
Aikatutkimuksia roukkupinoihin kerättyjen 

polttohakerankojen ajosta talvella 

Tutkimu ko kce ohei e sa kuva a 
näkyviin vara tomuodostelmiin kerätty
jen polttohakerankojen ajoa talvella he
vosella ja parireellä. .Tällai en pinon 
tarkoi tuk ena on mahdolli taa koko pi
non kuormaaminen yhtenä yk ikkönä. 
Pinojen kuormaus o oittautui kuitenkin 
angen työlääk i. Pinon pituus uuntai-

Kuva 1. Roukkupino . 

Toukokuus n 1962 

sen poikkipuun katkaiseminen kirveellä 
vei hankalan työ kentelyasennon vuoksi 
run aa ti aikaa. Vaikka pinojen alustat 
olivat py yneet lume ta vapaina, oli pi 
nojen vierillä kuitenkin niin paljon lun
ta (n. 5 dm), että takareen työntäminen 
sivu uunnassa pinon alle tuotti suuria 
vaikeuksia. Usein jouduttiin pinojen 
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Katsauksen toimittanut Jaakko Salminen 

latvapäät kankeamaan sivusuunnassa 
takareen päälle. Etureen peruuttaminen 
roukkukehikon varas a olevan pinon 
pään alle sen sijaan kävi leen ä hel
posti päinsä. 

Kuormattae a kaikki pinot yhtenä 
yksikkönä kului rankojen kuormaami
seen jopa hiukan enemmän aikaa kuin 
kuormattaessa kaikki rangat yk in kap
palein . Kun vain ne pino!, joiden alle 
takareki näytti olevan helpo ti saata
vis a , kuormaitiin yhtenä yksikkönä ja 
muut pinot ranka kerralJaan, päästiin 
jonkin verran parempaan tulokseen. 
Kuormattaes a kaikki pinot yhtenä yk· 

ikkönä vei rankojen kuljetus met ~s1ä 
vara topaikalle (ajomatka 200 m) k-m3 

kohti 32 % e nemmän aikaa kuin -jal- , 
kai ten kaivo puiden ja 2 m paperipJi · 
den kuljetu . Kuormaitaes a kaikki pino1 
ranka kerrallaan oli vastaava pro entti 
luku 3 1 ja kuormattaes a o ittain kum
mallakin tavalla 25. Tulo on aivan 
p inva tainen kuin mihin lumeltomana 
aikana pyöräajoneuvoa k ytettäessä on 
päädytty. Tällöin nimittäin rankojen ajo 
\·ei k -m3 kohti n. 15 ~o v hemmän ai -
kaa kuin määrämittai en pinoiavaran 
ajo. 

Kun pinon kehy rakennelman valmis· 
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Pinokuutiomäärän määrittämisestä 

muulla tavoin kuin pinoina mitaten 

Jos määräpituinen pinotavara on la
dottu niin epämääräisiin pinoihin, ettei 
pinokuutiomäärän mittaaminen käy 
päinsä, tai jos tavara on ladottu muun
laisiin muodostelmiin kuin pinoihin tahi 
jos pinotavara on hajallaan , mutta pino
kuutiomäärä on kuitenkin tarpeen tie
tää, on äännöllisiin pinoihin laiomisen 
ohella käytetty yleisimmin seuraavia me
nettelytapoja. 

1) Pölkyt kuutioidaan yk in kappalein 
keskusläpimitan perusteella ja saatu 
kiintokuutiomäärä muunnetaan pino
kuutiomääräksi käyttämällä ke kimää
räistä pinotihey lukua . 

2) Pölkyt kuutioidaan k in kappalein 
latvaläpimitan peru teella käyttämällä 
tätä tarkoitusta varten laadittuja taulu
koita. Saadut kuutiomäärät muunnetaan 
itten pinokuutiomäärik i käyttämällä 

keskimääräi tä pinotihey lukua. 

3) La kelaan pölkkyjen ke kimääräi
nen ke ku - tai latvaläpimitta, jonka 
jälkeen kat otaan Tapion ta kuldrja a 
olevista taulukoi ta, montako pölkkyä 
tällöin ke kimäärin menee yhteen pino 
kuutiometriin. Jakamalla tällä luvulla 
pölkkyjen kokonai lukum rä aadaan 
pinokuutiomäärä . 

Kaikki n mä kolme menetelm ovat 
hankalia, ko ka ke ku 1 piminojen mit 
taaminen tai latvap iden varma totea 
minen u eimmiten edellyttää varasto-

tu vei itä koskeneen tutkimuk en mu
kaan yhdeltä miehelt 22 min/k-m3 ja 
kun hevo en ja miehen katsotaan Suo
men etel puoli ko a p lkkau miel 
va laavan 2 ~ mi t , voidaan päärellä, 
että htenä k ikkönä kuormaamalla pi
täisi aavuttaa t öajan äästöä lähes 10 
min/k-m3 kappaleiuain kuormaami een 

muodostelman purkamista. Lisäksi ky
seiset menetelmät pyrkivät päämäärään 
kiertotietä. Voidaan kysyä, miksi olisi 
käytettävä kiertotietä, kun oikotiekin on 
olemassa. Oikotielle päästään lähtien 
eräistä toteamuksista, joita tämän kir
joitta;a on aikaisemmin esittänyt pino
tiheysmittarien käytön taustaa koske
neen kirjoituksen (Metsätehon tiedotus 
1 2) yhteyde ä. 

Voidaan nimittäin käyttää hyväksi 
pinon kylkitiheyttä, ts . pinon kyljessä 
näkyvien pölkynpäiden yhteisen pinta
alan suhdetta pinon kyljen pinta-alaan. 
Tämä edellyttää, että kulloinkin kysy
mykses ä olevan pinotavaralajin ke ki
määräinen kylkitiheys on aikaisemmin 
koemittauksin määritetty mittauskelpoi -
i ta pinoi ta. 

lenettelytapa on euraava. Jos tavara 
on nipui a tai niin epämääräisis ä pi
noi a, ettei niiden mittaaminen käy 
päin ·-, mitataan pölkyn päiden pinta
alat nipu.n toi ta päästä tai pinon toi-

ta k lj tä. Sen jälkeen pää tään 
k lkirihe lukua käyttämällä pinon kyl
j n pinta-alaan ja iitä edelleen tavaran 
pituudella kertomalla pinokuutiomää
rään. 

Jo tavara on ri tikoitu, mitataan 
pölJ.cynpäiden pinra-alat ri tikon kah
delta ivulta ja menetellään muuten vas
taavasti . 

Jo pinotavara on hajallaan, mitataan 

verrattuna , jotta kuva a näkyvien pino
jen tekeminen kannattai i. Kappaleittain 
kuormattae a ei nimitt in kehy raken
nelmaa rarvittai i, vaan voitaisiin tyytyä 

im. telaka aan . Mainitunsuuruisen 
työajan äästön aavuttaminen ei nä tä 
mahdolli elta hyvi äkä n olo uhtei a . 

