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Vinlturia on jo kauan käytetty puiden siirtelyyn. 
Puutavaran hankinnan ensimmäiseen siirtelyvaihee
seen, ts. kasaukseen ja juontoon käytettynä vinssaus 
voi olla joko n . köysirata- tai laahusvinssausta. Köysi
ratavinssauksessa, jota käytetään pääasiallisesti vuo
ristomaastoissa, puutavara siirretään kokonaan ilmassa 
kannatinköyden varassa. Laahusvins auk e sa sen -ijaan 
puutavara iirretään laahuskuormana tavaran olle a 
toi e ta pää tään vaunun, reen, pulkan, teräsköyden 
tms. kannattamana. Tätä vinssaustapaa käytetään tasai
sillakin mailla laajalti mm. Amerika a ja em'oslo
liitos a. Suomessa, ku ten myös Ruotsissa, m is ä maa -
lot ovat suhteellisen tasaisia, on laahusvin sausta erilli-
enä työvaiheena käytetty vain vähäi essä määrin ja 

tällöin usein lraktorivinssauksena. Sen ijaan puu
lavaran traktori- ta i autokuormauksen yhteydessä 
koneellisia kuormauslaitteita on käytetty myös kuor
man ta välittömästi edeltävään juontoon. Tämä onkin 
edullista helpoissa, tasaisissa maastoi sa ja tiheis ä 
leimikoi sa. Vaikeissa maa toissa ja harvoi a leimi
koi sa on taloudelli empaa ennen traktori- tai auto
kuormau ta suorittaa juontoa jollakin halvemmalla 
tavalla, kuten hevo ella tai erilli ellä vintturilla tms. 

Varsinaisen sysäyksen erillisten vinttureiden kokei
luun ja käyttöön juontotyös ä on Suomessa antanut 
hevosten ja hevosmiesten vähentyminen ja paikoitellen 
suoranainen puutekin, joka todennäköi e ti lähivuosina 
vielä nopea ti pahenee. Vintturijuontokokeiluja on 
meillä suoritettu paaasiassa puutavarayhtiöiden JU 
osaksi myö Met ähallituk en toime ta. 

Eril1isiä juontovinttureita 

Puutavaran laahusvin aukseen meidän olosuhteis-
amme parhaiten oveltuvat ellaiset erilli et vintturit, 

jotka ovat helpo ti iirrettäviä, uhteelli en kevyitä ja 
halpoja, mutta kuitenkin riittävän tehokkaita sekä 
toimintasäteeltään ainakin 100 .. . 150 m : iin saakka 
ulottuvia. Ylei rakenteeltaan tällaiset vintturit ovat 
joko 1- tai 2-rumpuisia ja joko pulkan, jalasten, pyörien 
tai toisinaan myös traktorin varaan asennettuja sekä 
jo ku juontomastolla varustettuja. 1-rumpuisissa vint
turei sa on vain vetoköysi, mutta 2-rumpui i sa myös 
palautu köysi. 

ykyisistä pohjoi maisi ta vintturimerkei tä ovat 
meille ainakin kokonsa puolesta sopivia tai mahdollisia 
2-rumpui ina norjalaiset Igland, Isachsen, Vinje, Witra 
ja Vo sa sekä suomalainen malli Suovu. 1-rumpuisista 
varsinai ista juonlovinttureista ovat mitoitukseltaan 
opivia mm. norjalaiset Vinje, Witra ja o a, ruotsa

lainen epson sekä suomalainen Joutsa. Keski-Euroo
passa on myös kevyehköjä, mahdollisesti m eillekin 
opivia vintturimerkkejä. 

Erikoisryhmän muodostavat ns. moottorisahavinttu
rit, joi sa sahan terälevyn ja ketjun tilalle on asennettu 
vaihdelaatikko ja köy irumpu terä köy ineen. äiden 
vinttureiden rakentaminen peru tuu ajatukseen aada 
moottorisahalle li ää käyttötunteja ja iten halventaa 
kuoletu kustannuksia sekä vähentää kalu ton ja raha
pääoman tarvetta. Tämäntyyppi i tä vintturei ta on 
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pi immälle kehitell y uomalainen . moottorisaha
vintturi. · lkomailla on rakennettu vinllureila mm. 
englantilaiseen Danarm, norjalaiseen Jo-Bu, amerikka
laisiin Homelit e ja Yt"cCulloch sekä ~aksa laiseen Stihl 
moottorisahaan. 

Kokeilutulok ia juontovinttureiden käytöstä 

Erillisistä vinlt urei La on uomessa kokeiltu 2-
rumpuisia Isach en ja uovu vinttureita, 1-rumpuisia 

epson ja Joutsa vinltureila sekä . moottori aha-
vintturia. euraava -a elo telaan saatuja kokemuksia 
ja kokeilutulok ia. 1iitä on täydennetty myö- ruotsa
laisilla ja norjalaisilla Lutkimu tuloksilla . 

