transported and the more random their Iocation 
in the felling area; 

- the number of logs arriving at the assembling centres need not be equally Iarge 
at a11 centres; 

- the distance value obtained presupposes that the timber is transported to the 
assembling centre by the shortest route so that in cases where the route is 
circuitous the coefficient of circuitousness must be determined empirically and 
the distance value obtained theoretically be multiplied by it (cf. P uTKISTO 
1949, SuNDBERG 1953); 

- if the Iogs are of different Iengths and we wish to take into consideration the 
effect of directed felling, the distances should be calculated separately for differ
ent length classes if an accurate result is required; however, with the Iength 
classes used in practice the error due to the use of the average Iength is insig
nifican t, which can easily be proved; 

- it is assumed that the same route (outward jo urney = return journey) is used 
for both the outward and inward journey. 
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Skidding distance 

The formulas ( 1, 2, 3, 4, and 5) introduced above for the calculation of the distance 
are also applicable to skidding if the working method satisfies the relevant conditions 
(e.g. stacking of trees that have been allowed to Iie and season as felled with tops intact, 
waterside stacking, etc.). Other situations als o occur in skidding, and the following 
deserve mention: 

It is assumed that the trees are felled at right angles to the direction (that of the 
strip road) of one side of the area and that they are also moved in this direction to the 
road (Fig. 2, Drg. 3, p. 31). The average vertical distance (E90o) can be calculated, 
taking directed felling into consideration, from the following formula: 

(6) 
(b - s}2 

E90o = --- metres. 
2b . 

Formula (6) gives a minimum distance. It is n ot always possible to fell the trees 
at right angles to the direction of the road, nor always to tow them to the road in this 
direction. As the extreme value of the distance we can take in practice the case in which 
the trees are felled at 45° to the direction of the road and are dragged to the road in 
this direction (Fig. 2, Drg. 4, p. 31 ). The average distance can be calculated from for
mula (7): 

(7) 
(b - s)2 -

E45° = --- 11 2 metres. 
2b 

1 n applying formulas (6) and (7) the same reservations are valid as were put con
cerning the distance of the transport in connection with felling. 

Tlle distance in road-borne Iransport 

Where a permanent road exists it is used in the transport operation and the journey 
is determined by the road length used. If on the other hand a road- whether permanent 
or temporary - must be constructed for the transport operation it is possible to in
fluence the length of the journey. The first question in the transportation of timber is 
how Iong the distance will be for different strip road densities in the area of the stand 
marked for cutting. The topography is assumed to permit the construction of strip 
roads that are quite straight, and it is also assumed that the forest area being worked 
has the shape of a rectangle. Using different strip road densities, we obtain for the 
number of strip roads per ha. the figures given in Table 1 (p. 35) (measured from one 
road centre Iine to another), taking into account the increase in the joumey caused by 
the circuitous route from one strip road to another. 

In addition to its dependence on the density of the road network which determines 
the quantity of timber accumulated alongside the roads from a stand representing a 
certain density and size class the driving distance on the strip road to haul a certain 
Quantity of timber depends on the quantity of timber to be transported at a time and 
on whether and to what extent it is necessary when driving unloaded to usea circuitous 
route prior to beginning loading. 
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The total loading-hauling distance (Sk) is generally the length of the tloop~ of the 
strip road. If the distance between the strip roads is 2 b m. and the depth of the strips 
A m., the total journey (Fig. 3, p. 37) per load, disregarding the circuitousness of the 
road, is: 

(8) Sk = 2 A + 4 b metres. 

If the strip roads do not meet the main haulage road at right angles but at 45°, 

Sk must be multiplied by f2. 
The proportion of the collecting-driving distance (b1) in the journey (S0 can be 

calculated from the formula 

VA 
(9) b1 = - metres, in which 

vn 
A b 

N = the number of marked stems in the area - , units; 
2 

v = the mean volume of the above-mentioned stems, solid cu.m. or piled cu.m. or 
cu.ft., and 

V = load size, solid cu.m. or piled cu.m. or cu.ft. 
The average theoretical hauling-loaded distance (c1) of the loading operation will 

be obtained from the formula: 

(10) c1 = O.s A + b -0.5 b1 metres. 

The average theoretical driving-unloaded distance (a1) of the loading operation is 
now: 

(II) a 1 = 1. s A + 3b-O.s b1 metres. 

The above method of calculation gives very schematic lengths of journey and can be 
applied only in cases where the vehicle can be loaded from the strip road. If the vehicle 
must be driven Hight up to the stump•> or the timber must be collected from dispersed 
spots the distances in question can be obtained only by empirical means (the question 
of the coefficient of circuitousness). 

The haul at the unloading storage (Sp) is the sum total of the hauling-loaded distance 
(c2) on the storage road, the load unloading-driving distance (b2) , and the driving unload
ed (a2) . Its length depends on the type of timber, the manner of storing, the extent of 
t he storage area in relation to the quantity of the timber to be transported, and on the 
quality of the storage area. -The unl oading-hauling distance in easy to determine in 
-each individual situation but a theoretical, universally applicable conformity to law is 
difficult to indicate, and, indeed, generally need not be considered because of the short
ness of the journey. 

3. Topography 

The topography over which timber is carried through the forest affects very decid
-edly the length of the transport distance (circuitous route), the type of transport to 
.be used, the load size (rest friction, gliding friction, rolling friction, gradient, etc.),~ and 
driving speed. It is likewise a decisive factor in the work expenditure on building the 
roads needed for forest transportation. 
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4. Season and weather conditions 

Air temperature, wind and rain also affect the work expended on forest transport. 
They influence firstly the choice of the type of transport; e.g. in the snowless period 
sleigh t ransport rarely enters into the question. Secondly, they affect the length of the 
haul either by shortening it (e.g. the construction of winter roads straight across water 
systems or swampy regions) or by lengthening it (for instance, existing ruts produced by 
traffic are often used in the winter instead of the shortest way). - The rest, gliding and 
rolling frict ions depend on air temperature and, in the winter, on the quality of the 
snow. 

Furthermore, weather conditions influence the traffickability of all roads and this 
influence grows in inverse proportion to the permanent nature of the road. The work 
expended on road construction in general and on winter roadbuilding in particular is 
decisively influenced by the weather. 

111 The technical suitability of wheel tractors for timber transport 

1. Travelling speed 

The wheel tractor models in current use usually have 4 . .. 7 forward gears, which 
means that changes in driving speed are considerable and this particularly in the range 
2. s ... 23.o km. per hour when driving at normal RPM. This must be regarded as an ad
vantage for timber transport as the condition of the route usually varies considerably. 
The rapid, so-called HOad gean> is especially for driving unloaded. 

2; Tractive and braking ability 

Motor output as such is generally not decisive for the tractive power of the tractor. 
What is an important consideration is how much of the theoretical output is utilisable 
in the draw hook. The capacity util isable in the draw hook depends, when driving on a 
snow-covered road and when in motion in general, on the difference between the drawing 
friction ( = rest friction) between the driving wheels and the ground and the gliding 
friction of the sleigh or the rolling friction of the trailer. In starting, the load size gener
ally depends on the difference between the drawing friction of the driving wheels and 
the ground and the rest frict ion of the sleigh runners or the trailer wheels and the ground. 
Every measure to increase the drawing friction without increasing the gliding or rolling 
frict ion improves the tractive ability of the vehicle and consequently increases the load 
size up to a certain limit. 

The efficiency in the draw hook of the most common wheel tractors, as stated by 
the manufacturers, varies from 20 to 40 HP. 

Braking ability, too, is governed by friction. As the driving speed of tractors is 
relatively low compared with trucks and the forest topographies in which tractors are 
principally used in Finland are fairly level, braking power eldom present any problem. 
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3. Manoeuvrability 

The ground clearance of agricultural tractors is generally 22 ... 40 cm., their centre 
of gravity is relatively low, and the track gauge of most models adjustable within the 
122 ... 170 cm. limits. They have a small turning radius when using steering brakes, 
usually 2. 66 ... 3.66 m. However, when towing a loaded sleigh or trailer the minimum 
tuming radius needed is about 20 ... 25 m. Furnished with friction chains, the wheel 
tractors are capable of travelling in soft snow some 50 cm. in depth . -The maximum 
gradient that can be tackled by a tractor pulling a loaded sleigh depends on the reserve 
of tractive power available to set the load in motion, i.e. the power with which the 
tractor overcomes the rest friction. - It has been found in general that this reserve 
suffices to pull a full sleigh load up a 4 % gradient. 

However, the general manoeuvrability of wheel tractors is very limited off roads. 
Even if the going in the forest is so easy that it is passable in the technical sense for 
traffic, tyres may bu rst on sharp stumps and stones, causing a considerable economic 
loss. 

4. The possibil ity of using additi onal equipment 

From the standpoint of timber transport i t should be noted that various types of 
additional equipment (frict ion chains, half-tracks, special draw hooks, loading device 
with winch, etc.) obtainab le for tractors offer some advantages. 

IV Investigation method and material 

In starting to search for a solution to the object of the investigation (see p. 272) it 
was found that no working site existed which would give the required materia! directly. 
No statistica l method based on samples could consequently be considered and it was 
necessary to establish experimental working sites at which the jobs were set up for 
performance in a certain manner. In other words, the working hypothesis made was 
that the jobs set up as the basis of the experiments would lead as regards costs to the 
finding of a method of forest transport by tractor competitive with horse haulage. The 
aim was to prove the validi ty of the hypothesis and at the same time to study the in
temal conformity to law of the work set up . Hence scale experiments were organised 
and used as a basis to calculate both th e output and the costs incurred in producing it 
as functions of different factors. The output and cost figures were then compared with 
the corresponding known values of the traditionai methods. 