O. M. 



joka toisesta pölkystä tyvi- ja joka toi
sesta latvaleikkauksen pinta-ala ja me· 
netellään muuten vastaavasti. 

Lisäksi näyttää ilmeiseltä, että tätä 
uutta menetelmää käytettäe sä voidaan 
tyytyä näytteiden ottoon. Lasketaan 
poikkipinta-alat tietystä määrästä pölk· 
kyjä, esim. mittauskelvottoman pinon 
kyljestä tasaisin välimatkoin otetuilta 
kaistoilta, ja muunnetaan näiden poikki
pinta-alojen summa kylkitiheysluvulla 
pinon kyljen pinta-alaksi. Tämän jäl
keen päästään sen pinon kyljen pinta
a laan, jonka koko kysymyk essä oleva 
tavaraerä säännölliseen pinoon ladattuna 
muodostaisi , käyttämällä kaikkien pölk· 
kyjen ja näytteeseen sisältyvien pölk
kyjen lukumäärien suhdetta. 

Läpimittojen mittaamisessa voidaan 
käyttää yksinkertaista, tasaavalla luoki· 
tuksella varustettua mittatikkua. Selvi
tystä vielä vaatii, miten suureen luokka
väliin voidaan mennä tarkkuuden oleel
lisesti kärsimättä. Mittaukset on suori· 
tettava aina samassa, ennakolta sovitus· 
sa suunnassa. Soikeat pölkynpäät mita· 
taan ristiin . 

Tähänastisten kokemusten valossa 
näyttää siltä, että kylkitiheys aihtelee 
huomattavasti vähemmän kuin todelli
nen pinotiheys ainakin runkotavaran 
(sellaisen pinotavaran, jo a run~ojen 
kaikki osat ovat mukana) ollessa ky -
myksessä. Olen osoittanut edellä maini
tussa aikaisemmas a kirjoituk es ani , 
että sellaisessakin teoreetti es a tapauk
sessa, jolloin pölkkyjen sivuviiva on 
suora, ts . pölkyt ovat muodoltaan kat
kaistuja kartioita, kylkitihey poikkeaa 
todellisesta pinotiheydestä löspäin sit 
enemmän, mitä pitempiä pölkyt ovat. 
Jo tämä seikka vaikuttaa siihen uun
taan, ettei kylkitiheys riipu tavaran pi
tuudesta läheskään samassa määrin kuin 
todellinen pinotibeys. Samaan suuntaan 
vaikuttaa vielä se, että tyvipölkkyjen 

4 

o uus lisääntyy pitempään tavaraan siir
ryttäessä. Kun vielä moottorisahan käyt· 
töön siirtyminen on suurentanut tyvi
pölkkyihin jäävää tyvipaksunnosta, ovat 
pitkää pinotavaraa sisältävät pinot (nåh· 
tävä ti n. 3 metristä ylöspäin) raken· 
teeltaan sellaisia, että pölkyt koskettavat 
toisiaan lähinnä vain päistään. Kylki
tiheys on tällöin niin hyvä, kuin se pöl 
kynpäiden vaihtelevan koon ja tyvileik· 
kausten usein epämääräisen muo:lon 
huomioon ottaen yleensä voi olla, vaik-
ka pinon si ällä aattaa olla suuriakin I 
rakoja. 

Eräissä alustavissa mittauksi sa on 
mm. saatu 1· ja 2-metriselle kuusipa· 
peripuulle ke kimääräiseksi kylkitihey· 
deksi 0.76 ja 3-metri elle sekä sitä pi
temmälle kuusi paperi puulle 0.77. Täl
löin oli kussakin tapaukses a valmistettu 
vain yhtä tavaranpituutta kerrallaan. 
Usean tavaranpituuden valmistaminen 
amanaikaisesti voi aiheuttaa muutoksia 

kylkitiheysarvoihin (2 m 0.74, 3 m 0.77 , 
4 m 0.78 ja 5 m 0.78), amoin keski
määräi en läpimitan muuttuminen, 
mutta ilmeise ti huolellise ti pinottujen 
pinojen kylkitiheys kuitenkin vaihtelee 
huomattava ti vähemmän kuin todellinen 
pinotiheys. Latvatavaralla kylkitiheys 
joka tapauk e a on tyvien puuttumisen 
takia pienempi kuin runkotavaralla. 

Viitattakoon vielä pinotiheyskiilalla 
ja pinotiheysmittarilla m/ Snellman suo- JJI 
ritettujen koemittausten antamaan tu- P' 
lok een. Tällöin nimittäin todettiin, ettei 
mainittujen mittarien antaman kylkiti· 
heyden ja todellisen pinotiheyden välillä 
ole juuri minkäänlai ta korrelaatiota. 

aikkakin ky ei ten mittarien antamat 
tulok et ovat epävarmoja ja vaihtelevia, 
aattaa kuitenkin korrelaation puuttu

minen viitata iiben suuntaan, että kylki
tihey todella p syy keskimäärin likimain 
amana todelli en pinotiheyden muut 

tuessa. 
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Kokeilu vaihtolavakuljetuksesta 

Pohjois -Karjalassa 

A. Ahlström Osakeyhtiön Joensuun pii· 
rissä on jo viime kesästä alkaen käytetty 
2 ja 4 m paperipuiden autokuljetuksessa 
kahta kuorma-auton puoliperävaunuun ve
dettyä peräkkäistä vaihtolavaa, joille puut 
on pinottu auton pituussuuntaisesti. Vaihto
lavojen käyttö tapahtuu Autolava Oy:n me
netelmällä. Puoliperävaunun pankoilla va· 
rustetun teräspalkkirungon pituus on 9 . .. 

Kuva 2. Kahdella 
perökköisellö vaih
tolavalla kuormat
tu 4-pyörövetoinen 
Yana1a kuorma
auto. 

Edellä mainitut eikat antavat aihetta 
toivoa , että kylkitiheysmenetelmällä voi· 
daan, paitsi huomattavasti helpommin , 
myös tarkemmin kuin täh nasti illa kei· 
noilla päästä sen pinon tilavuuteen , 
jonka ky ymyksessä olevat pölkyt ään· 
nöllisesti pinottuina muodo tai ivat. 

Huomattakoon, että kun kylkitihey -
määräykset on tehty huolelli esti lado
tuista pinoi ta, tulee tätä menetelmää 
käytettäessä eliminoiduksi se vaikutus, 
mikä huolimattomalla ladonnalla on 
rnittaustulok een tavaraa pinoina mitat· 
taessa. 