I sachsen v intturi 

2-rumpuinen Isach en vinlluri on pyörätraktoriin 
asennettu ja varustettu 2-o aisella, 3 . .. 5 m korkealla, 
yläo astaan kuljetu -ta varten kaadettavalla ja maastoon 
tuetulla juonloma tolla. intturiköydet kulkevat mas
ton pää sä ole ien kääntyvien taittopyörien kautta 
maa toon, mis ä niiden kulkua ohjataan joko maahan 
tai mastopuuhun kiinniletyillä tailtopyörillä. akavuu 
den ja iirretlä\'YYden takia traktori on tavalli e ti 
varustettu myö puolitelaketjuilla. uurimman mallin, 
I ach en 16w, tarvit ema moottorinkoko on 35 . .. 50 hv 
ja sen köy irummuille mahtuu 8 Y:! mm :n pak ui ta 
vetoköyttä 250 m ja palautu köyttä 400 m. etaköyden 
nopeus on 75 ... 90 m/min ja uurin vetovoima n. 
2.5 tn. Vintturin hinta ilman traktoria on n. 600 000 mk. 

Kevyemmät mallit, l sach en ll w ja >>Baby>>, ovat 
moottoriltaan ja toiminta-alueiltaan pienempiä. 

orjassa Det nor-ke kogfor ek ve enin, Ruot i sa 
V A :n ja uome _a Metsähallituk en hankintateknilli
en toimi ton vv. 1960--61 uorittami sa kokeiluis a 

saatiin seuraavia tuloksia. intturi on edulli inta 
ijoittaa juontauran päähän traktori- tai autotien var

teen . Juontauran va takkai e sa pää sä on vin saus
työn nopeuttami ek i edulli ta käyttää ma topuuhun 
riittävän korkealle kiinnitettyjä vintturiköyden taitto
pyöriä. Tukit on opivinta hakata levälleen uunnattuna 
kaatona ja paperipuut 20 . . . 40 m :n välein olevien 
juonlourien varteen ellai iin ka oihin, että ne muo
do tavat ilman uudelleen purkamista opivia juonto
kuormia. Kuormien kiinnity vetokäyteen tapahtuu 
parhaiten ta valli illa koukuilla varu tettujen apuköy ien 
tai -ketjujen avulla. Isach enin patenttilukon lm . 
käyttö lumiolo uhtei sa on hankalampaa. Juonto up
pilo k uorman ede ä on velova tu ta vähentävä. 
J uontokuorman uuruu on ollut tukkien o alta l. .. 2 
kpl ja paperipuiden osalta 4... kpl eli 0.25 .. . 0.75 k-m3 • 

Sopivin työryhmä on kak i mie tä, joi ta toinen on 
koneenhoitaja toinen kuorman almistaja ja n veto
käyteen kiinnittäjä. Tuoto riippuu lähinnä puid n 
vara lointitava ta vin sau m netelmä tä, ke kijuonto
matka ta, hakkuulava ta · ekä puu ton järeyde tä ja 
tih yde tä. e vaihl li kokeilui a ke kimääräi en 
juontamatkan olle -a 0 ... 80 m paperipuilla 4 ... 6 
p-m3/h eli 30 . .. 40 p-m3/ t öpäivä. inllurin käytölle 
edulli i sa olosuhtei -a lienee mahdolli ta ku tannuk-
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Kuva l. Puutavaran juontoa pyörätraktoriin asennetulla 2-
rumpuisella Isach en vintturilla. Veto- ja palautusköydet kulkevat 
traktoriin k.iinnitetyn juontoma ton pää _ä olevien taittopyörien 
kautta maastoon. - Valok. World Wood 3/62. 
Fig. 1. kidding of timber by a two-drum Isachsen winch mounted 
on a wheel tractor. Traction and return ropes pass over revolving 
pulley blocks on a turret fastened to the tractor. 
- Photo 'i orld Wood 3/62. 

ien puol sta pää tä hevosjuontoku tannu ten uuruus
luokkaan. uome sa Isach en vintturi ei kuitenkaan 
tähänastisten kokeilujen peru teella ole o oittautunut 
riittävän kestäväk i. 

Suo un vintturi 
uovun vinlluri on hl tröm Osakeyhtiön met ·ä-

o a ton alon Kone Oy : ä rakennuttama 2-rumpuinen 
kokeiluvintluri. iinä on n. 8 hv moottori , 3-vaihteinen 
hammas- ja kierukkapyörävälitys ekä 200 mm :n läpi
mittai et veto- ja palautu köy irummut. Kokonai väli
tys uhde on 1 : 120. etorummulle mahtuu n. 100 m 
8 mm :n pak ui ta köyttä jonka vetonopeu vaihtelee 
12 ... 40 m/min ja vetovoima 750 .. . 2 400 kp. Puujalak
sille asennetun vintturin paino on n. 250 kg. 

hl tröm Osakeyhtiön työmaillaan talvella 1958 
suorillami sa kokeilui a 4 m paperipuut hakattiin 
sopivan kokoi ik i juontokuormiksi juontourien var
teen . Kuormien keskimääräinen koko oli 1.7 p-m3 

suurimpien kuormien olle a n. 4 p-m3• T öryhmä 
kä itt i kak i mie tä, joi· ta toinen toimi koneenkäyttä
jänä ja kuorman purkajana ja toinen mie;;; kum-maajana 
ja kuorman kiinnittäjänä. Juonlomatkaila 50 ... 100 m 
tuotos oli ke kimäärin 35 p-m3/8 h. Kuormausla ja 
purkamista nopeuttamalla, mm. ·uoraan juoniotaakko
jen all työnnettäviä juontoi vyjä käyttämällä, on tuo
tok n no Laminen mahdolli ta. 