1. General report of the jobs set up as the basis of the experiments 

Construction of roads and organisation of jelling jor tractor Iransport 

Two experimental working sites proper were organised, one in the' inter of 1952-
1953 at KoRNI farm in Ea tem Finland and the other the winter of 1953-1954 at 
RISTIMÄENSALO farm in Central Finland. Supplementary materia! \ as collected from 
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working sites at PELKOSENNIEMI and KoLARI in North Finland in the winter of 1954-
1955. Roads at the two latter worki ng sites had been built and the transport work 
organised according to the example of previous experimental working sites. Supple
mentary materia! was also obtained from Western Finland, PÄLKÄNE, during the 1954-
1955 winter; at Pälkäne the tractor loads were unloaded in bundles. 

As it was obvious that the tractor is economically incapable of competing with the 
horse if used to collect the timber »direct from the stumpt as the horse does, an endeav
our was made to find a method by which the tractors could operate solely on the road. 

One method had previously been successfully introduced in Finland for the ration
alisation of the felling and horse hauling of cordwood. According to it, a strip road 
network staked out by th e foremen was cleared in the forest in connection with the 
felling operations before the arrival of winter ; fellers piled or crosswise-stacked to await 
haulage the logs prepared by them alongside the strip roads. We decided to experiment 
with a similar strip road network (see Figs. 4, p. 50 and 5, p. 51) for tractor transport. 
However, making the strip roads into ploughed winter motor roads would have been 
too expensive, and so we ex perimented with preparing the driveway by packing the 
snow. Roads of this type had previously been constructed for crawler tractors in both 
Sweden (LEIJONHuFvu o 1 943) and Finland (KAJAA 1 Oy) and for half-tracked wheel 
tractors in Canada (SuNDBERG 1950) and Norway (SAMSET 1951). The roadbed may 
be left fairly rough in the clearing phase (see Fig. 6, p. 52) as the unevennesses are cov
ered by a thick snow cover during the hauling season. Packed-snow roads are conse
quently very cheap. 

For both the snow-packing operation (see Fig. 7, p. 53) and traffic proper the wheel 
tractors were fitted with half-tracks (see Fig. 18, p. 60). Open road lengths were packed 
by the tractor making one track beside another in the snow. On parts of the road Iead
ing through forest the centre of the road was packed by rolling (Fig. 8, p. 54). When the 
packed snow had been hardened by frost the driveway was levelled by drag-grading 
(Fig. 9, p. 54 and Fig. 10, p. 55). The traffic-technical properties of the packed-snow 
driveway (see Figs. 11, p. 55, 23, p. 70, 25, p. 77, and 26, p. 78), e.g. its durability, were 
also studied but the results are not being published in this connection. 

ln order to have the timber within reach of the tractors operating on the strip roads 
the felling operations were organised in the following manner. 

1. Cordwood was prepared in advance alongside the strip roads (the Korni experi
mental working site, a part of the Ristimäensalo experimental site, see Fig. 12, 
p. 56); 

2. As the work of preparing timber alongside the strip road is obviously too heavy 
for the fellers in winter when there is snow on the ground, cordwood Iong logs 
were prepared instead of short cordwood of standard lengths; they were first 
prepared dispersed and then assembled by the fellers into skidding bunches of 
O. o2o .•. 0. 688 solid cu.m. for winch skidding (part of the Ristimäensalo working 
site); 

3. The logs were made dispersed (Korni, Pelkosenniemi and Kolari) for winch 
skidding. 

ln all three cases directed felling was used to shorten the haul connected with felling 
(piling, crosswise-stacking, preparation of skidding bunches) or the skidding distance. 
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Tractor Iransport 

For traffic on packed-snow roads the tractors were furnished with half-tracks (with 
certain exceptions), as mentioned previously, and for the transport of cordwood and 
logs they were supplied with half-sleighs (see Figs. 15, p. 58, 16, p. 59, and 19, p. 61) 
(some experiments were a1so made with half-trailers). For hauling logs and cordwood 
Iong 1ogs, they were supplied for the skidding and loading phases with a boom-crane 
type winch-operated loading device (see Figs. 17 and 18, p. 60) powered by the tractor 
itse1f. The working team consisted of a driver and assistant. The cordwood was both 
loaded (Fig. 14, p. 58) and unloaded (Fig. 16, p. 59) manually (an exception was the 
Pälkäne working site where unloading in bundles was used). 

2. Making time observations and other measurements, and the classifications employed 

For a work study it is generally recommended that a method study be performed 
first and only then the time study (cf. for instance SÄLLFORS 1945). However, in the 
present case the time study was also needed to evolve the working methods. 

It has been advisable in certain instances to introduce through time studies con
cerned with forest operations only the proportional expenditure of time for different 
conditions and different work difficulty factors (e.g. MAKKONE 1954). However, it 
has not been possible in the situation in question here to usea time study aimed only at 
ratios. The whole under review consists of several jobs (felling, road work, transport) 
the »absolute» work expenditure on which and its fluctuations as the function of different 
factors must be known. Otherwise it is impossible to ascertain the work expenditure on 
the whole and to make cost comparisons. It was also mentioned above that manual work 
and mechanical work (share of capital) must be reduced to compatible values by pricing 
them. The ratios cannot be priced. 

lf the distribution of work into phases in the time study is performed so that the 
phases, from the standpoint of the objectives of the study, constitute the smallest 
»component partS>> of the »overall structure» of the work, and if observations are made 
of the t ime spent on performing the phases to the extent that the means of the phase 
times can be regarded as mathematical expectation values, it is possible to calculate the 
work expenditure values of the new methods synthetically in many cases. In other 
words the phase times are in these circumstances •the maximum common factors» for 
the time structures in which the same work phases occur. 

As the expectation values of time were not available in this case for usein determing
ing the work expenditure and the work set-up partly because of the absence of basic 
charting of the work expenditure partly on account of the novelty of the jobs included 
in the set-up, it was necessary to use the time values determined by time studies as 
substitutes for the expectation values of time. 

According to the principle stated above the work was divided into parts called 
,work phases» irrespective of their length or character. For individual work phases 
descriptive names have been employed, such as t towing the buncht, t lifting the bunch 
onto the load», etc. The division of working ti me employed will be clear from the in-
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troduction to the investigation results. The general aim has been to separate productive 
working time {for which the name »interruption-free timet has been employed) and the 
interruptions which together constitute the working-site time. 

The lengths of the phase times were measured with a normal time study stop watch 
by the method of return, to an accuracy of 1 cmin. (1 / 100 minute). The continuous 
time was measured simultaneously with an ordinary watch in order to control the 
accuracy with which the phase times were determined. 

To enable. one time study investigator to record the working time of the working 
team as a whole, the author's (PuTKtSTO 1953b, 1954b) team work study method was 
employed in noting the time observations and work difficulty factors. A feature of this 
method, which combines in a way a method study and time study inclusive of the so
called waste-time study, is the use of symbols instead of names for the work phases 
(see Fig. 22, p. 66). 

3. Treatment of the materlals 

The materials assembled from the different jobs were treated by work phases. The 
time observations of the most important phases were entered in the correlation tables 
and the graphs then drawn by eye on the bases of their class means. - The means 
employed were thus arithmetical averages which have been found to be better for 
forest work studies than other averages (cf. VöRY 1954).- With the exception of these 
means, the symbols offered by statistical mathematics have not been calculated. 

Owing to their great number it has not been possible to include in the present work 
more than a few specimens of correlation tables. 

Only the mean has been calculated for the work phases which are incidental and 
consequently not correlated with any work difficulty factor. 

The interruption times have been calculated in hundredths of the productive 
working times. The method is based on the hypothesis that a rectilinear dependence 
prevails between interruption time and productive working time. 

Polynomia l equations have been written for the calculation of progress of the work 
and of the working-site time of the part jobs of transport {loading, unloading, etc.). 
The working-site time in different conditions can be calculated from these equations 
by choosing from the time expenditure tables the time values of the different factors 
of the equation corresponding to the conditions in question. · 

4. Extent and nature of the materlals 

The number of tractor drivers on whose work time observations were made was 
16 and that of assistants 19. 

The tractors for the experiments were ehosen to include the types and size classes 
most commonly used in agriculture. The following types were thus selected: Allis 
Chalmers B (ACL), David Brown Super Cropmaster (DVB), Farmall BHD (FAM), 
Ferguson TE-D 20 (FEGP), Ferguson TE-F (FEG D), Fordson Major furnished with 
both kerosene (FOMP) and diesel engine (FOMD), uffield OM 4 ( UF), Steyr 180 
(STR), and Volvo T 33 (VVO). Time study was applied to a total of jobs done by 17 
tractors. 
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Regarding the three types of loading device, it should be noted that the Record 
used at Korni and the Joutsa used at Ristimäensalo were originally constructed for 
tasks other than skidding. The number of sleigh types experimented with was 10 and 
that of half-tracks 7. 

Ouring the Korni experiments the weather was characterised by heavy snowfalls. 
At Ristimäensalo the principal feature was slight precipitation throughout the experi
ment; the absence of snow greatly hampered transport. 

The basis of the time expenditure figures for the preparation of the packed-snow 
road is formed by the pilot materia! collected in 1952 at Pitäjänmäki and, in addition, 
time observations on the packing of snow and levelling the driveway for 34,229 metres of 
the total of roads. Main haulage roads accounted for 13,437 m.of this figure and strip 
roads 20,792 m. Fig. 24 (p. 75) introduces the longitudinal profiles of the main haulage 
roads at Korni and Ristimäensalo, and Fig. 25 (p. 77) specimens of the transverse 
profiles of the main haulage road at Korni. The distribution of road by the type of 
roadbed soi! appears from Table 2 (p. 75). 