Verrattuna e im. todellisen pinotihey· 
den mittaamiseen on kylkitihey arvojen 
määrittäminen ilman erityi iä apuv Ii-

10 m. Vetoautona to1m1va nelipyörävetoi· 
nen 150 hv:n Vanaja kuorma-auto ja puoli. 
perävaunu ovat varustetut teliakselilla. Yh
delle vaihtolavalle mahtuu puutavaraa n. 
20 p-m3 ja siis koko autokuormaan n. 40 
p·m3 . Varastolla ennakolta täytettyjen 
vaihtolavojen kuormaus on kestänyt n. 15 
min. iiden purkaminen tapahtuu nippuina 
joko veteen tai jäälle. 

]. S. 

neitäkin suhteellisen helppoa ja vähä· 
löi tä. 

Eräänä erikoistapauksena, jossa kylki
tihey menetelmästä voi olla apua, mai· 
nittakoon lopuksi niin runsaasti jäätä 
ja lunta sisältävä pino, ettei se sellai-
enaa n ole mittauskelpoinen. Jos ky

seessä olevan tavaralajin "normaalikylki
tihey " (ilman jäätä ja lunta) tunnetaan, 
voidaan edellä selostetulla tavalla mää· 
rittää sen pinon tilavuus, jonka samat 
pölkyt ilman lunta ja jäätä muodostai· 
sivat. 

Edellä esitetty kylkitiheysmenetelmä 
on periaateratkaisu, jonka monet yksi
tyiskohdat kaipaavat lähempää selvitystä. 

O. M. 
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Puutavaran kuljetuksiin hankintavuonna 1960-61 

osallistuneet autot 

Puutavaran kuljetuksi in o allistuvien 
kuorma-autojen määrän ja laadun selvit
tämiseksi kerättiin Metsätehon toimesta 
elo- ja joulukuussa 1960 sekä helmi- ja 
toukokuussa 1961 tilastoa Metsätehon 
jäsenten ja metsähallinnon kuljetuksissa 
käytetyistä autoista . ;filasto antaa hyvän 
kuvan puutavara-autoista, illä se si äl
tää lähes kaikki mainittujen työnanta
jien työmailla olleet autot , ja nämä 
työnantajat suorittavat pääo an puuta
varan autokuljetuksista . Yhdistelmänä 
ti laston tuloksista voidaan esittää seu
raavaa . 

1. Tilaston pohjalla voidaan laskea, 
että Metsätehon jäsenten ja met ähalli n
non kuljetuksissa oli talvella 1961 vilk
kaimpana kul jetuskautena hteensä n . 
3 000 kuorma-autoa . 

2. P uutavaran autokuljetuk et suori
tettiin paaas1a sa autourakoitsijoiden 
autoilla , joiden osuus oli 95 ... 97 9o. 
Työnantajien autojen o uu oli 3 ... 5 
%. 

3. Autojen valtaenemmi tö, 9-t ... 96 
% , oli kak iak eli ia. Kolmiak eli ten 
autojen osuu oli 4 ... 6 %. Kak iak e-
lisista autoi ta 1 ... 30 °0 : lla oli ve-
tävä etu- ja taka-ak eli . Lähes puole a 
kolmiak elisi ta autoi ta oli vähintään 
kaksi vetävää akselia. ealla vetävällä 
akselilla varu tetut autot, jotka O\'at 
maastokelpoisempia kuin hdellä vetä
vällä akselilla varu tetut , nä ttävät ylei -
tyneen viime vuosina . e olivat leen ä 
käyttöominai uuk ien a puole ta parem
pia kuin yhdellä vetäväll ak elilla va
rustetut. 

4. Puutavara -autot olivat keskimää
rin uudempia kuin maan kaikki kuor
ma-autot. 56 ... 70 9o kak iak eli i ta 
ja 67 ... 87 % kolmiak eli ista autoi ta 
oli otettu liikenteeseen vv. 1959-61. 

Vanhojen , yli 5 v käytössä olleiden au 
tojen osuus oli alle 10 % . 

5. Keskimäärin 96 ... 97 % kaksiak-
selisista autoista ja 96 . .. 98 % kolmi -
akselisista autoista oli varustettu diesel
moottorilla . Die elautoja oli v:n 1960 
lopussa maan koko autokalustosta 53 % . 

6. Kaks iakselinen diesel.kalusto koos
tui pääasiassa englantilaisi ta, länsisak-
alai i ta , suomalaisista ja ruot alaisi ta I 

autoista . äis ä maissa valmistettujen 
autojen yhteinen osuus oli 95 . .. 97 % . 
Vetävällä etu- ja taka -akselilla varustet
tujen autojen yleisi mmät valmistusmaat 
olivat Länsi-Saksa ja Ruotsi. Taka-akse
livetoisten autojen tärkei mmät alkuperä
maat olirnt Englanti ja Suomi . Kolmi 
ak eli et autot taas olivat peräisin lä
hinnä Suomesta ja Ruotsi ta . 

7. Tila tos a on edustettuna kaik
kiaan 30 eri automerkkiä . Ylei immät 
merkit olivat Bedford, Ford , Mercede -
Benz, Sisu ja olvo . 

. Puutavara-autot olivat kokon a 
puole ta yleen ä niin suuria kuin akseli 
painoa ko kevien rajoitusten mukaan 
voitiin käyttää ja ke kimäärin suurem 
pia kuin maan kaikki kuorma-autot. 

9. Kak iak eli ten dieselautojen moot 
torin teho oli 111 .. . 129 hv ja kolmi-
ak eli ten 124 ... 129 hv. , 

10. Kak iak eli i ta autoista oli 42 ... 
57 % varu tettu perävaunulla. Kolmi 
akseli et autot liikennöivät pääa ia a 
ilman perävaunua. Perävaunuja käytet 
tiin uhteellisesti eniten toukokuu a ja 
vähiten elokuu a . etoautot olivat 
leen ä k yttöominai uuk ien a puole ta 

muita autoja parempia. 
11. Perävaunu! olivat lähinn yksi · 

ak eli ia puoliper vaunuja. H uomaua · 
vin o a nii tä, 70 . .. 77 % , oli koti te· 
koisia, t . kylä eppien , pienten au to-
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Rungon tai pölk n todellisen tilavuuden 

määrittäminen graafisesti 

Kokonaisen rungon tai puutavarakappa
leen wdellinen tilavuus voidaan melko yk
sinkertaisesti määrinää graafisesti. Puullu
matla kahteen aikaisemmin käyteuyyn me
netelmään (Reineke 1926, Spurr 1952) esi-

korjaamoiden tai autoilijoiden itsen ii 
valmistamia. Yksiakselisissa puoliperä
vaunuissa ei yleensä ollut jarruja. 
Muissa perävaunutyype:ssä en ijaan 
oli jarrut. Huomattavin osa perävau
nuista oli niin suuria kuin määräyksien 
mukaan voitiin käyttää. 

