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Kalle Putktsto :

Maataloustraktori puutavaran metsäkuljetuksessa
The Agricultural Tractor m the Forest Transportotien of Timber
M aataloustraktoreita on maassamme käytetty jo
usean vuoden ajan hevosilla väli vara.stoon vedätetyn
puutavaran edelleen kulj etukseen . Yleisen kä.sityksen
mukaan tavaran keräämi st ä hakkuualueelta ei voida
n ykyisen hinta- ja palkkatason vallitessa kannattavasti koneelli staa. Hevonen oli si näin ollen metsätalouden kannalta välttämättömyys, senki n jälkeen ,
k un maatalous on traktorisoitunut. - K ahden vuoden
kokei lu- ja tutkimustoiminnan tuloksena Metsätehon
on kuitenkin onnistunut luoda )>hevoseton traktori -

kulj etusmenetelmä)>, joka oikealla tavalla sovellettuna
merkitsee j opa puutavaran kulj etuskustannusten säästöä hevoskuljetukseen verrattuna.
Kun muiden maiden koneellistamiskokei lui ssa on
pyritty ajamaan koneella )>kannalle a.sti~, Metsäteho
on ottanut huomioon sen tosiasian, ettei tiettömässä
met sämaast ossa mikään kone pysty kilpailemaan
joustavuudessa, t oimintavarmuudessa ja nopeudessa
elollisen vetovoiman kanssa. J otta traktori voisi
liikennöidä yksinomaan tei llä, metsään on luotava
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Kuva. l.
ula.n ma.a.n a.ika.na. m etsään ra.iva.ta.a.n pa.lsta.tienpohja.verkko.
op1 v m ajankoh ta
täl le työlle on m etsikön perusta.mis- ta.i ta.imiston perka.usva.ihe , mutta. voidaan si ihen ry htyä
- varsinkin ma.a.n pohjoisosissa. - a.joka.utta. edeltävänä kesänä ta.i syksyn ä . Tieaukon t ulee
oUa. 3 m levyin en, kaarteitten Ioivia ja. teissä enintään 4 % nousuja.
F ig. 1. A compartme11 / road 11et u:orl.: is clwred on th e fl oor of th e forest while th e grou.ul is 110t froze tl.
Th e most 8uitable time for this work isin th e esta b/ishme111 phase of a sl-atul or i?l th e clro11ing tage
of a seedlit1g stm1d but it can also be commenced - especial/y in th e n orthern parts of Fit~la•ul in th e BU!Il mer or aut umn preceding th e ha uling season. Th e roiUi opening m u.st be 3 m wide, the
bends wide a 11d th e road grad ien/s n ot over 4 'Yo
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Ku,-a 2. Rai,·aus saa olla verraten karkea, koska lunta ei
aurata, vaan se tiivistetäful kantavakai polanteeksi, joka
peittää maaston epätasaisuudet. - Lumi tiivistyy n. puoleen
tilavuudestaa.n

Kuva 4. Jotta em. 3 m tieaukko riittäisi, metsässä olevien
palstateiden keskiosa tiivistetään jyräämällä

Fig. 2. 'l'he clearing wrYrk can be relatively 1"01/{Jh as the snow
is not ploughed but packed into a bearing road which covers the
1mevennesses of the terrain. - 'l'he snow is packed to about
a half of its volume

Fig. 4. 'l'o nwke the 3 m road openi ng sujjiciently large the
middle part of the forest compartment roads is packed by rolling

veri·aten tiheä palstatieverkko ja hakkuuorganisaation
on tultava vastaan koneellista kuljetusta tavaran
saamiseksi palstateiden varsille ja kuormaan.
Tässä menetelmässä kuitu- ja polttopuu hakataan
jo ennen lumen tuloa ja pinotaan tai ristikoidaan
palstateiden äärelle traktorikuljetusta odottamaan,
taikka turvaudutaan laajempaan koneellistamiseen,
kuorellisten rankojen valmistamiseen, jotka vedetään
konevoimalla palstatiellä odottavaan ajoneuvoon.
Viimeksi mainittua käytettäe~ä katkominen ja kuoriminen tai halkominen purkamisvarastolla on myös
syytä koneellistaa siirrettäviin laittei8iin turvautumalla. - Traktori-metsäkuljetus muodostaa näin
yhden osan koneellistetussa puutavaran hankintaprosessissa, jossa pyritään rajoittamaan metsässä
välttämätön ihmistyö mahdollisimman pieneksi.