The qua ntities of timber tractor-hauled from the forest during the time studies 
were as follows: 

Working site Cordwood Cordwood Iong logs Logs, number 

Korni ....... . . . . 1,619 piled cu.m. - solid cu.m. 914 
Ristimäensalo • 0 . 0 2,425 904 • 
Pelkosenniemi and 

Kolari ......... t 562 
Pälkäne • 0 •• 0 ••• 0 218 t • 

Total 4,262 piled cu.m. 904 solid cu.m. 1,476 

At Korni the majority of the cordwood was green, unbarked 2-metre spruce pulp
wood. The logs were unbarked, their mean volume was 4.3 cu.ft. and their average 
length 16.3 ft. The majority of the cordwood made alongside the strip road at Risti
mäensala was green, partly barked 2-metre spruce pulpwood. Of the number of cord
wood Iong logs prepared for winch skidding 4-metre logs accounted for 51, 6-metre logs 
for 37, 8-metre logs for 10 and 10-metre logs for 2 %-Their average length was 5.2 m. 
and their mean volume 0. 059 solid cu.m. The Pelkosenniemi and Kolari logs were also 
unba rked, their average length was 16.8 ft. a nd their mean volume 6.7 cu.ft. The cord
wood of Pälkäne was 2-metre partly barked spruce pulpwood seasoned in the forest. 

The total of the time study loa ds transported by tractor was 179 at Korni, 211 at 
Ristimäensalo, 14 at Pelkosenniemi and Kolari, and 14 at Pälkäne- in all 418. 

The average drive on the main haulage road was 3.2 km. at Korni, 6.4 km. at Risti
mäensalo, 7.7 km. at Pelkosenniemi, 13.5 km. at Kolari, and 5.1 km. at Pä lkäne. 

As in forest work studies in general, it has not been possible in this investigation 
ei ther to obtain equally large time observation series for a ll jobs and work phases. An 
endeavour has therefore been made in connection with reporting the results to intro
duce, one case at a time, the number of observations on which it is based and the weights 
employed in calculating the averages. 

Use has been made of the work study materia! (PuTKI TO 195lb) collected 
previously at Sotkamo on the preparation of cordwood alongside the strip road. 
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V Investigation results for the expenditure of working time 

1. Working time expended on building a tractor road 

Clearing 

The work expended on clearing the foundations for the packed-snow roads according 
to the bookkeeping of working hours and the clearing difficulty symbols are given in 
Table 3 (p . 80). 

According to the studies of clearing strip roads for horse haulage, the clearing of a 
tractor road in different difficulty classes calls for the following work outputs: 

Clearing difficulty class .. . .. . 1. 2. 3. 
Consumption of man labour, 

hourfkm. . . .. .. ......... . l. o 14. 0 27.0 

The figures do not include the removai of trees from which kinds of timber can be 
made. The clearing difficulty classification is as follows: 

1. = Little or hardly any undergrowth. 
2. = Fair amou nt of undergrowth andfor a fair amount of roadbed to be levell ed. 
3. = Dense undergrowth andfor plenty of roadbed to be levelled. 

The work expenditure depends decisively on the location of the road through the 
terrain and on the snow conditions of the district. If the snow cover is deep rather rough 
clearing will do. Snow can be packed to about a half of its natural volume so that approx. 
20 ... 25 cm. of packed-snow is ob tained from a snow cover of, say, 40 cm. Obstacles not 
covered by the packed-snow aft er drag-grading should be cut lower or removed. 

It can probably be taken from the foregoing that the expenditure of man work in 
the clearing of packed-snow roads, in districts where the sno w is not Iess than 30 cm. 
deep at the beginning of the transport season, varies with the degree of difficulty of the 
topography of the road area from 1 to 27 ho urs per km. The average is probably about 
12 hours per km. 

Building measures in the winter 

In snow-packing driving with a half-tracked wheel tractor the interruption-free 
time expenditure was as given in Table 4 (p. 83). Interruptions and their causes appear 
in Table 5 (p. 85). 
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Snow-packing driving is relatively fast, and proceeds more quickly the smoother 
the roadbed. Scarcity of snow obviously slow s down driving on the road sections 
running through forest. Snow over 50 cm. in depth probably has the same effect. For 
driving speed, the idea! depth is probably some 30 cm. When driving w ithout a roller 
the driving speed is highest on the first trip but diminishes with the number of trips. 
This is due to the fact that virgin snow offers the skids a better grip than t milledt snow. 
Were the track allowed to harden sufficiently between trips the opposite would prob
ably obtain. 1 n the rolling operation the spe'ed is considerably lower during the first 
trip than in driving without a roller. However, the speed increases during the following 
trips as resistance diminishes. The deeper the snow cover the longer is the time required 
for rolling. 

Making a tractor road traffickable requires an average of one trip out and back 
without roller and another back and forth with roller, judging by the experience gained 
so far. The average total time expenditure inclusive of interruptions is about 68 minutes 
per km. When professional skill improves this time may be reduced. 

The average interruption-free driving time on drag- grading driving to level the 
driveway was as stated in Table 6 (p. 86). The interruption times are given in Table 7 
(p. 87). On the first trip the time expended o n drag-grading was generally the minimum 
value as the drag blade cuts level only the most prominent bumps. On the following 
trips the blade cuts practically along its entire width and the traction resistance grows. 
Moreover, the snow is carried further by the blade since the number of hollows in the 
ground in which it might lodge is smaller. If there is insufficient snow after the packing 
to cover the unevennesses in topography the co nsumption of time becomes great. An 
increase in the quantity of snow thus diminishes the time expenditure on drag-grading 
up to a certain limit. 

One drag-grading drive out and back seems in general to be sufficient to make the 
driveway traffickable. However, in cost calculations, introduced later, two return 
trips are assumed to be necessary. 1 n these circumstances, the total work expended on 
drag-grading, inclusive of interruptions, would be about 62 minutes per km. 

Road mainlenance 

Packed-snow roads for tractors are maintained by drag-grading. On strip roads, 
however, maintenance drag-grading proved unnecessary in the conditions prevailing 
at the experimental working sites. On the main haulage road the need for drag-grading 
depends on the length of the hauling season, the weather conditions during the hauling 
season, and the volume of traffic. If we take three months as the duration of the hauling 
season it is probably necessary to perform the drag-grading operation a maximum of 
six times. The work expenditure on maintenance drag-grading is about 96 minutes 
per km. 

If some strip roads are not used for a Iong time so much snow may fall on their 
driveways that the snow-packing operation has to be repeated before traffic can be 
started again. However, this can be avoided if during snowfalls loads are fetched in 
turn from alongside different strip roads. 
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2. Working time expenditure on the preparation of cordwood 
alongside the strip road 

285 

ln the present investigations the most interesting point is the extent to which the 
preparation of cordwood alongside the strip road increases the time expenditure on 
felling in comparison with preparing the corresponding kind of timber in dispersed for
mations. The changes in the time expenditure depend, for a given type of timber and 
stems of a certain size, solely on the changes in the piling or crosswise-stacking moving 
distance. 

The distance the logs are moved to alongside the strip road can be calculated by 
applying formula (5) (p. 274). lf we assume the average length of the utilisable part of 
stems marked for cutting to be 8 m., the length of the logs to be 2 m., and their volume 
to be 30 logs per piled cu.m., the theoretical moving distances obtained in stands of 
different densities for the collection of timber into different-sized storage formations 
are the figures given in Table 8 (p. 90). Directed felling has been taken into considera
tion here. 

The theoretical distance for felling into scattered piles and crosswise stacks can be 
calculated by means of formula (3) (p. 273). 1 t must be ta ken into consideration in this 
case that the location of a certain log is usually ehosen as the site of the storage forma
tion. If the size of the stems marked for cutting and the type of timber are the same as 
in the situation mentioned above (timber prepared alongside the strip road), we get the 
distances mentioned in Table 9 (p. 91). Table 10 (p. 92) compares the lengthening in 
the log moving distance when preparing the timber alongside the strip road with prep
aration in dispersed formations. The dependence of the lengthening of the moving 
distance on the distance between the strip roads is also illustrated in Fig. 27 (p. 93), 
and its dependence on thc size of the pile or crosswise stack is illustrated in Fig. 28 (p. 
93). 

ln storage formations of 1 piled cu.m., the lengthening of the distance between strip 
roads from 20 to 30 m. reduces in all density classes the difference between the piling 
and the crosswise-stacking moving distance (Table II , p. 94). This is due to the fact 
that the lay-out of the collecting area eases storage formation. The increase in the dis
tance between the strip roads from 30 to 40 m. makes the difference in the moving 
distance slightly greater in the 1st and 2nd density class but reduces it in the 3rd 
density class. The use of strip road spacing greater than 40 m. increases the difference 
in the moving distances more sharply and even more so when ·the road length and the 
stand density grow as well. 

The above-mentioned distance values calculated by means of formulas have been 
checked by measurements on the ground. Table 12 (p. 95) gives the comparison between 
the theoretically calculated distance values and those measured on the ground. The 
table shows that theoretical calculation is sufficiently accurate for both the moving 
distances and the difference between the distances, at !east in the cases that can be 
checked. 

The log moving time (without piling) is dependent on the moving distance, for the 
Sotkamo materia! as shown by Fig. 29 (p. 97) and Table 13 (p. 96) (see also App. 1, p. 
307). A rectilinear dependence seems to prevail between the moving distance and the 
time, at !east within the range of the distance values introduced; every 1-m. increase 
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in the piling or crosswise-stacking distance leads to at !east the same increase in the 
productive working time, viz. an average of about 1.6 minutes per piled cu.m. When we 
take into consideration the interruption times we obtain about 1.8 minutes per piled 
cu.m. as the increase in total time expenditure attributable to the 1-m. increase in the 
piling or crosswise-stacking moving dis tance. 

Table 14 (p. 98) introduces the increas e in working t ime expenditure, inclusive of 
interruptions, on the preparation of 2-metre cordwood a longside the strip road, based 
on the theoretical lengthening of the piling and crosswise-stacking moving distance, 
compared with the preparation of timber in dispersed storage formations, for different 
distances between strip roads. 