12. Yli 40 % :lla autoista oli kippi. 
Hieman yli puolet kipeistä oli mekaa
nisia. Loput olivat hydraulisia. 

13. Autokohtaisella kuormau laitteella 
varustettujen autojen o uu oli 34 .. . 
52 % . Melkein kaikis a tukkeja kuljet
taneissa autoi sa oli kuormauslaite. Sen 
ijaan uurin osa pinotavara-autoista 

kuormattiin käsin. Mekaaninen puomi
na turi oli ylei in kuo~au laite. Hyd
raulisia puominostureita ja vaihtola'"oja 
käytettiin ensi sija sa pinotavara-autoi -
sa. 

14. Puutavaran kuljetuk iin o alli tu
vat autourakoit ijat olivat etupää ä 
pienyrittäjiä, illä huomattavinta osaa 
urakoit ijoiden autoista ajoivat omi ta
jat tai heidän perheenjä enen ä. iiden 
autojen o uu , joi a oli yk inomaan 
palkattu kuljettaja, oli 15 ... 18 % . 
Kaikkien kuljettajien keski-iäk i saatiin 
31 . .. 34 v. Autoi a oli tavalli e ti 1 
apumies a;ovuoroa kohti . 

15. Autot työ kentelivät lähinnä vain 
yhde ä vuoro sa. eas a vuoro sa 
työ kennelleiden urakoitsijoiden autojen 
osuus oli helmikuu a 21 % ja muina 
kuukausina 10 ... 13 % . Työnantajien 
autoja ei leen ä käytetty vuoroajossa . 

16. Urakoit ijoiden autoi ta 60 ... 

tetään seuraavassa ew Brunswickin yli
opistossa Kanadassa työskentelevän, nähtä
västi intialaissyntyisen Bal Sieu Ramdialin 
kehittämä yksinkertaistettu menetelmä. 

Kuutioitavasta rungosta tai pölkystä mi-

75 % osallistui puutavaran kuljetuksiin 
vähintään 6 kk/v. Kolmiakselisia ja 
usealla vetävällä akselilla varustettuja 
autoja käytettiin puutavaran kuljetuksiin 
ja vuoroajoihin suhteellisesti enemmän 
kuin muita autoja. 

17. Autourakoitsijoista oli 19 ... 32 
% vakinaisia , saman työnantajan kul
jetuksiin jatkuvasti osallistuvia. Vakinai
sia urakoitsijoita oli suhteellisesti eniten 
elokuussa ja vähiten helmikuussa. 

18. oin puolella autoista oli pakol-
lisen liikennevakuutuksen lisäksi vapaa
ehtoinen autovakuutus. 

19. rakoitsijoiden autoista työsken-
teli 36 . . . 46 % asema paikkansa ulko
puolella ja 3 .. . 7 % :lie autoista joudut
tiin hankkimaan siirtolupa. 

20. Verrattae sa kä illä olevaa tilas
toa v. 1957 kerättyyn vastaavanlaiseen 
tila toon todetaan mm., että puutavaran 
kuljetuksis a oli talvella 1961 enemmän 
autoja kuin talvella 1957. Työnantajien 
omi taman autokaluston määrä ja osuus 
olivat pienentyneet. Kolmiakselisten au
wjen käyttö oli jonkin verran yleistynyt. 
E-Oelleen voidaan todeta, että usealla ve
tävällä akselilla varustetuilla autoilla on 
n kyään merkittävä sija autokalusto sa ; 
autojen keski-ikä on alentunut tuonti-
äännö ielyn lopettami en jälkeen ; au

to jen koko on suurentunut; autokalu -
ton dieselöityminen on edistynyt tuntu
va ti ; moottorin teho on hieman suuren 
tunut ; vapaaehtoi Ien autovakuutusten 
kä rttö on lisääntynyt, mutta siirtolupien 
kli)rttö taa hieman vähentynyt. 

A.E. H . 



tataan lyhyehköin välimatkoin läpimitta ja 

sen jälkeen lasketaan kutakin läpimittaa 

vastaava poikkileikkauspinta-ala. Olkoon 
esimerkkinä 2-metrinen tyvipölkky, jo ta on 

tehty seuraavat mittaukset. 

Poikki-

Etäisyys Läpi- leikkaus-

tyvestä, mitta, pinta-ala, 

cm cm dm2 

0 28.0 6.15 

25 24.2 .t.60 

50 22.1 3 .8-1 

75 21.0 3.46 

100 20.6 3 .33 

125 20.3 3 .2-t 
150 20. 1 3 .17 
175 19.9 3 .11 

200 19.6 3.02 

Tämän jälkeen piirretään koordinaati to, 

jossa vaaka-akselilla on poikkileikkau · 
pinta-ala neliödesimetreinä ja py t ak elilla 

mittauskohdan etäisyys tyvestä. P tyakseli 

sijoitetaan kuvion keskelle. Pystyak elin 
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Kuva 3. Esimerkki erään 2 m pölkyn 
todellisen tilavuuden määrittämisestä 
graafisesti. 

8 

kahden puolen merkitään kunkin mittaus

kohdan korkeudelle pisteet, jotka ovat pinta

ala-asteikon mukaan puolen poikkileikkaus
pinta-alan päässä pystyakselista. Kummal

lakin puolella akselia yhdistetään pisteet 

käsivaraisesti käyrällä, jolloin saadaan 

eräänlainen pölkyn kuva. Kuva on kuiten

kin mittasuhteiltaan epätodellinen, koska 

läpimittojen sijasta on käytetty pinta-aloja. 

Pinta-alojen käyttämisestä on seurauksena, 
että pölkyn kuvan pinta-alan osuus kehyk

sek i piirretyn suorakulmion pinta-alasta 

on yhtä suuri kuin pölkyn tilavuuden osuus / 
tyvikuutiosta, ts. sen lieriön tilavuudesta, 

jonka kantana on tyvileikkauspinta-ala . 

Tyvikuutio ja suorakulmion pinta-ala 
ovat ilman muuta laskettavissa, mutta puun 

kuvan pinta-alan määrittämisessä tarvitaan 

Ramdialin mukaan planimetri. Pölkyn 

tilavuus saadaan, kun tyvikuutiosta otetaan 

yhtä monta prosenttia, kuin pölkyn kuvan 

pinta-ala on uorakulmion pinta-ala ta. 

Planimetri ei ole mikään yleinen työ
väline, joten yk inkertaisempi keino on 
tarpeen. Jos on käytettävi ä riillävän tark

ka vaaka - tavallinen ns. apteekkivaaka 

kelpaa aivan hyvin - voidaan menetellä 

iten, että kuvio piirretään ta arakenteiselle 

kartongille. Sitten leikataan uorakulmio 
irti ja punnitaan e, jonka jälkeen leika

taan irti ja punnitaan pö]k n kuva. Saatu

jen painojen avulla voidaan la kea, mon

tako prosenttia pölkyn kuutio on tyvilieriön 

kuutio ta. 