S p on vintturi 
1-rumpui ta p on vinlluria malli 40 4 on 

saatavi sa ekä tavalli ena että radiolla ohjattavana. 
en alu tana on pulkka, rni sä on 13.5 hv moottori, 

voiman iirtolailleet, automaatti äätöinen kytkin, pyon
vien rullien muodostama köyden ohjai.J.1 ja köy irumpu, 
jolle mahtuu 6 mm :n pak ui ta erikoi köyttä 150 m. 

uurin vetonopeus on n. 50 m/min ja vetovoima n. 
1 000 kp. Kokonai paino on n. 190 kg. 

Radiolla ohjattavan vintturin käyttö tapahtuu mie
hen selä ään kantamalla, n. 1.5 kg painavalla radio
lähettimellä painonappeja käyttäen. Lähettime tä radio
impulssit siirtyvät vmtturin uojakehikkoon kiinni
tettyyn, n. 1.5 kg painavaan radiova laanottimeen ja 
tästä edelleen vintturin käyttölaittei iin, joilla hoide
taan köysirummun kytkeminen käyntiin ja vapaalle, 
vetonopeuden äätö ekä vintturin pysäyttäminen. 
Radion toimintasäde on n. 500 m. Radiota käyttämällä 
on vintturimiehen mahdolli ta yk inäänkm hoitaa ekä 
kuormaus ja vinssaus että vetoköyden palautu maas
toon. Köyden ohjaamista varten maa to a käytetään 
tarvittae a automaatti e ti avautuvia taittopyöriä. int
turm hinta radioineen on n. 700 000 mk ja ilman radiota 
n. 550 000 mk. 

Radiolla ohjat tavia epson vinttureita on nykyään 
käytö sä Ruot i sa n. 90 kpl. Vintturityön järje tely tä 
ja tuotok e ta on vv. 1960-62 uoritettu run aa ti 
tutkimuksia ruot alai en V A :n toimesta. Näiden 
elvittelyjen mukaan on edulli inta hakata tukit suun

nattuna kaatona ja paperipuut kasattuina juontourien 
varteen juontakuorman kokoi ik i veto uuntaan opi
va ti ijoitetuiksi taakoik i. Kuorma-alu tana on käy
tetty tukeille juonto ak ia ja paperipuille juontopulkkaa. 
Taloudelli immak i on o oittautunut juontakuorman 
purkaminen pinoon traktoritien varteen eikä uoraan 
jatkokuljetu ta suorittavaan traktoriin. Talouq~lli im
mak i on Ruot i sa o oittautunut vain yhden flloiehen 
työryhmä. Kuorman uuruu on ollut ke kirnäärin 
tukeilla~n.!l.5 kpl ja paperipuilla n. 0.4 k-m3• uun-

Kuva 2. 2-rumpuinen, erillinen kokeiluvintturi malli 
- alok. . iku. 
Fig. 2. Two-drum, separate trial winch, model IWVU. 

- Photo V. iku. 

uovu. 
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taa a11tava tuotos avuhakkuu s a huomioon ullanmlla 
konehäiriöiden ja vintturin siirtojen vaikutuk ia on 
ollut keskimäärin n . 20 m :n matkalla kuorellisilla 
havutukeilla n. 4 k-m3/h ja kuorellisilla, taakkoihin 
kerätyillä paperipuurangoilla n. 3 k-m3fh. Teknillisillä 
ja menetelmäparannuksilla arvellaan tuotoksen kuiten
kin nou evan . Vintturijuonnon on la kettu taloudelli-
esti pystyvän kilpailemaan hevosjuonnon kanssa eten

kin vaikei a maa toi sa, mutta vain jos vintturia voi
daan käyttää ympäri vuoden, jolloin k onekustannukset 
py yvät kohtuulli ina. 

uome sa Sep on vinttureita on ollut käytössä viime 
ta lve ta alkaen 2 kpl W. Rosenlew & Co., O.Y :n ja 
Riihimäen Saha Oy :n työmailla. äistä edellisen työ
maalla Harvialan kartano a uoritettiin talvella 1961-
62 tila tolli ia tutkimuk ·ia a hatukkien juonn osta. 
Kokeilutyömaina oli 3 avo- tai iemenpuuhakkuu
aluetta, joiden maastot vaihtelivat ke kinkertaisesta 
erittäin vaikeaan, leimikoiden tiheydet 50 ... 100 k-m3fha 
ja runkojen ke kikuutiot 7 ... 17 j3 • Hakkuu uoritettiin 
välittömä ti ennen juontoa, joka tapahtui met ä- tai 
talviautotien varteen. Työt, jotka olivat ii kokeilu
luontei ia, uoritettiin aluk i patva-, myöhemmin 
urakkapalkalla yhden tai kahden miehen toime ta . 
Puut juonnettiin tavallises ti latva edellä o aksi tukkeina, 
o ak i kokonai ina runkoina, joiden lopullinen val
mi tu tukeiksi tapahtui autotien varrella. almi tu -
ku tannuk et olivat amat eri menetelmillä. Hakkuu a 
kertynyt pino tavaramäärä, joka oli 20 ... 30 % kokonai -
määrä tä, juonnettiin tukkien vin sauksen yhteydes ä 
pulkkaa käyttäen. 