3. Expenditure of working time on the preparation of logs 

The use of tractor-drawn forest transport causes no essential changes in the prepa
ration of dispersed logs. On the other hand, in districts where part of the loggers' work 
has been to assist the haulier with loading (&preparation of timber assisted into sleight), 
t he time expended on the jobs bel onging to the logger under the wage rates system 
applied in Finland decreases by 24 . .. 30 %. 

4. Expenditure of working time on loading of cordwood from alongside the strip road 

Loading proper 

Productive working ti me 

Ali other jobs with the exception of loading-hauling, i.e. the progress of the tractor 
along the road, necessa ry for the making of the load have been included in loading 
proper. Some of these jobs, viz. the ones given in Table 15 (p. 99) (planning the work, 
preparing for loading, arranging the load, and tying it) may be regarded as practically 
constant per load. Their proportion per loaded cubic unit decreases inversely to size 
of load made. As regards the progress of the work, the sum (Akt) of the constant times 
mentioned may be assumed to be an average of !.1 8 minutes per load, excluding in
terruptions. 

Before it is possible to start moving the logs into the sleigh from the piles and 
crosswise stacks by the roadside the snow on them, if there is much of it, must be re
moved, and possibly also frozen logs must be loosened. In a materia! of some 615 piled 
cu.m. the following figures were registered at Korni: 0.01 man-minutes per piled cu.m. 
were consumed in removing the snow and 0 . 85 man-minutes per piled cu.m. in 
loosening the logs, i.e. a total of 0.4 6 minutes per piled cu.m., excluding interruptions, 
in the progress of the work (time of the working team) (Bt)· 

The time expended on moving the logs into the sleigh (see Table 16, p. 101 and 
Table 17, p . 102) depends principally on the size, volume weight, degree of barking, 
moving height, and moving distance of the logs, and on the quantity of timber to be 
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loaded at a given spot. The time expe nditure was generally found to diminish up to a 
certain limit as the log size increased (cf. VuoRISTO 1935). Reducing the moving height 
and shortening the moving distance also decreases the time expenditure; but moving 
distance that is too short for effective loading work - under 50 cm. - increases the 
time expenditure. On an average the work team expended on the moving of 2-metre 
green pulpwood logs from alongside the strip road into a tractor sleigh (Ckt) 3. so min
utes per piled cu.m., excluding interruptions. 

1nterruptions 

1nterruptions occurring during loading proper are presented in Table 18 (p. 103). 
Their proportion of the productive working time averaged about 19% at Korni, about 
13 % at Ristimäensalo; the average for both working sites was about 18 %-

Loading-hauling 

Loading-hauling distance 

1f the strip roads are straight and at right angles to the direction of the main haul
age road, and if we take into consideration the fact that th e tractor has to complete the 
strip road loop on its journey, we obtain as the theoretical length (Sk) of the loading
hauling distance, for different strip road spacings and strip depths, the values given in 
Table 19 (p. 104). 

Productive working time 

As the loading-hauling time is independent of the kinds of the timber to be hauled 
the analysis of the magnitude of this time has not been limited merely to the case of 
tractors hauling timber from a1ongside the strip road but has also taken into account 
tractors skidding timber into the sleigh from the preparation site. 

The average productive loading-hauling working time at Korni and Ristimäensalo, 
by tractors, is given in Table 20 (p. 106) while Table 21 (p. 107) gives the productive 
working time, by tractors, of the driving unloaded (Hat) included in the loading op
eration, of collecting-driving (Hbt) and of hauling loaded (Hct) at Ristimäensalo; Table 
22 (p. 109) supplies the dependence of these times on the driving distance. 

Loading-hauling is relatively slow work. The speed is affected sharply by the 
condition of the road. At Ristimäensalo, where the roads were bad because of a lack 
of snow, the time expenditure per unit of distance was about 70 % above the Korni 
figure. The longer the journey the tractor can cover without a stop, the quicker the 
driving. This is why collecting-driving is considerably slower than both hauling loaded 
and driving unloaded. The collecting-driving and hauling-loaded times are also affected, 
at !east theoretically, by the load size (weight). The materia! collected from the experi
mental working sites does not, however, permit a clarification of this point. 
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Interruptions 

The number of interruptions occurring during loading-hauling and the time they 
consumed were noticeably great at both working sites, as emerges from Tables 23 (p. 
110), 24 (p. 111), and 25 (p. 113). 

At Ristimäensalo the interruption frequency was about 8 times that at Korni; the 
principal reason was the Jack of snow. The percentual interruption time of the average 
productive loading-hauling working time was about 25 at Korni and about 123 at 
Ristimäensalo. At the former working site at !east 63 % of the interruption time could 
be attributed to the narrowness of roads (on some strip roads the width of the road 
clearance was 2. 4 m.). At Ristimäensalo about 64 % of the interruption time could be 
attributed to the absence of snow. 

The interruption percentage of the Ferguson tractor working at Korni at piece 
rates, the roads having been made to correspond to its width, was 8. 8; this is more or 
less the expectation value. 

Ca/culation ojthe lotal working time when /oading cordwood prepared alongside the strip 
road 

The calculation method 

The following polynomial equation, based on the above, has been written for the 
calculation of the total working time expended on the loading of cordwood from 
alongside the strip road, i.e. the working site time : 

(14) Tk = 1. 18 [ Akt + n (Bt + Ckt)] + 1.088 (HkatSk) min.fload, 

i n which 

Tk the working site time for loading, min.fload; 
the standard time of loading proper (planning the work + preparing the 
loading + arranging and tying the load), min.f load; 

Bt clearing away the snow + loosening the logs, min.fpiled cu.m; 
Ckt moving the logs onto the load, min.fpiled cu.m; 
Hkat average productive loading-hauling working time, min./ 100 m ; 
Sk average loading-hauling distance, 100 m.f load; 
n = load sizc, piled cu.m. 
If we wish to calculate the working site time for loading-hauling, i.e. the value of 

the term 1.088 (HkatSk), more accurately it can bc replaced by the term 1. 088 (Hata1 

+ Hbtb1 + HctC1), in which 
Hat the productive working time for driving unloaded in the loading operation, 

min./100 m; 

<;1 

the productive working time for collecting-driving, min.f iOO m; 
the productive working time for hauling loaded in the loading operation, 
min./ 100 m; 
the driving unloaded distance in the loading operation, 100 m.f load; 
the collecting-driving distance, 100 m.f load; 
the hauling-loaded distance in the loading operation, 100 m.f load. 
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Example of the application of the calculation method 

Let us take 10 piled cu.m. as the average load size, 1,060 m. as the averageloading
hauling distance, 37 piled cu.m.jha.as the stand density, 2-metre green spruce pulp
wood, stored in piles averaging 2 piled cu.m., as the kinds of timber, and a productive 
working time for driving unloaded, collecting-driving and hauling loaded that corre
sponds to the values determined at Ristimäensalo for the David Brown (Table 21, p. 107). 
Working as described on p. 11 4, we obtain as the working site time about 61 min.jload. 

5. Expenditure of working time on the skidding and loading of logs 

Skidding 

Skidding distance 

Ali thc measures to be performed to get the logs prepared by the loggers from the 
ground between the strip roads to the place, in the vicinity of the edge of the strip 
road, where the lifting onto the load will begin, are included in skidding. 

The skidding distances, primarily in accordance with measurements at the experi
mental working sites, can be calculated by means of the following formula, an average 
of formulas (6) and (7) (p. 275): 

(15) 
(b- s)2 

E = --- 1.2011 
2b 

The skidding distances of logs of different lengths, for different strip road spacings, 
are given in Table 26 (p. 11 7) (see also Fig. 31, p. 116). The distances are calculated to 
the edge of the road (not to themedian Iine as in the formula) since the lifting-onto-load 
has been regarded in the later calculations as beginning there. 

The same value as is used for the load-towing or skidding distance can be employed 
without major errors as the moving distance of the tongs. 

Productive working time 

The time expended on fetch ing the tongs and the end of the steel wire is independent 
of whether thc timber skidded is cordwood Iong logs or logs. The time expenditure is 
affected on the other hand by the construction of both the winch and the loading 
device, the length of the fetching distance, the degree of topographical difficulty, the 
snow depth, and the skill and enterprise of the assistant. The time increases rectilinearly 
when the distance is lengthened but it decreases per distance unit until it becomes 
roughly a constant (see App. 6, p. 309 and Figs. 32, p. 118 and 33, p. 119). Snow if over 
40 ... 50 cm. hampers the fetching (cf. the graphs for the Ristimäensalo Ferguson, and 
the Pelkosenniemi and Kolari Fordsan Major). The adjusted time values for the Korni 
and Ristimäensalo Ferguson and Fordsan Major are given in Tablc 27 (p. 120). 

An average of 0. 12 minutes per log was expended at Korni on fastening the bunch, 
i.e. gripping a log with the tongs; at Pelkosenniemi and Kolari the corresponding figure 
was O.o7 minutes per log. The average obtained for the combined observations of each 
working site was 0. 1 o minutes per log. 

19 
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Bunch size, like the kinds of timber, seemed to have no effect on the bunch towing 
time. The time expenditure over a certain distance is thus smaller per cubic unit the 
larger the bunches. 

App. 7 (p. 309) gives an example of the correlation between the time and the rlis
tance at the Ristimäensalo working site, Fig. 34 (p. 122) gives an example of the adjust
ment of the class averages of a correlation table, Fig. 35 (p. 123) the interdependence 
of the towing time and the distance in the different topographical difficulty classes at 
the Korni working site, and Fig. 36 (p. 124) a comparison between the towing times of 
different tractors. Towing alone, separated from loading, proved slower than in connec
tion with loading. The time differences between thc different tractors were due partly 
to the structural differences of the loading devices, partly to their drivers. The towing 
timc is relatively Iong per distance unit over short distanccs, diminishing sharply at 
first as the distance grows and then less and less steeply until it gradually becomes a 
constant. 