Traktorimetsäkuljetus tulee sitä edullisemmaksi,
mitä enemmän puutavaraa kertyy pinta-alayksiköltä.
Sen soveltamista ei ole syytä aloitta.a työmailla, joiden
puutavaramäärä jää alle 30 p-m 3 fha. Optimiajomatkat
ovat 4 ... 12 km, joskin tottunut miehi~:~tö kunnollisin
varustein pystyy kilpailemaan hevoskulj etuksen
kanssa aivan lyhyilläkin matkoilla.
Seuraavassa valaistaan kuvin traktorikuljetusta.

Kuva 3. Lumen tiivistämiseen ryhdytään vast+itten, kun
sen syvyys on noussut 30 ... 50 cm:iin. Työhön käytetään puolitelaketjuilla~varustettua maa.taloustraktoria. Aukealla olevat
tienosat tiivistetään ajamalla raide raiteen viereen

Kuva 5. Kun pakkanen on kovettanut tmyllätym lumen,
ajorata tasataan lanaamalla

Fi g. 3. Faeking i s not starteet until the .mow is 30 ... 50 cm deep.
An agricultural tractor with half-t-racks is used jrYr the work.
'l'he road sections on open ground are packed by driving one track
alongside another

Fig. 5.
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Menetelmän eduiksi voidaan katsoa. seuraavat seikat:
l. Maatalouden koneellistumisenkin jälkeen maaja metsätalous voivat käyttää samaa vetovoimaa.

2. Maataloustraktoreille saadaan työtä talvikuu kausiksi niiden seistessä muutoin hyödyttöminä.
Vuotuisen käyttötuntimäärän lisääntyminen tulee

TVhen the frost has hardened the tmilled• snow the
roadway is graded eve?~

Kuva. 6. Jos palstatiet ovat vaikeassa. ma.a.stossa e ikä lw1ta.
ole riittävästi, voida.a.n tasaustyössä käyttää. pölkyistä pulttien
avulla. koottua. tila.päisla.na.a.

Kuva. 8. Polannetietä hoideta.a.n la.na.ama.lla.. Kuvassa. lumi·
myrskyn jä lkeen la.na.usta. odottava. tie. Lumen syvyys yli
100 cm

Fig. 6 . lf the compartment road8 are in hard.going terrain
and there is not enough snow a temporary dra:J of bolterl billets
can be used

Fig. 8. A. packed.snow road is tnaintained by drag.grading.
The picture shows a road waiting to be graded after a snow storm.
T he snow is over JOO cm deep

merkitsemään maatalouden koneellistumismahdollisuuksien parantumi sta.

tettavissa myös välillistä säästöä erämaaseutujen työmailla, koska kämppä- , talli- ja huoltokustannukset
pi enenevät.
Traktorimetsäkuljetuksen soveltamista käytäntöön
tulevat vaikeuttamaan seuraavat sei kat:

3. Työmaan organisointi on helppoa, koska jokaiselle traktorille voidaan osoittaa omat palstansa samaan tapaan kuin bevoskuljetuksessa. Li säksi talvi hakkuu voidaan kytkeä samaan urakkaan kulj etuksen
kanssa (hakkuu rekeen autettuna), mikä on takeena
kaadon
tarkoituksenmukai. esta
suorittami esta.
Kuormauksessa voidaan joustavasti ottaa maaston
vaikeudet huomi oon siten, että pohjakuorma. kerätään
mäkien takaa ja kuormaa li sätään sitä mukaa, kun tie
paranee.

l. Lisävarusteiden hankkiminen merkitsee sangen
huomattavaa investointi a (traktori kaikkine tarpeellisine li sävarusteineen maksaa n. l milj. mk).