Menetelmän sovellutuk ena voidaan mai- I 
nita kokonaisten koepuiden kuutiomääräi 
nen jakaminen eri tavaralajeiksi ja hak

kuutähteiksi. Kun tukkien, paperipuiden ja 

halkojen {vaihtoehtoisesti ohutpaperipuiden 

tai polttorankojen) minimiläpimitta tunne

taan, voidaan graari ta menetelmää käyt

täen likimain la kea, kuinka paljon kutakin 

tavaralajia ekä hakkuutähteitä rungoi ta 
aadaan. Leikataan vain puun kuva poikki 

k)' eisiä minimiläpimittoja vastaavien pinta-

alojen kohdalta. 0 . f . 
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Kokeiluja puiden runkoina juonnosta traktorilla 

Hevosten ja hevosmiesten uhkaavan 
puutteen takia suoritetaan eri tahoilla 
kokeiluja pyörä- ja telaketjutraktoreiden 
käytöstä puutava ran juontoon. Seuraa
vassa selostetaan eräitä kokonaisten run
kojen juontoa koskevia viimetalvisia ko
kei luja niistä aatuine kokemuksineen . 

1. Rauma-Repola Oy:n pyörä 
traktorikokeilu Toivakas a 

Metsänhoitaja A h t i Pe so 1 a n joh
dolla kokeiltiin tavallisen pyörätralctorin 
käyttöä kokonaisten sahapuurunkojen 
juontoon kannolta jäävarastolle. Hak 
kuussa puut pyrittiin kaatamaan tralcto 
rille edullisiin maa tonkohtiin ja iten, 
että puiden latva t suuntautuivat mah
dollisimman lähelle toi iaan. Juonnet
taessa tiettyyn latvaläpimittaan saakka 
karsitut rungot vedettiin teräsköydellä 
latva päistää n yk i kerrallaan traktorin 
luo. Sen jälkeen ne " hirtettiin ' latvoi -
taan traktorin hydrauli een no tolaittee-
een kiinnitetyillä teräskö illä tai ket

juilla. Kuorman etupää no tetliin lö 
nostolaitteella kohottamalla , ja ajo ta-

Kuva 4. Kokonais
ten runkojen juon
toa pyörötraktorilla 
Rauma-Repola 
Oy: työmaalla Toi
vakassa. 

pahtu i laahuskuormana varastolle. Va
rastolla traktorilla ajettiin kaartaen si
ten, että rungot tulivat telojen päälle 
vinoittain . Kuorman purkamisen jälkeen 
traktorilla vielä työnnettiin puita järjes
tykseen . Runkojen jakaminen ja katko
minen tukeiksi ja paperipuiksi suoritet
tiin telojen päällä. 

Kuorman suuruus oli 4 tai 5 runkoa 
eli 40 ... 60 j3 ja tuotos ko. olosuh
teissa noin kaksinkertainen hevosjuon
toon verrattuna. 

Menetelmän edellytyksinä ovat hyvä 
ennakkosuunnittelu hakkuussa ja juon
nos a sekä pienen kuorman takia suh
teellisen lyhyt juontomatka. 

Menetelmän etuina on pidettävä seu
raavia seikkoja. Runkojen jakamisen ja 
katkomisen järjestely on varastolla hel
pompaa ja varmempaa kuin metsässä . 
Vältyttäessä puiden ihmisvoimaiselta 
kuormaamiselta ja purkamiselta työ ke
ventyy. Menetelmä soveltuu etenkin pie
niin hankintaleimikoihin, koska trakto
ri a tarvittavat Ii älaitteet puutavaran 
ajoa varten rajoittuvat vain muutamiin 
terä kö denpätkiin eikä tarvita edes 
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rekeä vintturista ja nosturista puhumat
takaan . 

2. Tukon Kone O y:n telaketju
traktorikokeilu 

Tukon Hämeenkylän kartanossa ko
keiltiin kanadalaisen John Deere-Lanz 
1010 telaketjutraktorin käyttöä kokonais
ten sahapuurunkojen juontoon. Tämä 
tavallinen 40 hv telaketjutraktori oli va
rustettu 4 tn :n takavintturilla 13 mm 
paksuine teräsköysineen sekä etukuor
maajalla tukkipihteineen . Etukuormaa
jassa on 2 hydrauli ta hallintalaitetta, 
ja sen nostokorkeus on n. 3 m ja nosto 
voima 1 815 kg. Traktorin kokonai paino 
etukuormaajineen ja vinttureineen on 
n. 5 tn ja pintapaine 445 g/cm2 • Trak-

torin hinta vinttureineen on n . 2.5 milj. 
mk ja etukuormaajan tukkipihteineen n. 
1.3 milj. mk eli yhteensä n . 3.8 milj . mk. 

Juontokokeilussa , jo sa oli kysymyk-
e sä järeän metsikön avohakkuu, puut 

oli moottorisahalla kaadettu suunnattua 
kaatoa käyttäen ja karsittu o ittain . 
Juontomiehiä oli kaksi , joista toinen 
ajoi, toinen kiinnitti rungot latvoista 
vintturin teräsköyteen " hirttämällä". 
Kuorman koko oli tavallise ti 1 runko, 
jo kus 2 runkoa eli 10 ... 80 j3 ja juon
tomatka 0 ... 150 m. Juonto tapahtui 
tiettömässä metsässä laahus(ona ja pää
a iallisesti vintturiUa vetäen mm . pak -
un lumen aiheuttaman vaikeakulkuisuu

den vuoksi. Välivarastolla yksi mies suo
ritti lopun kar innan sekä katkonnan 

Kuva 5. Kokonais
ten sohopuurunko
jen juontoa John 
Deere-Lonz 1010 
teloketjutraktorillo 
Hämeenkylän kar
tanon metsissä. 

Kuva 6. Puiden kä
sittely varastolla 
suoritetaan John 
Deere-Lonz 1010 
teloketjutroktorin 
etukuormoojon 
tukkipihdeillä. 

I 

I 
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tukeiksi ja pinotavarak i. Tukkien sii r
tely omiin telakasoihin suoritettiin jJon
totraktorin tukkipihdeillä . Juonnon tuo
tos oli 30 ... 50 runkoa eli n. 600 j3 

päivässä . Kaikki miehet , jotka olivat 
vakinaisia maataloustyöntekijöitä , työs
kentelivät tuntipalkalla. H evosia ja he
vosmiehiä ei ollut saatavissa. Ko . juon
tojärjestelyn oleellisena etuna on pidet
tävä ihmistyön keventymistä, koska pui
den kaikki käsittelyt tapahtuivat trakto 
rilla. 