The adjustment towing time values over different towing distances are given in 
Table 28 (p. 125). 

lnterruptions 

The interruption frequency of skidding appears in Table 29 (p. 126), the time re
quired by the interruptions in Table 30 (p. 127), and the causes of the interruptions and 
the proportion of the different causes in Table 31 (p. 128). 

The proportion of interruption times in the productive skidding working time 
averaged approximately 17 % at Korni, 28 % at Ristimäensalo, and II % at Pelko
senniemi and Kolari. The interruption times were obviously longer at the experimental 
working sites than after the workers have acquired practice. 

The dependence of skidding distance on the magnitude of the interruption times 
proved very poor. 1 n the skidding of cordwood Iong logs the interruption times obviously 
grow slightly in difficult topography compared with those in the skidding of logs. The 
degree of topographical difficulty probably has a marked influence on the length of 
interruption time but clarification of this point is complicated by the errors made in the 
direction-felling of the trees and in the choice of the towing route. Heavy snow reduces 
the interruption time in difficult topography. If the direction of the log does not coincide 
with the towing direction, the interruption time grows in topography where the log 
cannot swing freely into the towmg direction. There is probably a pronounced depend
ence between the skill of the loggers and the tractor men and the magnitude of the 
interruption time. 

Loading 

Loading proper 

Productive working time 

The concept loading proper of logs is fully analogous with the concept loading of 
cordwood. 

Standard time per load, presented in Table 33 (p. 132), is about 6.4 times the stand-
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ard. time for cordwood loading. As regards the time expenditure of the working team, 
7. 60 minutes per load may be regarded as the average interruption-free standard time 
(Akt). 

The times given in Table 34 (p. 133) (moving the tongs and detaching them) are 
the average standards per loaded bunch. 

The time expended on lifting the logs onto the Ioad is not dependent on the loading 
height as the logs must on the whole be lifted &through& the highest point. The average 
effect of the loading moving distance on the time expended on lifting logs onto the 
load appears from App. 8 and 9 (p. 309), Fig. 37 (p. 135) and Table 35 (p. 134). The 
dependence of the average onto-load lifting time on the log size is clear from Fig. 38 
(p. 136) and from Table 36 (p. 136). The average onto-load lifting time of the logs was 
0.53 minutes per log at Korni, and 0.42 minutes per log at Pelkosenniemi and Kolari, 
excluding interruptions. The adjusted onto-load lifting times of different-sized logs 
are given in Table 37 (p. 137). 

The effect of loading moving distance on time expenditure seems to be that logs 
quite close to the sleigh take longer to lift than logs slightly further away. The idea! 
distance is about 3 m. When the distance exceeds this figure the onto-load lifting time 
grows, and it continues to grow with log-size. Onto-load lifting times calculated per 
cubic unit are the smaller the larger the logs up to the log size class of some 16 cu.ft. 
when using a loading device furnished with a small winch, and up to the log size class 
of some 18 ... 20 cu.ft. when using a loading device furnished with a big winch. The 
effect of the direction of the bunch on the onto-load lifting time is slight. 

lnterruptions 

The interruption frequency of loading proper is smaller than that of skidding, but 
in loading too interruptions are of an occasional nature. There proved to be no interde
pendence between the log size and interruption frequency, nor between log size and 
interruption time. The number of interruptions was O.o6 per log at Korni, and 0.1o 
per log at Pelkosenniemi and Kolari. The average interruption time was 0. 06 minutes 
per log at the first-mentioned working site and 0. 05 minutes per log at the other fwo. 
The causes of the interruptions are listed in Table 38 (p. 139). 

The percentage of interruptions in the productive working time of loading proper 
averaged about 7 for Korni and Pelkosenniemi and Kolari. 

Loading-hauling 

The loading-hauling time of logs and the factors affecting it has been treated pre
viously in connection with the analysis of loading-hauling cordwood prepared alongside 
the strip road. 

Calculation of the tota/ expenditure of working time on the skidding and loading of Iogs 

Calculation JTiethod 

The following polynomial equation has been written, on the basis of the foregoing, 
for calculat ing the working site time expended on log skidding and loading: 
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(16) Tjk = 1.06 8 [ Akt + n (Dst + Fkt + Dit)] + 1.114 n [ Dkt + 1sh {Fst + 
Fht)] + 1. 088 (Hkat Sk) min.fload, 

in which 
Tjk 
Äkt 

Dkt 
Dst 
Dit 
Fkt 
Fst 
Fht 
lsh 
Hkat 
sk 
n 
The 

working site time for skidding and loading, min.fload; 
standard time for loading proper (planning the work + preparation of 
loading + arrangement and tying of load), min.fload; 
time spent on fastening the log, min.flog; 
tong-transferring time in lifting onto load, min.flog; 
tong-detaching time, min.flog; 
onto-load lifting time, min.flog; 
time spent on fetching the tongs to the end of log to be towed, min.flogjm; 
time spent on towing the log, min.flogjm; 

= skidding distance, m.f log; 
average productive loading-hauling working time, min./ 100 m; 

= average load ing-hauling distance, 100 m.fload; 
= load size, number of logs. 

equation assumes a two-man working team. 

Example of the application of the calculation method 

Let us take 300 cu.ft. as the average log load size, 5 cu.ft. as the mean volume of the 
logs, 18 ft. as their average length, and assume that an average of 1. 2 logs hav.e been 
prepared per stem and that the loading-hauling distance is about 1,120 m. Calculating 
as explained on p. 141, we now obtain about 126 minutes per load as the working site 
time for skidding and loading. 

6. Expenditure of working time on the unloading of cordwood 

Unloading proper 

Productive working time 

Ali jobs, with the exception of unloading-hauling, to discharge the load and to 
prepare the equipment for the driving unloaded, are included in unloading proper. 

The standard times for unloading are given in Tab le 39 (p. 142). At Pälkäne the 
cordwood was unloaded in bundles. As regards the progress of the work, 0. 6 7 minutes 
per load, excluding interruptions, can probably be used as the average standard time 
prov ided that there is no question of unloading bundl ed timber. 

The time expended on mowing logs from the sleigh into the storage is governed by 
the same factors as their onto-load moving time and, in addition, by the type of storage 
formation into which the logs are unloaded. The interruption-free time (C,t) expended 
on moving 2-metre cordwood from the sleigh is given in Table 40 (p. 143). The time 
expended on unloading in bundles is obviously- when a certain number of bundles is 
in question - an average standard per load irrespective of the size of the bundles. 
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Interruptlons 

The interruption percentages in the productive working time on unloading proper 
were about 4 at Korni, about 9 at Ristimäensalo, an average of 4. 3 for these two work
ing sites, and about 20 at Pälkäne. Table 41 (p. 145) lists the interruption times by 
tractors and the causes of the interruptions. 

Unloading-hauling 

Storage roads at the experimental working sites were similar in cond ition to the 
main haulage roads. The unloading-hauling time therefore corresponded to hauling 
time on the main haulage road and the interruptions to the interruptions in hauling on 
the main haulage road (see pp. 295- 29e). 

Calculation of the total expenditure of working time on the unloading of cordwood 

Calculation method 

The working site time for unloading in different situations can be calculated by 
means of the following polynomial equation: 

(17) Tp = 1.043 (Apt + n Cpt) + 1.040 l pat Sp min. j load, 
in which 

Tp 
Apt 

working site unloading time, min.fload; 
ståndard time for unloading proper (planning the work + preparation of 
unloading + preparation of driving unloaded), min.fload; 

Cpt moving the logs from the load into the storage, min.fpiled cu.m; 
lpat average productive working time for unloading-hauling, min./ 100 m; 
Sp average unloading-hauling distance, 100 m. j load; 
n load size, piled cu.m. 
The equation is applicab le in this form only for calculating the working site time for 

unloading unbundled cordwood. 

Examples of the application of the calculation method 

Let us take it that 10 piled cu.m. is the average load size, that 2-metre green cord
wood is unloaded into a pile and that the unloading-hauling distance is 500 m. The 
working site unloading ti~e is then about 30 min.fload (see p. 147). 

Let us take 15.6 piled cu.m. (3 bundles) as the average load size and assume the 
Pälkäne conditions of unloading the timber in bundles. We then get a working site 
time of about 22 min.fload (see p. 147). 

7. Expenditure of working time on the unloading of logs 

Unloading proper 

Productive working time 

The standard log unloading times proper are given in Table 42 (p. 148). As regards 
the progress of the work, the working team's average interruption-free standard unload
ing time (Apt) is 4.05 min.fload. 
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The average interruption-free time expended on moving the logs from the tractor 
sleigh (Cpt) has been calculated by working sites in Table 43 (p. 149). It must be noted 
that at Korni the logs were unloaded onto 3-storied cross-log stacks and at Kolari onto 
stacks without cross logs. The expenditure of man-working time per cubic unit seems 
to fall, when unloading onto a stack without cross logs, with increasing load size; this 
is clear from Fig. 39 (p. 150) and Table 44 (p. 150). 

Interruptions 

The times expended on interruptions during un1oading proper have been assem
bled by tractors and working sites in Table 45 (p. 152). The interruption percentage in 
the productive working time seems to vary from 1. 2 to 9. 2. As an average percentage we 
can probably use 6. 1. 

Unloading-hauling 

The average log unloading-hauling time corresponded at the experimental working 
sites to the hauling time on the main hau1age road (0.484 min./ 100 m.), and the inter
ruption percentage in the unloading-hauling corresponded to the interruption percent
age in hauling on the main haulage road (4.o %, see p. 296). 

Ca/cu/ation of the total expenditure of the IVOrking time on the unloading of log 

Calculation method 

The working site log unloading time can be calculated by mean.s of thc following 
equation: 

(18) Tp = 1.061 (Apt + n Cpt) + .1. 040 lpat Sp min.fload, 
in which 

T P = working site unloading time, min.fload; 
Apt = the standard unloading time proper (planning .the work + preparing the 

unloading + handling the side poles + preparing the driving unloaded), 
min.fload; 

p 
n 

moving the logs from the 1oad into the storage, min./ 10 cu.ft; 
average productive unloading-hauling working time, min./ 100 m ; 
average unloading-hauling distance, 100 m.fload; 
load size, 10 cu.ft. 

