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METSATEHON 
KATSAUS 

TUTKIMUS PAPERI PUIDEN JUONNOSTA 
VALMET-MAASTOTRAKTORILLA NIPPUTELINETTÄ 

JA JUONTOKÄRRYÄ KÄYTTÄEN 

T i i v i s te 1 m ä M e t s ä t e h on t i e d o t u k s e s t a 25'l 

Metsäteho suoritti vuonna 1965 vertailevia tutkimuksia nipputelineellä ja 
juontokärryllä malli Länkipohja varustetulla Valmet-maastotraktorilla. Tut
kimukset suoritettiin Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön Längelmäen työmaal
la, missä juonnettiin 2 m paperipuita. 

Paperipuut3oli hakattu avohakkuualueella kasoihin, joiden keskikoko oli 
1.7 ••• 1.9 k-m • Työryhmän muodostivat ajaja ja apumies. 

Kuorman koko oli nipputelinetjä käytettäessä 1.9 k-m3 ja j~ontokärryä käy
tettäessä kovalla maalla 3.6 k-m ja pehmeällä maalla 2.8 k-m • 

Työmaa-ajan rakenne nähdään seuraavasta asetelmasta. 

Kuormaus 
Ajo 
Purkaminen 
Lepo 

Työmaa-aika 

Työmaa-ajan rakenne eri juontomenetelmissä 

Valmet + nipputeline 
kovassa ja pehmeässä 

maastossa 

19.6 
43.7 
25.6 
11.1 

100.0 

1 

Valmet + juontokärry 
kovassa pehmeässä 

maastossa maastossa 

44.2 
24.6 
20.1 
11.1 

100.0 

26.1 
52.9 
9.9 

11.1 

100.0 

4/ 1966 



Kuva 1. Kuormausta juontokärryyn. - Valok. Metsäteho . 

Kuva 2. Kuormattuna ajoa nipputelinettä käyttäen. -
Valok. Metsäteho. 

Kuormaukseen kului nipputelinetjä käytettäessä 0 . 7 min/k-m3 ja juontokär
ryä käytettäessä 1.8 ••• 2.4 min/k-m • Kuormaus nipputelineelle oli siten 2 ••• 
3 kertaa niin nopeata kuin kuormau~ juontokärryyn. Purkamiseen kului nippu
tel~nettä käytettäessä 0.9 min/k-m ja juontokärryä käyttäen 0.8 ••• 0.9 min/ 
k-m • Purkaminen tapahtui siten kummallakin menetelmällä likimain yhtä no
peasti. Ajonopeudet ilman keskeytyksiä olivat tyhjänä nipputelinettä käytet
täessä 4.1 km/h ja juontokärryä käytettäessä 3.3 ••• 3 . 4 km/h sekä kuorma.ttuna 
vastaavasti 3 .7 km/h ja 2.2 ••• 3.1 km/h. Ajon keskeytykset olivat vähäiset 
nipputelinettä ja juontokärryä kovalla maapohjalla käytettäessä . Sen sijaan 
ajoneuvon kiinnijuuttuminen ja korjaaminen sekä tietyöt aiheuttivat huomatta
via keskeytyksiä pehmeäpohjaisissa maastoissa juontokärryllä ajettaessa . Niin
pä ajonopeudet keskeytyksineen olivat tyhjänä nipputelinettä käytettäessä 
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3.5 km/h ja juontokärryä käytettäessä 2.5 ••• 2.8 km/h sekä kuormattuna nippu
telinettä käytettäessä 3.2 km/h ja juontokärryä käytettäessä kovapohjaisessa 
maastossa 1.7 km/h ja pehmeäpohjaisessa maastossa 0.9 km/h. Ajon keskeytys
ten vuoksi juontokärrymenetelmän tuntituotos oli pehmeällä maalla huomatta
vasti pienempi kuin kovalla maalla. 

Tuotoksen riippuvuus juontoma.tkasta ja maastosta nähdään kuvasta 3. Sen mu
kaan tuotos oli kovapohjaisilla mailla suurin nipputelinettä käytettäessä al
le 200 m:n matkoilla. Tätä pitemmillä matkoilla juontokärry oli tuotokseltaan 
nipputelinettä edullisempi. Pehmeäpohjaisilla mailla tuotos oli nipputelinet
tä käytettäessä sama kuin povapohjaisillakin mailla. Kun käytettiin juonto
kärryä, tuotos oli pehmeäpohjaisilla mailla ajettaessa vain likimain puolet 
kovapohjaisilla mailla saavutetusta tuotoksesta. 

Tutkitunlainen juontokärry muodostaa välivaiheen nipputelineen ja kuormaa 
kantavan, kahmainnosturilla varustetun Koehring-tyyppisen ma.astotraktorin vä 
lillä. Tällainen traktori lienee käyttöominaisuuksiltaan ja tuotokseltaan il
meisesti tehokas ratkaisu Suomenkin olosuhteissa. Sen ainoa var j opuoli nykyi
sessä kllstannustasovaiheessamme on sen verrattain ka.ll:i.s hankintahinta. Siksi on
kin nykyvaiheessa mielekästä tutkia ja kokeilla juontokärryn malli Länkipohja 
tapaisia halpoja ratkaisuja, kunnes tehokkaammat koneet tulevat kilpailukykyi
siksi Suomenkin olosuhteissa. 

Jaakko Salminen 
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METSÄTEHO 

Suomen Puunjalos tusteolli suuden K eskusliiton metsä työntutkimuso sasto 

Osoite: Rauhankatu 15, Helsinki 17 