2. Palstatieverkko on raivattava jo ennakolta,
joten metsänomistaji en on avustettava sen toteuttamisessa.

4. Polanneteiden balpuude ta johtuen menetelmä
on sovellettavi ssa verraten pi enillekin t yöma ille.
5. Kun traktori yhdessä vuoro sa työskennellessään
korvaa keskimäärin 4 hevosta, menetelmä llä on saav u-

Kuva. 7. Valmis polannetie ei tukkeudu juoksulumen va.iku .
t uksesta., k oska a.urausva.llit puu tuvat.
e on yllättävän
k e tävä suoja.ka usienkin aikana. ja. kevii.ällä.
Kuva.
vetisai tä n eva.l ta.
t'·ig. 7. A ready.made pachd.snow road i~ not blocked by
driftillg snow as th ere is no banked.up snow to dissipate . It i8
surprisingly durable even dttri11g tha w and i n the spring.
'l'hc picture t'<J of a wet tree/ess sphagnum bog

Ku va. 9. Puuta.va.ra.n sa.a.iniseksi palstateiden varteen void a.a.n
menetellä siten, että tieverkko tehdään -,·erra.ten tibeäksi
(te iden välimatkat 30 .. .40 m), pinota.va.ri{ va.lmi teta.g,n jo
enn en lumen tuloa. l.. .2.metriseksi ja. kootaln miewoimin
teiden viereen pinoihin ta.i ristikoibin . T.i.·ni. li3'i.i. ln'ck U·
kustannuksia. n. 3...5 % :lla. - Kuva.s31\ p3.;J 3rip:mristikoit
ha.rvennusha.kkuun jäljiltä j
F ig. 9. 'l'he fol/owing procedure t11ay ~ be adapted to-get the
timber alongside the compartment road: The road netu·ork is
mad,e relatively dense ( distances between road 30 .. .40 m) . piled
timber, measuring 1 ... 2 metres, i8 prepared.before the arrival of
the snow and is manually pil.ed or tacked crosswi.se by the roadside. This increases lo.gging costs by approx. 3 ... 5 ~0 . - Th e
picture shows pulpwood slacked c;osswise after thinning operalions
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Kuva 10. Paperi· ja kaivosp u uristikoita odottamassa a joa
päätehakkuualueella
F ig. JO.

Pulp u:ood and pitprops stacked crosswise awaiting
haulage to the final cutting area

3. Traktorin kuljettajalta, apumiehiltä sekä hakkuu miehiltä vaaditaan sangen huomattavaa ammatti taitoa, ennen kuin työ luistaa moitteett omasti ja kulj etuskustannusten säästöt ovat mahdollisia.
4. Menetelmä on toist aiseksi sidottu metsäteihin,
koska yleiset tiet ovat rekik uljetuksen kannalta useimmiten liian mäkisiä ja lisäksi niitä hiekoitetaan . J os
reen sijasta voitaisiin käyttää perävaunua, traktorikuljetuksen mahdollisuudet tulisivat laajenemaan.

Kuva 12. Hakkuumiesten on jo kaatosuuntaa määrätessään
otettava huomioon re itti, jota myöten tavara hinataan tien
varteen (suunnattu kaato). - Tällöin palstate iden väleinä
voidaan käyttää 40.. . 0 m
Fig. / 2. At the time th ey decide th e clirection of felling the
loggers mtl8t take into account the route along which the timber
is to be hauled to the side of the roacl (dit·ectecl cutting ) . - ln
th ese circwnstances the compartme1>i roads can be 40 ... 0 m apart

5. Rekikaluston lujuus ei nykyisten k onstruktioiden
puitteissa ole riittävä vähälumisina talvina.
Varjopuolistaan huolimatta t raktorimetsäkulj etusta
olisi syytä ryhtyä harrastamaan, jotta odotettavissa
olevan hevospulan saapuessa metsätaloudella olisi
valmiiksi kehitetty koneellinen menetelmä käytettävissä. - Mainittakoon, että palstatieverkosta on
hyötyä myös hevoskuJjetuksessa eikä se alenna met sän
tuottoa huomion arvoisessa mitassa.