Example of the application of the calculation method 

Let us assume that the work in question is unloading a log 1oad of 300 cu.ft. onto a 
stack without cross logs, and that the unloading-hauling distance is 1,000 m. \Ve then 
obtain a working site time of ab.out 30 minutes per load (see p. 153). 
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8. Expenditure of working time on hauling on the main haulage road 

Productive working t ime 

The average productive working times of different tractors for hauling loaded and 
driving unloaded, calculated per distance unit, appear from Table 46 (p. 154) ; the effect 
of the terrain through which the roads pass is given in Table 47 (p. 155) and Fig. 40 
(p. 156), and the effect of th e road gradient in Fig. 41 (p. 157) and App. II and 12 
(p. 3 10). 

The average load sizes and the maximum loads taken from experimental working 
sites by tractors a re given in Table 48 (p. 162), and by way of a comparison with them 
the sizes of the loads transported from an intermediate storage at the working sites is 
given in Table 49 (p. 163). The correlation between air temperature and the load size 
is illustrated by App. 13 (p. 310) and the dependence of the hauling-loaded time on the 
Ioad size by App. 14 (p. 310). 

To summarise the productive hauling working time: 

1. The hauling time calculated per journey depends decisively on the facto r affect
ing the hauling time that is at a minimum on each particular occasion. As the 
factor at a minimum changes frequently, even during the same trip, it is difficult 
to indicate a distinct interdependence between a certain factor and the hauling 
time. 

2. The quality or condition of the road is mostly a minimum factor. Of the road 
properties, "the firmness and evenness of the driveway depend on the depth of 
the packed-snow and the air temperature. Packed-snow insufficiently deep to 
cover the unevennesses of th e road bed lengthens both the hauling-loaded 
and the driving-unloaded time. With a suffi«:: iently deep packed-snow layer an 
increase in its depth obviously causes no further changes in the hauling times. 
A fall in air temperature increases the firmn ess of the packed-snow driveway. 
The hauling time obviously decreases as the firmn ess of the driveway improves, 
up to a certain limit (temp erature about - 18° C); after th is limi t air tempera
ture ceases to be an affecting factor. The road gradient has a greater effect on 
the hauling-loaded time than on the driving-unloaded time. Climbing takes 
more time than Ie"ve t going or going down a gentle slope, not to mention a 
steeper gradient. As far as can be judged from the materia!, hauling time is at 
a minimum on a gentle downward slope (about + 1. .. + 4 %) but increases 
with the steepness of the down gra di ent. 

3. The effect of load size on the hauling-loaded time, for average load size classes, 
is relatively small except over road lengths where low gears have to be used to 
improve tractive power or to hold the vehicle on the driveway. 

4. The driver's professional skill and his abi li ty to assess the situation correctly 
obviously have a very pronounced effect on the hauling times. 

5. The type of timber to be transported does not in itself affect the hauling time, 
but the net weight of the load and its distribution in the veh icle do (the question 
of load size, item 3). 
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6. Lengthening the haul ing distance obviously has a shortening effect on the 
hauling time per journey. The hauling time likewise decreases to a certain 
limit towards the spring (see Fig. 42, p. 158). 

7. lt is probably possible without major inaccuracies resulting to use 4 .8 4 minutes 
per km. as the average productive working time (Jact) (average of the hauling
loaded and driving-unloaded) for hauling on the main haulage road. 

Inlerruplions 

The frequency of interruptions in hauling on the main haulage road appears from 
Table 50 (p. 165), the length of the interruption t imes by tractors from Table 5 1 (p. 
166), the average distribution of the interruption times, by different causes, from 
Table 52 (p. 167), and the distribution of interruptions by causal groups and the pro
portion each of these causal groups accounts for in the total of interruptions and in the 
total interruption time from Table 53 (p. 170). 

The average interruptions in the hauling-loaded time as a percentage of the produc~ 
tive working time was about 21 at Korni and about 20 at Ristimäensalo. The driving
unloaded interruption percentage was about 22 at Korni and about 6 at Ristimäensa lo. 
If we disrega rd interruptions which can be attributed with certainty to the absence of 
snow, faulty road construction, deficient or incorrectly constructed equipment, the 
drivers' Jack of professional skill, and the times expended on maintenance work on the 
tractor that is normally done at the place of accommodation, the interruption percent
age in hauling-loaded shrinks to 4. 3, in driving-unloaded to 3.4, and in the average for 
both to 4. 

Calculation of lhe lolal expendilure of working lime on hauling on lhe main haulage road 

Calculation method 

The working site time for hauling on the main haulage road is the sum of the pro
ductive working times of nauling-loaded plus driving-unloaded plus the in terruptions. 
This can be written as the following equation: 

(1 9) Ta = 1. 043 · J ct S + 1. 034 · J at S min.fload, 
in which 

Ta working site time for hauling on the main haulage road, min.fload ; 
J ct hauling-loaded time on the main haulage road, min.fkm.fload; 
J at driving-unloaded time on the main haulage road, min.fkm.fload ; 
S average hauling distance in the stand on the main haulage road, km. 
lf we wish to use the average of the hauling-loaded and driving-unloaded times as 

the productive hauling working time, the equation is written : 
(20) Ta = 2.080 J act S min.fload, 

in which 
J act = the average of the productive working times of driving-unloaded and 

hauling-loaded, min.fkm.fload. 
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Example of the application of the calculation method 

Taking 6 km. as the hauling distance on the main haulage road, we obtain as the 
working site time for hauling on the main haulage road about 60 minutes per load 
(see p. 171). 

9. Calcu1ation of time per trip 

Calculalion method 

The time per trip (Takp) consists of the working site times for loading (Tk) (cord
wood made alongside the strip road) or skidding and loading (Tjk) (logs made dispers
ed), unloading (T p) and hauling on the main haulage road (Ta), or, stated in the form 
of an equation: 

(21) Takp = Tk + T P + Ta (cordwood made alongside the strip road) 
or 
(22) T akp = Tjk + T P + Ta (logs made dispersed) 
We have already discussed how ·the different terms of these equations can be 

calculated. 

Examples of the applicalion of t11e ca/culation metlwd 

Let us assume the following: the timber to be transported is 2-metre green cord
wood, the working site time expended on loading it is the same as in the example given 
on p. 115, the working site time expended on unloading it is the same as in the example 
given on p. 147, and the average hauling distance on the main haulage road is 10 km. 
From this, we get about 191 minutes per 1oad as the working site time per trip 
(see p. 172). In this case, Ioading accounts for 32 % of the time per trip, unloading for 
16 %, and hauling on the main haulage road for 52 % . 

Now let us assume a situation where it is 1ogs prepared dispersed that are to be 
transported: the working site time for skidding and loading them is the same as in the 
example on p. 141; the working site time for unloading them is the same as in the exam
ple on p. 153 (load 300 cu.ft.). If the average hauling distance on the main hau1age road 
is 6 km., we obtain as the working site time for the return trip about 217 minutes per 
load. In this case skidding and loading account for 58 % of the time per return trip, 
unloading for 14 % and hauling on the main haulage road for 28 % . 

VI Calculations for the co-ordination of felling and preparation 
and tractor haulage 

t. Ca1cu1ation of the costs of co-ordination 

Different targets can be set for the co-ordination. 1 n the present connection the 
aim has been to find ways in which costs per cut and transported cubic unit of timber 
can be reduced to their minimum. For this study, then, the objectives can be defined 
as: 
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1. Since the felling costs of preparing cordwood a longside the strip road generally 
grow and the road costs and the loading-hauling costs deerease as the distance 
between the strip roads used widens, the problem is to find the distance between 
the strip roads that represents the idea! from the standpoint of the combined 
costs of these factors. 

2. Since the log skidding costs grow and the road and loading-hauling costs de
crease as the distance between the strip roads used widens, the problem is to 
find the distance between the strip roads that represents the idea! from the 
standpoint of the combined costs of these factors. 

Calwlation of the operating costs of the tractor equipment 

The tractor equipment operating costs employed in the co-ordination calculations, 
based on the wage and price level prevailing in Finland in 1955, are·given in Table 54 
(p. 180). 

Calculation of road costs 

The costs of clearing the strip roads, by the clearing difficul ty classes of the strip 
road bed and by the different strip road spacings, are given in Table 55 (p. 182), and the 
costs of preparing the packed-snow driveway, for cordwood, in Table 56 (p. 183). The 
corresponding costs per cubic unit of the logs are given in Table 57 (p. 184). • 

Ca/culation of the felling and preparing costs 

As regards co-ordination, a ll that need be known for felling work is the cost changes 
caused by tractor torest haulage. 

The increase in t he felling costs incurred in preparing cordwood alongside the strip 
road as compared with felling a t scattered storages has been calculated in Table 58 
(p. 185). 

l n the districts where it is customary to fell and prepare the logs dispersed, tractor 
transport causes no change in fe ll ing costs. In the areas where the felling method 
»assisted into sleigh>> is employed the cost of felling is 2. 19 .. .4. 04 marks per cu.ft. less 
than when using horse haulage. 

Ca/culation of skidding costs 

Skidding costs can be calculated by pricing the time expenditure values, determin
ed for certain conditions of the work phase in question, by the time unit costs of 
tractor work calculated in Table 54 (p. 180). For a tractor of 2. 2 tons the values in 
Table 59 (p. 187) are va lid as costs of skidding 16 ft. logs over different distances be
tween the strip roads. 