Kuva 4. p on vin lltuin käyttäjän varu teena on radiolähe tin. 
Rungot ja tukit kiinnitetään vetoköyteen juontosak illa, jotka 
juontomie palauttaa maa toon. - alok. . Rosenlew & o.,O.Y. 
Fig. 4. The operator of the epson winch carries a radio trans
mitter. tems and logs are tied to the traction rope by skidding 
tongs which the skidding man returns to the forest. 
- Photo W. Ro enlew & Co., O.Y. 
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Kuva 3. Radiolla ohjattava 1-rumpuinen p on juontovintlLLri. 
alok. Met äteho. 

Fig. 3. Radio-controlled, single-drum epson skidding wittch. 
- Photo 1etsäteho. 

Tila totutkimuk -en mukaan, joka käsitti 47 l ö
päivää, kuorman · uuruu oli ta valli oe ti vain 1 tukki 
tai runko. Kuorman suurentaminen tukkeja juonn t
taessa edellyttää u eampia tukki ak ia tai kuorma
alu toja, joiden palauttamin n maa toon mi · oimin 
on kuit nkin ra ka ta. Li äk i vetova ·tu · kahta u - am
pia tukk ja juonn ttae a saattaa h lpo oli yli tlää kä -
!e ttä i ä oJe,·an vetovoiman. 

J uontomatkan 1 ituu vaih teli ke ·kimäärin n 
kokei lualuei lla 65 ... ~0 m . 

Juontokuormina Ia kettu luoto oli maaston 1 imiko11 
tihe den ja rungon ke ·kikuution huomattavi ·takill 
vaihteluista huolimatta kä tännöllise ·ti katsoen sa ma 
eli keskimäärin 6.0 . .. 6.2 kuormaa tunnissa . Tuotu · 
j3 :na riippuu ·iten lähinnä vain kuorman koo ·ta, ts . 
tukkien tai runkojen ke kikuutio -ta. Päivittäisen työ
tuntimäärän olle .. a kokeilui .. a ke kimäärin 4.8 . . . 5.2 
olivat tu otok et 30 ... 32 kuormaa eli tukki- tai ru nko
kappa letta t öpäi ä -sä. Ottaen huomioon m ö vähäi · L 
pinotavaramäärät eri kok ilualueilla tuotok et vaiht li
vat 214 ... 306 tekn . j3 työpäi,·äs ä. Tuoto 0 oli korkein 
kokorunkojuonno " t uuremma ta kuorman koo ola 
johtuen. Käyttökokemuk -en Ii ääntye ä ja ilman 
mainitta ia konehäiriöitä voidaan luotoksen ar ioida 
nou evan 60 runkoon t ö uoro sa . a taava tuoto · 
hevo juonno--a oli · i ke kimäärin 200 ... 250 j3 päivä sä. 
Ottaen huomioon m rö t öpäi,·än pituuden oidaan 
todeta ttä luoto ep ·on-viwsauk -es a oli hieman 
korkeampi kuin ke -kimäärin h vo ·juonno ·sa. 

Tekni lli iltä ominai uuk iltaan p on vin tturi u,.,oit
Lautui käyttökelpoiseksi ·illä -uoritettuj n tosin 
1 h ehköjen kokeiluj n aikana -ynt i uhteclli ·c11 
vähän konehäiriöitä. ämä johtuivat lähinnä pakkas n 
ja kon en tärinän aiheuttami ta häiriöi tä sähkö- ja 
radiolaittei sa. 

ep on vintturin koneku ' lannukset voidaan Ia ·k a 
seuraavin peru · tein. Kon en hankintahinta juonlo
laitteineen on -10 mk. Poltton teen kulutu · ou 
1 ltr tunni sa ja voit luaineid n kulutu 0.05 kg Luu
ni a kä näi tä aih utm·at ku tannuk 0 t 60 mk tun
ni sa. Korjau -, Yaraosa- ja kunno --apitoku otannuk 'et 
ovat aniolta 100 mk tunni --a. Korko on 7 %- okonai -
kustannuk et riippm·at ratkai · a -ti vintturin kä ttö
iä tä. Jo kä ·ttöiän ol t taan ol \'an 3 vuotta a 2 0 
päivää a 7 tuntia li 2 tuntia koneku tannuk t 



Kuva 5. ahapuut on juonnellu autotien varteen kokonai ina 
mnkoina. epson vm ttunn iirtyminen toiselle juontopal talle 
tapahtuu varppaamalla radiolla ohjaten. -- Valok . . Metsäteho. 
Fig. 5. awlogs have been skidded alongside the tmck road 
as whole stems. The . epson winch is moved to the next skidding 
strip by warping, controlled by radio. - Photo :\let äteho. 

uli ·ivat yhteen ä 345 mk tunni sa. Jo en ijaan käyltö
ikä oli i vain 100 päivää vuode a koneku tannuk et 
uli -ivat yhteen, ä 5 5 mk tunni a. Kokeilui · a aatuj n 
Luoto lukujen mukaan nämä merkit i ivät tukkien 
juonno sa koneku tannuk ia 6 .. . 13 mkfj3. 