Kuva 13. Rankakasat \"edetään traktoriin sijoitetun vintturin
ja puominosturityyppisen kuorman laitteen a\·ulla palstalta
rekeen. Tämä tapahtuu siten, että b.-uljettaja valitsee mahdollisimman esteettämän hinau reitin, apumies vetää kääntyvän puomin pää ä ol e\·an taittopyörän kautta juokse\·an
teräsköyden taakan luo, thirttää• pölkyt ilmukkaan ja antaa
kulj ettajalle merkin hinaamisen aloittamiseksi
Km·a 11. Toisena mahdollisuutena on valmistaa papen- Ja
polttopuu n. 6 m pituisik i (4 ... 8 m) rangoiksi, jotka kootaan
0,25 ... 0, 0 p-m 3 Suuruisiin kasoihin
F ig. 11 . A nother alternative is to prepare pulpwoocl and fueltcood i1t about 6-metre ( 4 ... 8 m) long-logs which are collectecl
in piles of 0.2:5 ... 0. 0 w.m. pilecl m easttre
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Fig. 13. Long-Ioft piles are hauled from com partment into sleigh
by m eans of a /oading derice of tcillCh ancl boom-crane type.
'rh e drin r chooses as clear a haulage route as possible, hi mate
pttlls th e steel wire. which nms through a pulley at th e end of the
turning boom. roullli th e load. •hanas• th e logs t"n th e loop and
signals to the drit·cr to commence hauling

Kuva. 14. Ta.a.ka.n saavu ttua. tien v icreen apumies ohjaa. sen
toisen pään suoraan rek een. Toinen pää sa.a.da.a.n kuormaa.n
joko siten, että apumies siirtää silmukan uu teen paikkaan,
jolloin kuorma.uslaite suorittaa. noston, taikka s iten, että hän
nostaa. sen käsivoimin paikoilleen

Kuva. 16. Tukit k erätään h a.kkuua.lueelta siten, että silmuka.n
sijasta. k äytetään saksia. ja. kerra.lla.a.n hina.ta.a.n ja. kuormata.a.n
yksi pölkky

F ig. 14. IVhen th e load has arrived at the roadside the drive1·'s
mate guides its fr ee end direct into the sleigh . Th e other end is
loaded either by the helper nwving the loop to another spot when
the loading device lijts the load or by lijting it into place manually

F ig. 16. The logs a,:e collected jrom the cutti1tg area with lijti1tg
tongs instead oj a loop, one log at a time bei1tg towed and loaded

AgTicultural wheel tractors have alTeady been in usein
Finland for eveml years for the further Iransport of
timber horsehauled to intermediate storages . The tractor
has been used to Teplace the truck over distances of approx.
5·· ·15 km. B 1tt it has not been considered an economic
proposition in Finnish conditions to mechanise the
haulage tasks performed by the horse. H owever, as
agriculture provides most of the tractive power needed
by forestry in the winter months - lhe season when there
is least agricult1tral work for the hor e - it wo1tld be a
great economic advance if agriculture and forestry could
find a means of using the same tractive power even after
agriculture has been mechanised. Failing this, the
necessary equipment will have to be doubled, one lot for
agricult1tre the o tl~-er for forestry, or horses will have to

be kept solely for tl~-e purposes of tim~er transport. This
raise timber transport costs since tl~-e annual utili sation of tl~-e tractive effort wm~ld be less than today.
Jl1 etsäteho (tl~-e F oTest TV ork tudies ection of the
Centml A ssociation of F innish lVoodworking I ndustries )

wo1~ld

Ku va. 17. Näin ja.tketa.a.n, kunne on saatu kootuksi tra.k torin
vetok ykyä va.sta.a.va. kuorma. {1, 1...1 ,4 tn tra.ktoreille 9 .. . 14 p·m'
tai 180 .. . 250 jS, y li 2 tn traktoreille 12 .. . 1 p -m 1 tai 250 ... 32() jl)
Ku va. 15. Jos t rak to rin paino on alle 2 tn , se on kaatumisen
estämiseks i tuettava. hina.uksen ja. kuorma.uksen aikana.
Pig . 15. l f th e tractor weigh'l less than 2 tans it must be pegged
dow1t during haula{le and loadi•tg to prevent it from overturning