2. The co-ordination with tractor transport of the preparation of cordwood 
alongside the strip road 

Since we lack information on the extent to which widening the distance between 
strip roads by increasing the volume of traffic per strip road improves the condition of 
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the roads and the loading speed, this problem has been disregarded in the co-ordination 
calculations, which has the advantage of diminishing the error duc to the assumption 
that the strip roads a re straight. 

The combined costs of making the strip road network foundation, preparing the 
packed-snow driveway, and the additional work of preparing the timber a longside the 
strip road, are given i Table 60 (p. 189). Fig. 43 (p. 190) a1so illustrates the costs as a 
function of the distance between the strip roads. Table 61 (p. 191) shows the distances 
between strip roads which reduce costs to a minimum and the costs corresponding to 
these spacings. The following conclusions may be drawn from t his table: 

1. The greater the quantity of timber accumulating from a unit of area, the shorter 
must the distance between the strip roads be to minimise costs. 

2. When the network of strip roads is intended to be permanent the question can 
be surveyed from the standpoint of the stand quality class instead of stand 
density ; in this case, the better the forest site type, the shorter should the 
distance between the strip roads be. 

3. The more difficult the topography for clearing the strip road bed, the longer 
must the distance between the strip roads be in a certain stand densi ty class 
(a certain stand quality class). 

4. As the clearing costs grow with the degree of clearing, and as the degree of 
cleaTing in turn is dependent on the snow conditions of the district during the . 
hauling season, the distance between the strip roads must be longer the smaller 
the quantity of snow in the district in which tractor transport is employed. 

Taking into consideration also the dependence of the condition of the strip roads on 
the volume of traffic, it would seem that a road spacing of 30 ... 40 m. is fl!e mosf suif
able for good forest sife types and in easy topograpl!y or in a districl witl! mucl! snow, 
40 ... 60 m. for middling forest sife types and in middling topograpl!y, and 50 .. . 80 m. 
for poor forest site types and in ground ditficult to c/ear or in a district with little snow. 

3. The co-ordination of log preparation, winch skidding, and tractor transport 

As the log skidding and loading is done one log at a time and the time expended on 
these jobs per cubic unit is, up to a certain limit, smaller the bigger the logs, it would 
be an advantage to make the logs Iong. However, technical sawing considerations deter
mine the manner in which the logs are cut into lengths and hence govern the log length 
and cannot be altered. Furthermore, very Iong logs are inconvenient in the correct 
loading of a half-sleigh. Since log felling costs are independent of the strip road spacing 
they can be disregarded in the co-ordination. 

The combined costs of the road and of skidding logs of a mean length of 16 ft. 
appear in Table 62 (p. 1 93) and Fig. 44 (p. 1 94). The values introduced in Table 63 (p. 
1 94) can be considered the idea! distances between strip roads for the values in Table 
62. The idea! distances between strip roads are approximately the same as those for 
cordwood, which gives added force to the general conclusions already drawn regarding 
idea! strip road spacing. 1 t must be noted, furthermore, that the la rger t he logs the 
greater the distance between strip roads that it is profitable to use. 
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VII Comparison of tractor transport with other types of transport 

1. Comparison with traditionai hors~ and truck transport 

Comparison of transport capacity 

By calculating according to the premisses given in Table 64 (p. 198) we obtain for 
tractor transport capacity the values in Table 65 (p. 201) assuming a 6.5-hour working 
day. A comparison between them and the horse haulage output figures in the same 
table shows that one tractor can do the work of an average of 4 ... 5 horses in one-shift 
hauling. 

Comparison of the economy 

When comparing the economy of tractor forest transport with that of horse haulage, 
we must add to the costs of tractor-drawn forest transport road costs and the increase 
in felling costs in Table 66 (p. 202) when the timber in question is cordwood, and those 
in Table 75 (p. 217) when the timber is logs. 

The costs of loading cordwood and unloading it into a loose pile, arrived at by 
pricing the time expenditure figures of Table 64 (p. 198) (see Table 54, p. 180), appear 
without loading-hauling and unloading-hauling costs in Table 67 (p. 203). The loading
hauling costs are calculated in Table 68 (p. 204) according to the same principle, and 
hauling costs on the main haulage road in Table 69 (p. 205). Taking these costs (see 
a lso Table 70, p. 206) into consideration and then comparing tractor transport costs 

• . with horse haulage costs at the prevailing rates (Fig. 45, p. 207), tracto r transport is 
cheaper than horse haulage over longer distances than those given in Table 71 (p. 208). 

The tractor transport costs proper of cordwood (excluding strip road costs and the 
increase in the cost of felling) a re lower in all stand density classes and in all clearing 
difficulty classes of the strip road bed than t hc horse haulage co ts. 1 n comparison 
with horse haulage, with strip road costs and the increase in felling costs taken into 
consideration, il shou/d be possible over the average hauling distances of horse transport 
(about 2 km.) to achieve by tractor transport a minimum saving in co ls of 26 % in the 
1st clearing difficulty class of the strip road bed, a minimum saving of 16 % in the 2nd 
clearing diffiwlty c/ass, and a minimum saving of8 % in the 3rd clearing difficully class, 
if the timber is green 2-metre spruce pulpwood (see Table 72, p. 210). The prerequisite is 
naturally tha t th e transport charges turn out to be consistent with thc cost calculation 
conducted in the present investigation. 

ln addition to direct saving, indirect saving also can be achieved through tractor 
transport in certain instances. Tractors reduce the costs of billeting and feeding the 
workers in uninhabited districts. 

ln a comparison of the costs of the tractor forest transport of cordwood with truck 
transport it is necessary to add to the latter the costs of collecting the timber by horse 
from the felling area into the intermediate storage. The comparison will be limited in 
the following to a situation in which the horse haulage di tance to the intermediate 
storage is 1 km. As will emerge from Table 73 (p. 214) and Fig. 46 (p. 212), the tractor is 
capable of competing with combined horse and truck haulage ov:!r fairly Iong hauling 
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~tances even, thanks to the elimination of re-loading and to cheaper t imber collecting 
work. The economy (see Table 74 p. 215), excluding main haulage road costs, would 
seem to be at !east 10 ... 24 % when transporting green cordwood on a journey of, say, 
8 km. in the 1st clearing difficulty class of the strip road bed and the1st stand density 
dass. 

lf we take into consideration the main haulage road costs, tractor transport, be
~ause of its cheap road costs, is the more favourable in comparison with combined 
horse and truck haulage the smaller the quantity of timber to be transported. As road 
~osts often govern the minimum timber lot that can be transported economically by 
motor vehicles, tractor transport may be used even at relatively small working sites. 

A comparison of the tractor transport of logs with horse haulage (see Tables 75, p. 
2 17, 76, p. 218, 77, p. 218, 78, p. 220, and 79, p. 221) shows that, inclusive of strip road 
costs, it is cheaper than horse haulage also over the average hauling distance of horse 
haulage (see also Fig. 47, p. 213). The saving over a hauling distance of 2 km., excluding 
main haulage road costs, would seem to be, depending on the stand density, 17 ... 33 % 
in the 1st clearing difficulty class of the strip road bed, 4 ... 20 % in the 2nd clearing 
<lifficulty class, and 0 ... 12 % in the 3rd clearing difficulty class. Comparison with 
-combined horse and truck transport (see Tables 80, p. 223 and 81, p. 224 and Fig. 48, 
p. 222) likewise points up the greater profitability of tractor transporting logs. 

The conclusion to be drawn from the above cost comparison is that the tractor 
transport oj both cordwood and logs, organised according to the hypotlletical set-up planned 
for research, is economically competitive with both traditionai llorse llaulage and combined 
horse and truck haulage in certain conditions and tilat the low road costs of tractor haulage 
make it a practical proposition jor timber Iransport in smalljore t enterprises. 

2. Comparison with other mechanised forest transport methods 

The comparison with other mechanised forest transport methods is hampered by 
the fact that it is difficult to find sufficient symbols to record output and cost figures. 

However, an endeavour has been made to compare the method evolved in the pre
sent investigations with the wheel and crawler tractor transport methods used in 
Sweden, employing for the latter the data provided by L E IJO ' HUFVUD (1954). The 
method developed in the experiments and based on the use of the strip road network is 
proba bly at !east economically superior to the methods in which t an endeavour is made 
to drive the vehicle right up to the stumpt. 

VIII Relationship between tractor transport and growing the tree 

1. Effect of the strip road network 

The forest land lost in the construction of a permanent strip road network (Table 
82, p. 228) is obviously fairly insignificant for the wood production of the forest enter
prise. The root system of the trees lining the road benefits from the road area and 
their crown canopy from the air space. The accelerated growth of these trees 
compensates roughly for the potential diminution in the volume of timber to be 
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raised per unit of area. lf the road network is established in the stand-formation phase 
or the weeding phase of the seedling stand there is no necessity to reduce the number of 
stems that would otherwise be raised in the area. Moreover, it does seem that the in
crease in the spacing of the roadside trees has no appreciable importance for the quality 
of the trees, even in cultivated spruce stands on good forest site type (cf. KLEM 1953). 

2. Damage caused to growing forest by tractor transport 

At the expcrimental working site of Korni the growing trees damaged by tractor 
transport or winch skidding were counted and the extent of the damage classified 
(Table 83, p. 230). An analysis of the damage (Table 84, p. 230) proved that the cause 
in the majority of the cases was lack of professional skill or other avoidable reasons. 
lt can be said with certainty that the method whereby the tractor operates solely on a 
road causes less damage than the methods involving an attempt to drive mechanised 
equipment •>up to thc stump•>. 

IX Assessment of the reliability of the results 

1 n the collection of materia! errors may arise in both the performance of the measure
ments and in the classifications. ln time measurements the sum total of the part times 
is controlled by the continuous time recorded with an ordinary watch. 3 % was used 
as the margin of error. No materia! had to be rejected on these grounds. 

This control does not, nevertheless, revea l the potential errors contained in the 
structure of the combined time. The moment at which work phases change is often so 
indefinite that, despite inst ructions, the time-study man is obliged in practice to decide 
on the dividing Iine subjectively. 