Työku tannuk et vaiht li al k k ilui mak eltuj n 
palkkoj n mukaan tukkijuonno a 1 äiväpalkalla ... 12 
mk/j3 ja runkojummo sa urakkapalkalla 6 mk/j3 • ie -
t n päiväan iot olivat 1 300 ... 1 800 mk. Kun va taavat 
hcvosjuontokustannuk et oli at maa to ta riippuen 
12 ... 16 mk/j3, voidaan todeta että juonto ep ·on vinltu
rilb py· tyy kilpailemaan h o·juonnon kan a ewi
sijai:>esti kokorunkojuoni ona eriLtäin aik issa maa ·
toissa. Kannattavan käytön del! rt k ·enä on kaikissa 
tapauk ·is ·a kuitenkin vintturin Lehoka vuotuinen 
käyttö . 

Kokorunkojuonnon käytön ja taloudelli ·uud n edelly
tyksenä on kokonai· ten runkojen vara Lokä itL lyn ja 
- almi~tuk. en onni · tumin n . uorit Lui · a kokeiluissa 
'ep ·on kuten muillakin vinllur illa kokonai L n runko
jen vara · tokä ittely sä katkotut tukit jät LLiin epä
:;äännöllisiin, multa tavaran jatkokuljetusta ilmällä 
pitäen tyydyLLäviin tela- tm -. kasoihin . Iikäli tukit 
halutaan varastokaikonnan jälkeen vara Loicia e · im. 
mittausta varten äännöllisiin telaka ·oihin jouduttai
,; iin puita siirtel mään. Tämä voi tapahtua m ös samaa 
Yint t uria käyltäcn mutta ·e vaatii Li lenkin lisäku · tan
nuk ·ia. 

J out a in tturi 

1-rumpui · n ]uul " 1 juontu intturin muodo ·ta,·at 
pulkkaan a ·etmelut ntoolluri Yoiman ·iirtolaitt e t, 
kö ·irumpu kytkimineen ja jarruineen ekä käyttöä 
ja hjau ta arl n ol Ya ohjau-k hikko. i\loollorin
k kona on ollut 8 hv ja 13.6 hv multa viimei -immä .:ä 
malli sa 10.5 hv. Rummulle mah tuu 150 m 6.5 mm:n 
pak ui La t rä köyttä jonka veLonop u on n. 50 m/ min 
ja vetovoima mooltori · ta riippu n 900 ... 1 500 kp. 
Kokonai paino n 190 .. . 21 kg. ö d n ohjau ta 
varL n on 1 ulkkaan kiinnil tl ohjau rullat. u impaan 
malliin n aatavi a m ö- palautu k la palautu kö -
·m n. intlurin hinta m tL on mootlorin-
ko ta riippu n 235 . .. 275 

Joutsa juuntuvinl Lurcila on ollut käytä -,.ä va,;ta viime 
keväästä alkaen ollen niitä nykyään n. 45 kpl. iilä 
on käytetty sekä saha- ja vaneritukkien e ttä paperipui
len juonloon. Tähänasti'tcn tietojen mukaan on eri 

yhtiöiden työmailta aatu euraavia, pitempiaikai een 
käyttöön perustuvia kokemuksia. 

Työryhmänä on ollut kaksi mie tä, joi ta loinen on 
koneenhoitaja ja Loinen kuorman kiinnittäjä. Työn 
keventämi ck i ja tuotok en kohottami eksi miehet 
ovat vuorotelleet ke"kenään. Hakkuu sa rungot ja 
Lukit on kaadettu levälleen ummalluna kaatona ja 
juonne! lu latvapää edellä juontosak ia käyttäen. Paperi
puut on kasattu hajalleen opivankokoi iksi juonlo
taakoik i ja juonnettu kärki uppiloa käyttäen. opi
vana juon to U[ pilona on im. Yhtyneet Paperitehtaat 
0 akeyhtiön työmailla pidetty n. 80 cm :n läpimittaista 
ja n . 15 kg painavaa teräslevy ·uppiloa. Huonoissa 
maastoissa on jouduttu vin aanman jopa u eita kertoja. 

Kuorman uuruu tukki- ja runkojuonno sa on ollut 
tavallisesti 1 kpl. Paperipuiden juonno a sen ijaan 
juontakuorman koko on ollut esim. Yhtyneet Paperi
tehtaat 0 akeyhtiön työmailta yk yllä 1962 saadun 
tilaston mukaan 2 m ja 4 m kuu ipaperipuulaakkoja 

Kuva 7. Kokonai ten ahapuurunkojen juout a Joutsa viutturilla. 
Toinen mies hoi taa vintturia, toinen runkojen kuormau ta ja purka
mi ta. - alok. :\letsät bo. 
Fig. 7. kidding of wlwle sawlog stem.s by a Joutsa winch . 
One man operates the winch, the other loads and unloads the 
sterns. - Photo M tsätcho. 
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Kuva 8. Paperipuiden juonto Jout a vintturilla ~apahtuu n: l 
p-m3:n kokoisina juontokuormina edessä olevaa JUOnto uppiioa 
käyttäen. - Valok. Metsä· ja Uittoväline Oy. 
Fig. 8. The Joutsa winch skids pulpwood loads oJ. about l.w.m. 
piled measure, using the skidding •nose» shown 'n the pu ture. 
- Photo Metsä- ja Uittoväline Oy. 