3. TDT-40 M juontotraktorin kokeilu 
metsähallituk en työmailla 

Metsähallituksen Tervalammin hoito
aluee sa kokeiltiin venäläistä TDT-40 M 
telaketjutraktoria , joka on tavallisin 
juontoajoneuvo euvostoliito sa. Tätä 
juontotraktoria, jota jo kokeiltiin mm. 
Met ätehon toimesta noin 5 vuotta it
ten, on parannettu mm. kuormalarnn 
hydraulisen käytön ja telaketjurakenteen 
puolesta. ykyi en koneen moottorin
teho on 50 hv, suurin vetovoima 4_3 tn, 
vi ntturin vetovoima 5.1 tn , traktorin 
paino 6.5 tn ja pintapaine 450 g/cm2 • 

Koneen hinta on n . 2.9 milj . mk. 
Juonta ko. traktorilla tapahtuu par-

haiten kokonaisina, joko karsimattomi
na tai karsittuina runkoina . Niinpä 
Tervalammin kokeilussakin puut oli 
kaadettu suunnatulla kaadolla ajosuun
taan tai vastakkaiseen suuntaan, riip
puen siitä juonnettiinko puut latva - vai 
tyvipäät edellä. Juontoryhmän muodosti 
kolme miestä, joista yksi oli a jaja ja 
kaksi vintturin teräsköyden vetäjiä ja 
apuköysi~n ja kettinkien tukkien päihin 
kiinnittäjiä. Kuormaustyö oli aikaisem 
min nähdystä kehittynyt ja tapahtui si
ten, että rungot vedettiin vintturilla 
yk itellen traktorin luo eikä, niin kuin 
aikaisemmin, yhdellä kertaa. Kaikki 
vinssatut rungot nostettiin sitten yhtä
aikaa kuormalavan päälle. Keskimääräi
nen kuorma on ollut kokeissa 7 .3 run
koa ja suurin kuorma 11 runkoa . Tuo
ta on ollut keskimäärin n . 7 runkoa 
tunni a vajaan 400 m:n juontomatkalla 
ja keskinkertai es a leimikossa sekä lu
men paksuuden ollessa 80 cm. Paksusta 
lume ta huolimatta traktori näytti liik
kuvan maa to a hyvin. 

Juontotyön lisäksi t raktoria on tar
koitu kokeilla meillä myös laikkurin 
ja kaivukoneen tm . kaluston vetoon sa
moin kuin kipattavana soravaununa. 

J. s. 

Kuva 7. Juontoa 
TDT-40 M juonto
lraktorilla. Kuor
mana on 9 järeätä 
runkoa, jotka on 
kuormattu kuorma-
lavalle tyvi päät 
edellä. 
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Kuorell isten mäntypaperipuunippujen uimiskyvystä 

Metsäteho suoritti yhteistoiminnassa 
Enso-Gutzeit O sakeyhtiön kanssa v. 
1960 4.4 m :n kuorellisia mäntypaperi
puunippuja koskevan uimiskykytutki
muksen. Aineisto käsitti 166 nippua. 
P uut oli hakattu Kesälahdella ja Pu
hoksessa a lkutalvella 1960 ja vara toitu 
pinoihin autoteiden varsille, jossa puo
let tavarasta ristikoitiin huhti - touko
kuussa 1960 (Puhoksessa kuitenkin 
kaikki 2.2 m:n apumittatavara). Puut 
ajettiin autonippuina veteen kahtena 
eränä. Ns . kesäajo (86 nippua) suoritet
tiin 28. 6 . - 8. 7. 1960 ja syy ajo ( 0 
nippua) 30. 8. - 6. 9. 1960. Kesäajo
nippujen uimiskyky mitattiin veteenpa
non yhteydessä, elokuun alus a, syyskuun 
alussa ja lokakuun lopussa. Syy ajonip
pujen uimiskykymittaukset taas uori
tettiin veteenpanon yhteydes ä ja mar
raskuun alus a. 

Tutkimukses a päädyttiin euraaviin 
päätuloksiin . 

1. Ristikoinnista saatava hyöty oli 
syysajossa melkein olematon ja kesä.
ajossakin vailla suurempaa kä tännöl
listä merkitystä. 

2. Kesäa joni ppu jen kellumi prosentti 
pieneni kuukaudes a ke kimäärin vajaat 
3 % (17.9 % :sta 7.6 % :iin) . yysajo-

nippujen kelluvuuden pieneneminen oli 
kuukautta kohti keskimäärin n . 7 % 
(22 .6 % :sta 8.9 % :iin), siis yli kaksin
kertainen kesä.ajoon verrattuna. 

3. Vaikka syysajoniput vettyivätkin 
nopeasti, voitiin silti todeta, ettei niistä 
ollut kahden kuukauden vedessäolon 
jälkeen uponnut yhtään nippua ja alle 
S:n kellumisprosentin nippuja oli vain 
3 kpl (3.9 % kappaleluvusta). Kesäajo
nipuista oli lähes neljän kuukauden / 
(114 vrk:n) vedessäolon jälkeen huo-
no ti uivia nippuja n. 23 % . Pääosa 
nii tä oli sellaisia, joiden sydänpuun 
määrä oli alle 20 % poikkileikkauspin
ta-ala ta . Yhtään kesäajonippua ei upon -
nut eikä hajonnut. Sydänpuuköyhien 
kesäajonippujen (sydänpuuta alle 20 %) 
uimi aika hyväkuntoi ina oli noin kol-
me kuukautta ja muun tavaran ainakin 
neljä kuukautta. 

4. 2.2 m:n apumittatavara kuivui hy
vin ja säilytti uimi kykynsä parempana 
ekä kesä- että yy ajon yhteydessä kuin 

4.4 m:n tavara. Runkotavaran uimiskyky 
oli kesäajonippuina heikompi kuin vas
taavan tukinlatvustavaran. Syy ajon yh
teydessä ei samanlaista eroa voitu ha
vaita . 

.T. 

u i Römer-kuodjama!Ji ' Saksalaisesta 1.5 hv :n moottoriJla va
rustetusta , iskuteräi estä Römer kuorijasta 

on nyt ilmestyn t uu i malli . e poikkeaa 
aikaisemmasta malli ta a ennoltaan ja muo
doltaan parannetun kädensijan a ja uu ien 
syöttö- ja kannata p ·öriensä puolesta. ii
meksi mainitut helpottane-..at ja keventä

nevät koneen siirtämi tä pitkin runkoa kuo
rittaessa. Römer kuorijan, jota on koekä -

tö - meilläkin u eita kappaleita järeiden 
puiden, kuten p lväiden kuorinnas a, uuri 
varjopuoli on en korkea hankintahinta. 
Tämän haitan korjaamisek i on Römeriä 
va laava kuorija s:iatavana lähiaikoina m ö 
sak alai en Stihl moottorisahan Ii älait
teena. Halvemman hinn n lisäksi on etuna 
tällöin nykyistä Römeriä huomattavasti 

voimakkaampi eli 6 hv :n moottori . 
] . S. 
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Pino -T eho 1 kuorimakone 

Kuva 8. Pino-Teho 1 
kuorimakoneen 
koekappale. Etu
alalla näkyy syöt
tölaitteen ruuvikie
rukka ja sen ylä
puolella puun oh
jaus- ja puristus
vipu. Takana nä
kyy kutteri. 