The importance of potential classification errors for the results of the present anal
ysis is slight since the averages for different classes have usually been employed in 
both the co-ordination calculations and the cost comparisons. 

The lengths of the distances connected with felling, skidding and road transport 
have had to be decided by theoretical means. 1 t has been possihle to check the calcula
tion method at least in the transport connected with both felling and skidding, showing 
the theoretical calculation to be sufficiently accurate. Disregard of the circuitousness 
of the strip roads causes a systematic error, but this could not be eliminated as the de
pendence of the circuitousness on the topographical difficulty and on the quallty of the 
forest is not known. Disregard of the circuitousness is probably of no great significana 
for the reliability of the ultimate results as it is often possible in practice to build the 
roads straight and the factor is probably relatively minimal as a rule. 

Objections can also be raised against the cost calculation method employed in the 
co-ordination calculations and in the economy comparisons. 1 t was tried, however, 
alt hough the basis was partly hypothetica l, to calculate the costs of the tractor work 
as carefully as possible to avoid giving an over-optimistic picture of tractor transport. 

A.s regards the reliability of the conclusions, the results are correct only provided 
that the premises employed in their calculation a re valid. As conditions corresponding 
to the calculation premises are also encountered elsewhere than at the working sites 
organised for the investigations, the results ought to be practicable for tractor transport 
in the given circumstånces. The labour participating in the experiments was unaccus-



66.1 Pyörätraktoreiden käytöstä puutavaran metsäkuljetuksessa 303 

tomed to the jobs of tractor transport, the equipment used was undeveloped and def icient, 
errors were made in the road building technique and the general organisation of the 
working sites was not optimal, the tractor equipment with a few exceptions was not 
the drivers' own, and a considerable part of the work at the experimental working sites 
was done at time rates (the spur of piece rates was lacking). Taking all these disad
vantages into account, the results obtained must be regarded as some kind of limit 
values. Better results can be achieved if the tractor transport method in question is 
adopted. The t limit value natureo of the results also serves as a counterbalance for 
potentia l errors in the collection and treatment of the materia!. 

X On the practical possibilities of tractor transport 

1. Conditions in which tractor t ransport co:nes into question 

A tractor forest transport method evolved on the basis of experiments presupposes, 
to be successfu l, snow for the construction of. the packed-snow driveway (minimum 
depth about 20 .. . 25 cm.), frost to harden the driveway, the location of strip roads 
in relatively easy topography, and of the main haulage road a long such points of the 
terrain as are gently sloping in the hauling-loaded direction (gradients over 4 % should 
be avoided on the main haulage road). 

To amortise the strip road costs in one haul, the quantity of timber accumulat ing 
from one area l unit should be so great that the road costs do not strain the transport 
costs per cubic unit immoderately. The opti mal transport distances for this method are 
about 3 ... 10 km. 

2. The possibilities of improving tractor transport 

1 n order to improve tractor transport, experiments should be made with, for in
stance, the winch skidding of timber prepared during the snowless period and left under 
snow; this means that the felling could be done at th e most favourable time as regards 
work expenditure. 

There is also much room for improvement in the equipment of tractors. Mentio n 
may be especially of ha lf-tracks and sleighs and the pulling devices of the sleighs. 

3. Application of tractor haulage in practice 

lf the tractor forest transport method in question is to be applied in practice, 
conditions should first be ehosen which favour it most. Costs possibly higher than those 
incurred by other methods could thus be avDided during the ~ training periodt . 

4. Tractor transport from the standpoint of farm economy 

The use of tractors for the transportation of timber increases the number of their 
utilisation hours per annum and thus reduces the costs of all tractor work also in farm
ing. Raising the number of utilisation hours from , say, 300 to 900 hours per annum, 
disregarding the driver's wages, reduces the utilisation hou r costs by about 15 % when 
the rate of interest is 8 %. A point to remember, however, is that there is not enough 
timber transport work for all the agricultural tractors in Finland. 





Liitteet - Appendices 

(Näytteitä korrelaatiotaulukaista - Specimens of correlation tables) 
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Liite 1 (vasemmalla). Pölkkyjen siirtelyn tehotyöajan (ilman Iatomista) ja pinoamis-
ja ristikoimismatkan välinen korrelaatio Sotkamon tutkimustyömaalla. 

App. 1 (Left) . Tl!e correlation between tl!e productive work time oj moving tl!e logs ( witl!
out piling) and tlle piling and crosswise-stacking moving distance, at tl!e Sotkamo work site. 

Liite 2 (oikealla). Kuormauksen tyhjänäajoajan ja -matkan välinen korrelaatio Risti-
mäensalassa kaikkien traktoreiden keskiarvona. 

App. 2 ( Right ) . Tlle. correlation between the time and distance of driving unloaded in the 
/oading operation at Ristimäensalo, average of all tractors. 
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Liite 3 (vasemmalla). Keräysajoajan ja -matkan välinen korrelaatio Ristimäensalossa 
kaikkien traktoreiden keskiarvona. 

App. 3 ( Left ). The correlation between the collecting-driving time and distance at 
R istimäensalo, average oj all tractors. 

Liite 4 (keskellä). Kuormauksen kuormattuna-ajoajan ja -matkan välinen korrelaatio 
Ristimäensalossa kaikkien traktoreiden keskiarvona. 

App. 4 (Centre) . The correlation between the time and distance of hauling loaded in the 
loading operation at Ristimäensalo, average oj all tractors. 

Liite 5 (oikealla). Keskimääräisen kuormausajoajan ja -matkan välinen korrelaatio 
Ristimäensalossa kaikkien t raktoreiden keskiarvona. 

App. 5 ( Right). The correlation between the average loading-hauling time and distance af 
Ristimäensalo, average of all tractors. 
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Liite 6 (vasemmalla). Teräsköyden pään vientiajan ja -matkan välinen korrelaatio 
Ristimäensalossa. Fordson Majorja Ferguson traktoreiden keskiarvo. Kuormauslaitteet: 

Suomessa valmistettu Record, edellisessä suuri, jälkimmäisessä pieni vintturi. 

App. 6 ( Left) . The correlation between the Ii me and distance of moving the end of the 
steel wire at Ristimäensalo. Average of Fordsan Major and Ferguson tractors. Loading 
equipment: a Record manufactured in Finland, in the former case a big, in the latter a 

small winch. 

Liite 7 (oikealla). Taakan hinausajan ja -matkan välinen korrelaatio Ristimäensalossa. 
Fordson Major ja Ferguson traktoreiden keskiarvo. Hinaus kuormauksen yhteydessä. 
Kuormauslaitteet : kummassakin Suomessa valmistettu Record, edellinen varustettu 

suurella, jälkimmäinen pienellä vintturilla. 

App. 7 (Right). The correlation between the bunch towing time and distance at Ristimäen
salo. Average of Fordsan Major and Ferguson tractors. Towing in connection with loading. 
Loading equipment: in both a Record of Finnish make, the former furnished with a big, 
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the latter with a small winch. 
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Liite 8 (vasemmalla). Tukkien keskimääräisen kuormaannostoajan ja kuormausetäi
syyden välinen korrelaatio Kornissa. 

App. 8 (Left). The correlation between the average time spent in lifting the logs onto the 
load and the loading distance, at Korni. 

Liite 9 (keskellä). Tukki en keskimääräisen kuormaannostoajan ja kuormausetäisyyden 
välinen korrelaatio Pelkosenniemellä ja Kolarissa. Tapaukset, joissa kuormaannosto 

tapahtui ilman juontoa (.sakset kiinnitettiin tukin painopisteeseen). 

App. 9 (Centre) . The correlation between the average time spent in lifting the logs onto 
the load and the loading distance, at Pelkosenniemi and Kolari. Situations in which the 
lifting-onto-load was done without skidding (the tongs being fastened at the centre of gravity 

of the ·log) . 

Liite 10 (oikealla). Tukkien keskimääräisen kuormaannostoajan ja tukki en koon välinen 
korrelaatio Pelkosenniemellä ja Kolarissa. 

App. 10 (Right). The correlation between the average onto-load lifting time and the log 
size, at Pelkosenniemi and Kolari. 
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Liite II (vasemmalla). 1 km kohden lasketun kuormattuna- ja tyhjänäajoajan ja tien 
kaltevuuden välinen korrelaatio Kornin varsitiellä. Ajat Fergusonin, petrolimoo ttorilla 

varustetun Fordson Majorin sekä Volvon keskiarvoina. 

App. 11 (Lejt). Tlle correlation between tlle time, ca/culated per km. unit, spent in hauling 
/oaded and driving unloaded, and tlle road gradient, on the main haulage road at Komi. 

Averages oj Ferguson, kerosene-engined Fordson Major, and Volvo tractors. 

Liite 12 (oikealla). 1 km kohden lasketun kuormattuna- ja tyhjänäajoajan ja tien kalte
vuuden välinen korrelaatio Ristimäensalon varsitiellä. Ajat kaikkien traktoreiden 

keskiarvoina. 

App. 12 ( Right). The correlation between time, calculated per km. unit, spent in hauling 
loaded and driving unloaded, and tlle road gradient, on the main haulage road at Ristimäen

salo. Averages oj all tractors. 
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Liite 13 (vasemmalla). Kuorman suuruuden ja ilman lämpötilan välinen korrelaatio 
Kornissa. Kuormien suuruudet kaikkien pinotavaraa ajaneiden traktoreiden mukaan. 

App. 13 (Lejt) . The correlation between the load size and the air temperature, at Korni. 
Load sizes according to all tractors hauling cordwood. 

Liite 14 (oikealla). Kuorman suuruuden ja varsitiellä kuormattuna-ajoajan välinen 
korrelaatio Ristimäensalossa. 

App. 14 ( Right). The correlation between the load size and the Ii me spenl in hauling loaded 
on the main haulage road, at Ristimäensalo. 