hajaltaan juounettae a keskimäärin n. 1 p-m3 suurim
man kuorman ollessa 1.4 p-m3 • 

Kuorman ja samalla sopivan moottor~nkoon määrää
misek i uoritettiin Met ätehon toimesta vetovastus
tutkimuk ia. äissä todettiin mm., että juounettae a 
yhtä järeätä, n. 20 j3 :n kuu irunkoa lumettomalla, 
uhteelli en ta ai ella, ammalpeitteisellä met ämaalla 

latva- tai tyvipää edellä ke kimääräinen vetova tu oli 
500 ... 750 kp vaihdellen jatkuvasti maasto t~ riippue? 
0 ... 1 500 kp :n välillä. Suppilolla varu t~ttu]en, ke .kl
määrin n. 1 p-m3 :n uurui ten papenpuutaakkoJen 
vetovastu oli amaa luokkaa. 

Tuoto on vaihdellut lähinnä maastosta ja leimikoi ta 
riippuen. uuntaa antavina tuotoksina voidaan pitää 
euraavia lukuja. 

Koivuvaneritukkien kasausjuonno sa on syksyllä 
1962 Enso-Gutzeit 0 akeyhtiön työmailla pää ty ke ki
määrin 50 ... 60 vaneritukin päivätuotokseen suhteellisen 
vaikei a Ke ki- uomen maa toissa. Ka austuoto hevo-
ella on ollut vastaavi a olo uhteissa samaa luokkaa. 

Havu ahatukkien juonno a on päästy parhaimpiin 
tuotok iin kokonaisina runkoina juonnettaes a. Tuotos 
on alle 150 m :n matkoilla vaihdellut mm. Riihimäen 
Saha Oy :n ja okia Osakeyhtiön työmailla lähinn~ 
maasto ta ja runkojen järeyde tä riippuen 40 .. . 100 eli 
ke kimäärin 70 runkoa a 10 .. . 1s P/runko työvuorossa .. 

Kuva 9. Joutsa juontovintturi ta on rakennettu myö 2-rumpuinen 
koekappale. - Valok. Metsä- ja Uittoväline Oy. 
Fig. 9. A two-dmm prototype of the Joutsa skidding winch has 
been constructed. - Photo Metsä- ja Uittoväline Oy. 
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Erilainen moottorinkoko ei ole näyttänyt erikoisemmin 
vaikuttavan tuotokseen. astaavi sa olosuhteis a on 
tuotos hevosella ollut likimain puolet yllä mainitusta. 

2 ja 4 m kuu ipaperipuiden j~onnossa hajaka o~~~a 
on tuoto mm. Yhtyneet Papentehtaat 0 akeyhtwn 
työmailla ollut keskimäär~n 5 p-m3/h eli 35 p-~3!.?. ~· 
Tällöin juontamatkan pttuu on ollut ke ktmaann 
n . 65 m. Hevosjuonno sa tuoto jäänee noin puoleen 
yllä mainitu ta luvu ta. . 

Koneku tannuk et voidaan la kea seuraavm perus
tein. intturin hankintahinta juontolaitteineen on 
260 000 mk. Pohtonesteen kulutu on 1 ltr tunni a . 
Tästä ja voiteluainei ta aiheutuvat kustannuk et ovat 
n. 60 mkfh. Korjau - varaosa- ja kunnossapitoku tan
nuk et ovat arviolta 50 mkfh. Korko on 7 %· Jo 
käyttöiän oletetaan olevan 3 vuotta a 200 päivää a 7 
tuntia eli 4 200 tuntia, oli ivat konekustannuk et 
yhteensä 180 mk tunni sa. Jos käyttöik~ .oli i vain 10?, 
päivää vuode sa, koneku tannuk et olt 1vat yhteensa 
250 mk tunni sa. Edellä e itettyjen ke kimääräisten 
tuotoslukujen mukaan puutavarayk ikköä kohti la ke-
tut koneku tannuk et oli ivat vaneritukeilla 3 ... 4 
mkfjS, sahatukeilla 2 ... 3 mkfjS ja paperipuilla 40 .. . 50 
mk/p-m3• • 

Työku tannuk et ovat olleet käyt~nnö sä mak et~UJ en 
palkkojen mukai et a taten yhtä vm au. kertaa eli~ .. . 
150 m :n matkaa, vaneritukeilla 7 .. . 9 mk/]3 ahatuketlla 
3 ... 7 mkfj3 ja paperipuilla 100 mk/p-m3 • Mie ten va -
taavat päiväan iot ovat olleet 1 500 .. . 2 000. mk.. 