Pino-Teho 1 kuorimakone on metSälek· 
nikko Sakari Pinomäen Työtehoseura a 
suunnittelema , traktorilla käytettävä ja siir
rettävä, jatkuvatoiminen, automaatti öttöi· 
nen, kevyt ja halpahintainen kutterikuori 
makonc. Kuorintaelimenä on erikoislaalui· 
nen, jousikuormitetlu ja kelluva kuttcri , 
joka muodostuu useista keskipakoi voimas· 
ta puuta myötäilevistä teråkehi tä. Auto· 
maattisesti toimivan s öttölaitteen muodo . 
laa puuta pyöriuäen eteenpäin yöuävä 

Kuva 9. Uusi Rö
mer-kuori jamall i. 
Koneen alaosassa 
näkyvät vapaasti 
pyörivät kannatus
pyörät. 

ruuvikierukka jousikuormilettuine puun 
ohjaus- ja puristusvipuineen . Syöttöperi
aatteesta johtuen syöttönopeus tullee ole
maan keskimäärin alle lO m/min. 

ormaalin työryhmän muodo taa kaksi 
miestä, syöttäjä ja vastaanottaja . Varsinais· 
ta koneenhoi tajaa sitävastoin ei syötön au
tomatisoinnin vuoksi tarvita . 

Kone on vielä kehi ttely- ja koekäyttö
asteella. Hinnak i on ilmoitettu tulevan 
295 000 mk. My jä on Metsätyö Oy. 

]. S. 
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Ponttuulla siirrettävä puomina turi 

Viime syksystä alkaen on OY Faaer 
AB :ssä Lohjalla kokeiltu hydra ulisella kah

maimella varustettua, hydraulisesti toimi
vaa HIAB 176 Met äelefantti puominostu

ria koivutukkien siirtoon suomu va rasiosta 

tehtaan kuljettimelle. osturi on sijoitettu 

siirrettävälle ponttuulle, koska tuki1 no te-

taan en in vesivarasto sa kahden ponliuun 

väliin ja moottorivenehinauksen jälkeen 

siitä maakuljeuimelle. Kahmaimella voi

daan nostaa 1 tai 2 tukkia kerrallaan. Työ

ryhmään kuuluu kaksi miestä yhtä nosturi

rybmää kohti. 

]. s. 

Kuva 10. Vaneri
koivutukkien siirtoa 
ponttuulta kuljetti
melle Hiab Metsö
Elefantilla. 

Tila totutkimus p örätraktoreiden 

käytöstä K ki- ja Etelä- Ruo in 
mel "" taloud 

!SA suorilli v. 1959 1ila 101u1kimuk en 

Keski- ja Etelä- Ruotsin a 

käytettävistä p örä1rak1orei la ( 

görelse nr 23/ 1960). elvillely 

raavia tuloksia . 
- P yörätra ktoreiden vuoiuinen kä )UÖ 

oli keskimäärin l 300 rnmia vuod a, j la 

400 tuntia vuodes a met · 1alouden töi' sä, 

1 . puutavaran kulje1uk a ja met änpa-

trakiorimerkki oli Bolinder

lunk1ell, euraavina oliva1 Ferguson, olvo 

ja Fordson. 
- Keskimääräi 1rak1ori oli -1 .5 vuoden 

ikäinen, 36 hv :n dieseh raktori. 

- 1 Cl(,: 11 k iki ta 1rak1orei 1a oli kiika -

I 

' 
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Juontokokeiluja Bombardier 
telaket jutrakt o rilla 

Oy Laatuvaunu Ab:n toimesta kokeiltiin 
viime talvena useilla paikkakunnilla kana
dalaisen erikoistelaketjutraktorin Bombadier 
1uskeg-Carrier H.D.W:n käyttöä puuta· 

varan juontoon. Traktorin bensiinimoono
rin teho on 115 hv, ajonopeudet ovat 2.6 
... 25 km/h, paino 3.2 tn ja telaleveys 71 
cm. Traktoriin on nykyään saatavissa myös 
dieselmoottori . Ajoneuvo on varustettu 5 

Kuva 11 . Bombar
dier Muskeg tela
ketjutraktori . 2 m 
paperipuun kuor
mous tapahtuu 
tookkoina traktori
vintturin teräsköy
dellä. 

tai puoliteleketjut tm . ja 21 % :lla oli 

kuormauslaite. 
- Traktorin kuorma -a joneuvoi ta oli 

25 % 1-akselisia kärryjä, 25 % juomokelk . 
koja, 1-l % saksia tms. laahusajoneuvoja , 
12 % vaunuja ja 2-l % muiia . 

oin 2/3 traktorikuljetuksesta ta · 
pahtui tiellä, loput tie1tömäs ä met äm.aa · 

to a . 
- Trnktoreit k ettiin lik im1in yht ii 

m:n vintturilla ja kippilavalla. Pintapaine 
ilman kuormaa on 70 g/cm2 . Juontokokei
luissa lyhyiden paperipuiden kuormaus 
suoritettiin taakkoina vintturin teräsköydellä. 

Traktoria kokeiltiin myös tukkien juontoon. 
Ajoneuvo osoittautui maastokelpoiseksi , 

mutta hankintahinnaltaan kalliiksi (3.9 
milj. mk, mutta ilman veroja n. 3 milj . mk). 

]. S. 

pal jon harvennus- kuin päätehakkui akin. 

- KeskiajomaLka oli 1 300 m. 
- Traktoreiden käytön tehostamistoi· 

menpnema suositeltiin mm. vuotuisen 
käyttöasteen kohottamista, eri met änomis· 
lajien keskinäistä yhteistoimintaa, sopivam
pien kuormauslaineiden, kuorm1-ajoneuvo
jen ym. varusteiden käyttöä , kuljetusten pa
rempaa järjestelyä , ajajien koulutusta yms. 

]. s. 
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Metsätehon hankintateknillinen 
talvi retkeily 

Metsätehon tämänvuotinen talviret
keily oli 6. 3. 1962, ja se suuntautui 
Heinolan seuduille, 0 y T a m p e 1 1 a 
A h:n välivarastoille ja Heinolan teh
taalle. Retkeilyn pääkohteina olivat koi
vupinotavaran kuormaus- ja kuljetus
kalustot sekä koivupaperipuiden koneel
lisen kuorinnan laitteet. Täydennyksenä 
nähtiin tukkien koneellista kuormausta, 
ajoa vetävällä traktoriperävaunulla ja 
Oy Tampella Ab:n kevyt, koottava kah-

den hevosen talli . Lopuksi tehtiin tutus
tumiskierros uuteen flutingkartonkiteh
taaseen . Retkeilyn kuluessa kuultiin 
myös mielenkiintoiset selostukset teh
taasta, sen tarvitsemasta puumäärästä, 
sen hankinta-alueesta ja hankintamene
telmistä sekä koivupaperipuiden ja 
-polttorankojen laatuvaatimuksista. 