Fig. 1 7. This is con tinued un til a load corresJ)()7UJing to the
tractor' s tractive power has been collected (9 ... 1 J cu.n>. piled
measure or 180 ... 250 cu.jt. jor 1.1 ... 1A /071/ractors, 12 ... 1 cu.m .
piled measure or 250 ... 320 cu.jt. jor tra,ctors ot·cr 2 /0718)
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Kuva 18. Palstatien varteen tehty pinotavara kuormataan
miesvoimin traktorirekeen

Kuva 20. Puolitelaketjut ovat ajonk.in aikana välttämättömät,
koska pyörät särkevät ajokauden alkuvaiheessa polanteen.
- Liikenne on tärkein tienhoitotoimenpide. - Kevättalvella
polannetie kyllä kestää pyörä.ajoneuvoliikenteenkin

Fig. 18. P ilecl t imber preparerl alongside the compartment road
is /oaded into the tractor sleigh by hand

F i g. 20. Half-tracks are necessary also for clriving as the wheels
bnak the packed-snow road i n the initial phase of the haulage
season. - Traffic is the most impartant roai m<Jintenance
measure. - In th e early spritl{J the packed-stww ro~-d supparts
wheele1 t·ehicle trajfic well

has endeavoured for a period of several years to elucidate
the possibilities of ~tSing agricult~tral tractors in forestry.
I n the last IIL·o years the experimenls rwule have been
concerned with the foresl haulage phase. Differing from
earlier experiments, in which >>the tractor was clriven to
the stump>>, a compartment roacl network is clearecl in
these experiments for tractor traffic. Thanks to the new
lechnique of b1tilding winler roads the establishment of
this network was very cheap. "}]oreover, logging opemtions are now organised to meet the requiTernents of
mechanisecl transport halfway. - The accompanying
series of picl ttre ill7tslrales more closely this m ethod of
transport. Correctly applied and in the right conditions it
seems very competitive with horse~haulage:as~regards costs.

A s will have been clerzr from the foregoing, replacing
the horse by tractor in t im~er Iran porl h-ts been eli. cttSsed
against the backgrottwl of overall cosi . - By m'tking
the compaTtment road nelwork den er the costs of th~
preparation of piled timi:Jer alonJsirie computrn en
roads will be reduced. The samo appiies lo y1rdin7 by
winch if the tim?er is win-;horl onlo th~ lractor sleiJh .
Road costs, on the other hnrl, will go ttp. The rottJhzr
the roacl cleaTing operation the snnller tho rovl cost~
will be, but tractor tran.s port will dearer on ac O'tn! of
the diminut·io.n of loads and the cost of rep'tirinJ tlt •
equipment. - The use of the tractor ani th'!- orrrmiS'J,lion
of work sites in the m'.lnn~r illustraled above seem ~ to give
the' best overall economic resttlt in Fin"',i h c niitions.

Kuva 19. Tyhjänä traktorin on syytä kiertää aina sen palstatien kautta, jonka varresta seuraavana siirrytään kuormaamaan. Näin tiivistämisen jälkeen satanut uusi lumi sulloutuu
kiinteäksi kerrokseksi

Kuva 21. Pä.ätevarastolla tavara pure taan pinoon, heittopinoon, röykkiöön taikka telakasalle riippuen siitä, miten
sen jatkokäsitte ly on suunniteltu. :\lyö rek.iniputu on
saatujen kokemuste n mukaan mahdollinen

Fig. 1.9. When empty the tractor should make a cletour by the
compartment road where the next loadi ng job will be clone. This
helps to cn•.~h into a jirm layer the n ew snow which has fallen
after the packing operation

.Fig. 21. At the term i nal starage the timber is tmloaded into a
stack, thrown at ramlom i tllo a pile ar heap, or .•takeet on skids.
depencli1l{J on the planning of the further ha11dlit1g. E xpmetlCe
has show11 that Ieigh lnmdli11g is also po sible
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