Hevo juontoku tannu ten olle sa vanentukeilla 7 ... 
9 mkfj3 , ahatukeilla 12 ... 16 mk/j3 ja paperipuilla 200 
mk/p-m3 voidaan em. lukuihin vertaamalla. tod~ta, 
että juonto Joutsa vintturilla on ollut vanentukkien 
juontoa lukuun ottamatta täy in kilpailukykyi tä hevo -
juonnon kan sa. Myö kahta vin sau kertaa vas~ava 
juonto on u ei sa tapauk i sa .o oittau~unut . hev.o JUO~
toon verrattuna kannattavak 1. Vanentukklen JU mut
denkin osalta on mahdolli uuk ia vin austuotok en 
kohottami een ja iten kannattavuuden edelleen 
parantami een. . .. 

Jout a vintturi on käyttövarmuudeltaan JU ke tavyy
deltään o oittautunut käyttökelpoi ek i, mikä johtuu 
mm. siitä, että var inainen intturiosa on jo koeajettu 
autovintturina ja moottorit ovat tunnettuja merkkejä. 
Alkuvaihee sa esiintyneet, lähinnä köyden ohjautu
mi ta ko kevat puutteelli uudet on pyritty jatkuvalla 
kehittelytyöllä poi Lamaan. 

Radiolla ohjatta aan pson vintturiin v rra~tuna 
on Joutsa intturin varjopuolena kahden rruehen 
käyttö yhden mi hen ija ta. uurena etuna en - ij~~ 
on vintturin hankintahinnan huomattava halpuu rruka 
jo yk inomaan tekee Joutsa vintturin ep o~ vintturi~ 
kannattava111maksi ·uht elli en tehokkaallakm vuotm
sella käytöllä. ' iinpä dellä sit tt jen kon tuntiku tan
nusten ·mukaan ja ottaen huomioon myö Jout a vint
turin vaatiman yhden li ämichen palkan, arviolta 200 
mk tunni sa. Jou tsa vintturi tu lisi radiolla ohjattavaa 
Scp~on vintturia kannatta\·ammak ·i ·uunnilleen 3 200 
tunnin tai sitä pienemmällä käyttöiällä, t . 3 vuoden 
kuoletusajan mukaan Ia kettuna 150 päivän a 7 h uo
tuisella kä •töllä. Kokemuk e· ta taa tiedämm että 
m idän olo uht i- mm on harvoin mahdolli uutta 
tehokkaampaan käyttöön. Jout a intturin kanna.tt~: 

uutta ep on vintturiin verrattuna parantaa. tela 
oleelli e ti delli en uurernpi tuntiluoto . Tämä JOhtuu 
paitsi kahden miehen vuorotteleva ta ja täten tehok-



kaammasta työnteo ta Jout a vintturill~ myö radio
laitteiden häiriöiden aiheuttami ta työnkeskeytyk istä 
Sep on vintturilla työ kenneltäes ä. 

V.N. moottorisahavintturi 
V. . moottorisahavintturissa, jonka on uunnitellut 

metsänhoitaja Väinö iku, on voimanlähteinä käytetty 
toi tai eksi vain Hornelite 7-19 tai Hornelite 707 D 
sahoja, joihin vintturio a on helposti kiinnitettävis ä 
terälevyn puheilla. oiman iirto ahan ak elilta tapah
tuu 3-portaisella hamma pyörävaihtei tolla välityssuh
teen olles a 53 : 1. Köy irummun läpimitta on 80 mm 
ja leveys 200 mm ja ille mahtuu 5 mm :n paksuista 
terä köyttä 120 m. en normaali pyörimi nopeu on 
100 k/min. Köyden uurin vetovoima on 375 kg ja 
ke kimääräinen vetonopeu 45 ... 50 m/min. Rummun 
ja vaihtei ton välillä on akarakytkin, joka keventää 
köyden ulosvetoa. Jalaksille ijoitettu vintturi painaa 
n. 45 kg. intturin hinta ilman moottoria on 
107 000 mk. 

Kuva 10. 1-rumpuinen V. . moottorisahavintturi. 
- Valok. Metsäteho. 
Fig. 10. Single-drum V. . power-saw winch. - Photo Metsä teho. 

Perustavia kokeiluja tällä vintturilla on uoritettu 
. Ahl tröm Osakeyhtiön toime ta uovun työmailla 

vv. 1959-61. P erusajatuksena kokeilui sa on ollut 
pyrkimys yhdistää juonto hakkuu een samojen mie ten 
urakak i. oimanlähteenä voitai iin tällöin käyttää 
samaa moottorisahaa, jolla on uoritettu valmi tu -
työtkin. Tämän järje telyn etuna oli i myö , että voi
tai iin ottaa hakkuu sa parhaiten huomioon myö 
vin sauk en vaatimuk et ja välttää hukkatyötä. 

lkukokeilujen ja myöhempienkin käyttökokemu · 
ten mukaan on edulli inta hakata puut uunnattuna 
kaatona ja juontaa aha- ja vaneritukit yk itellen mutta 
paperipuut n. 0.4 p-m3 :n kokoi ina uppilotaakkoina. 

opivin lienee n. 43 cm :n läpimittainen terä levy up
pilo. Paperipuiden osalta on kokeiltu m ös kokonai ina 
runkoina vin sau ta, mutla määrämitoille nimenomaan 
4 m :k i katkomi ta jo pal talla on yleen ·· pidetty 
edulli empana. 