Retkellä nähtyä esittävät oheiset ku 
vat selityksineen. 

J. s. 

Kuva 12. Metsä
neuvos H. Piippa
nen toivottaa ret
keläiset tervetul-

~ leiksi. 

Kuva 13. Koivupi
notavaran vaihto
lavakuormausta 
puoliperävaunulli
seen autoon Auto
lava Oy:n mene-

./ telmällä. 

Kuva 14. Hydrauli
nen Tico K-52 puo-
minosturi auto-
maattisella Tico 
kuormauskahmai
mella varustettuna. 
Kuorma-auton . pe
rävaununa on Velj. 

I 

Weckmannin tele- ~ 
skooppirunkoinen ,, 

.J, puoliperävaunu. 



Kuva 15. Koivupa
peripuiden autoon 
kuormausta Tico 
K-52 puominostu
rilla, jonka tartun
talaitteena on pui
ta päistä puristava 
mekaaninen lång-
banslyften kah-
main. -+ 

Kuva 16. Koivupa
peripuiden autoon 
kuormausta hyd
raulisella Hiab 176 
Metsä-Elefantti 
puominosturilla, 
jonka tartuntalaite
kin toimii hydrauli
sesti. Nosturi on 
asennettu Volvo 
Titon teliauton ja 
täysperävaunun 
väliin erillisenä, 
helposti irrotetta-
vana ja kiinnitettä
vänä laitteena. 
Nosturin käyttäjä 
istuu maston pääs
sä olevalla istui-
mella. ..). 
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Kuva 17. Irrotettava Metsä-Elefantti 
kuormauslaite. ? 

Kuva 18. Hydraulisesti toimiva Hiab 
172-M Elefantti nosturi hydraulisine 
kahmaimineen Scania-Vabis teliautoon 
ohjaamon taakse asennettuna. Nostu
ria käytetään pääasiallisesti pinotava
ran kuormaukseen, mutta lisäksi myös, 
kuten tässä, tukkien kuormaukseen.-+ 
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Kuva 19. Oy Tam
pella Ab :n Heino
lan kartonkiteh
taalla välipuilla 9 
.. . 14 p-ml nipuiksi 
jaettu koivupaperi
puuautokuorma 
puretaan Kone 
Oy :n siltanosturilla 
joko suoraan teh
daskuorimoon tai 

+- tehdasvarastoon. 

Kuva 20. Kuori- / 
mossa koivun esi
kuorinta suorite
taan Warkaus tas
kukuorimakoneilla 
ja jälkikuorinta 
Warkaus rummulla. 
T askukuorijoissa on 
alkukuorintaa var-

+- Ien piikkilevyt. 

Kuva 21. Fiat 411 R 
pyörätraktori vetä
vine puoliperävau
nuineen. Perävau
nun veto tapahtuu 
traktorin vetopyö
rien kehänopeuden 
kanssa !ahdistetun 
ns. ajovoimanotto-

.,/ akselin välityksellä. 

Kuva 22. Oy T am
pella Ab :n suunnit
telema kevyt, ele
menttirakenteinen, 
öljykarkalevyistä f 
valmistettu kahden • + hevosen talli. 
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BM BAMSE telaketjutraktorin 
siirtäminen maantiellä 

Metsätraktorina käytetyn BM Bamse tela
ketjutraktorin siirtäminen maantiellä on tä
hän asti ollut mahdollista vain kuorma
auton tms. lavalla. Nyt ko. traktoriin on 
kehitetty myös halvempi siirtotapa. Tällöin 
telaketjut poistetaan, ja traktori kulkee 
vetopyöräparin ja eteen kolmella pikakyt-

Kuva 23. BM Bamse 
telaketjutraktori 
siirtokunnassa. 

Kuva 24. Koivupa
peripuiden kuorin
taa siirrettävällä, 
traktorikäyttöisellä 
YK-16 koneella. 

kimellä kiinnitetyn pyoran varassa. Ohjaus 
tapahtuu hydraulisesti etupyörän avulla. 
Hydrauliikkaa varten on edessä yksi neste
sylinteri ja nestejohdot on kytketty pika
liittimin puskulevyn ohjausventtiiliin. Lisä
laitteen hinta on n. 110 000:- mk. 

]. S. 
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Vanha kuorma-auto kuormaus
laitteen voimakoneena 

Pinotavaran kuormausta koneellistet
taessa on ryhdytty käyttämään vanhoi
hin kuorma-autoihin asennettuja erilli
siä kuormauslaitteita. Kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön antaman tie
don mukaan kuorma-auto, jota tullaan 
yksinomaan käyttämään siihen asenne
tun kuormauslaitteen voimakoneena, 
rekisteröidään auton alustalle rakennet
tuna työkoneena, erikoisautona. Jos auto 
varustetaan lavalla ja sillä on tarkoitus 
myös kuljettaa tavaraa, se rekisteröi
dään kuorma-autona. 

Auton alustalle rakennettu työkone 
on samoin kuin traktori vapaa mootto
riajoneuvoverosta ja ns. diesellisäveros
ta. Henkilöllä, joka kuljettaa ko. autoa, 
on oltava kuorma-auton ajoon oikeut
tava ajokortti. Jos tämä henkilö hank
kii pääasiallisen toimeentulonsa toimi
malla toisen palveluksessa kuormau -
laitteen käyttäjänä, hänellä on oltava 

ammattiajokortti. Erikoisauton suurin 
sallittu ajonopeus on 60 kmlt. 

Kuormauslaitetta asennettaessa ly
hennetään tavallisesti auton akseliväliä. 
Tähän on hankittava katsastusmiehen 
lupa. Lyhentäminen saadaan tällöin suo
rittaa vain sellaiseen mittaan, joka si
sältyy auton valmistajan mallisarjaan. 
Lyhentämistä suoritettaessa on pidettävä 
mielessä, että autoon ei saa asentaa 
alkuperäistä heikompia osia, jotka saat
tavat vaarantaa turvallisuutta. 

Erikoisautolle on otettava pakollinen 
liikennevakuutus. Vakuutusmaksu on 
traktorin maksua kalliimpi, mutta kuor
ma-auton maksua halvempi. Erikoisau
ton yleisen liikennevakuutuksen vuotui
nen maksu on nykyään ilman bonuksia 
sijaintipaika ta riippuen 23.500:- . . . 
27.100:- mk/v. Erikoisautolle voidaan 
ottaa vapaaehtoisia autovakuutuksia. 

A.E.H. 
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