in au ryhmän muodo taa kak · i mie tä, jotka 
vuorottelevat Löi ään. Toinen mie kuormaa juonto
uppilon, kiinnittää en vetoköyteen, kulkee kuorman 

mukana purkaa kuorman purkami paikalla ekä 
palauttaa köyden uppiloineen palstalle. Toinen mie-

Kuva 11. Paperipuiden juontoa . . moottorisahavintturilla 
kahden miehen työryhmällä. - Valok. 1etsäteho. 
Fig. 11. Skidding of pulpwood by the V. . power-saw winch 
operated by a two-man team. - Photo 1etsäteho. 

hoitaa moottoria ohjaten amalla vintturia erityi ellä 
ohjaustangolla ekä suorittaa pinou ta. eloköyden 
ohjautumisen helpottamiseksi vintturi ankkuroidaan 
pinon tai telapuiden päälle. 

intturin vetokyvyn ja sopivan kuorrnankoon el
vittämisek i Met äteho uoritti yhtei toiminna sa A. 
Ahl tröm 0 akeyhtiön kan sa vetova tu tutkimuk ia 
vv. 1961-62. Tutkimu ten mukaan veto oima oli 
tyhjällä rummulla 510 kp ja täydellä rummulla 325 kp. 
Vetovastuk ia mitattiin 2 ja 4 m kuorelli ten 0.4 .. . 0.6 
p-m3 :n kokoi ten kuusi paperipuutaakkojen vin auk-
e ta uppiloa käyttäen. intturi oli ijoitettuna 1.5 m 

korkean pinon päälle. Ke kimääräinen vetovastu 
vaihteli eri maa toissa 125 ... 250 kp. uurin va tus oli 
pak u a umpihanges a ja pienin vähän lumen aikana. 

in sau urat olivat suhteelli en tasai ia, mutta paikoi
tellen kannokkoi ia ja hakkuutähteiden peitossa. Maa -
tojen epäta ai uuk ista johtuen vetova tuk et vaihteli
vat jatkuvasti 25 ... 475 kp :n välillä. Mittauk et o oitti
vat, että V. . vintturin vetovoima on riittävä ko. 
kokoisten taakkojen vetoon juonto uppiloa käyttäen. 
Sen ijaan järeiden ahapuurunkojen ym . vetoon ko. 
vintturin vetokyky ei yleen ä riitä. 

Tähänastisten käyttökokemu ten mukaan vintturio a 
on osoittautunut kestäväk i eikä moottori sa ole havait
tu epänormaalia kulumi ta tai ärkymi tä. Ke tävyyden 
edellytyk enä on, että vintturia käytetään vain kahden 
hakkuumiehen juontavälineenä jolloin sahan käyttö 

Kuva 12. kuorma juonto uppiloineen. 
alok. fet ä· ja ittoväline Oy. 

Fig. 12. V. . winch load with skidding tnoset. 
- Photo Metsä· ja ittoväline Oy. 
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täydellä kuormalla on vain hetkellistä kestäen n. 1 min :n 
juontokuormaa kohti eli n. 20 min päivä ä. intturin 
vetoköy i on k estänyt n. 1 000 p-m3 :n vin sauksen . 

Keskimääräinen tuotos 4 m kuorellisten kuusipaperi
puiden valmistuk e aja iihen liittyvässä 0 ... 120 m:n 
juonnossa on metsänhoitaja 0. Karhun tutkimuksen 
mukaan, joka koki n. 1 000 p-m3 :n hankintaa, ollut 
kahdelta mieheltä urakkatyö ä n. 0.9 p-m3 tunnissa. 
Tämä merkit ee yksinomaan vinssausjuonnon osalta 
n. 3 p-m3 :n tuntiLuoto ta. Toisilta A. Ahl tröm 0 ake
yhtiön työmailta kerättyjen tietojen mukaan tuotos 
4 m paperipuiden hankinnassa on vinssauksen os.:"llta 
vaihdellut 3 ... 5 p-m3 tunni a . Tällöin juonto on yleensä 
suorite ttu hajamuodostelmista. Kuorman koko on 
vaihdellut 0.3 . . . 0.6 p-m3 . Toi inaan vin austa on 
suoritettu vain yhden miehen työnä. 

V. . vintturin koneku tannusten, ottaen huomioon 
myö m oottori ahan ku tannusosuuden, on nykyisten 
käyLLäjien kokemusten mukaan la kettu olevan n. 
45 mk/ p-m3 • Työkustannusten o uuden olle a arviolta 
n. 100 mk/ p-m3 :n luokkaa voidaan todeta, että paperi
puiden juonto . moottori ahavintturia käyttäen 
on kilpailukykyi tä hevosjuonnon kanssa . 

Loppupäätelmät 

eilla vintturityömailla aatujen kokemu ten ja 
käyttötulo ten ekä Metsätehon suorittamien mittausten 
ja la kelmien perusteella on eri vinttureiden ja vin sau -
menetelmien käyttömahdolli uuksi ta teh tävi sä seuraa
via päätelmiä. 

l. Meidän olosuhtei iimme nykyään käyttökelpoi-
in ja taloudelli in, erillisen vinssausryhmän käyttöön 

5oveltuva ja kaikenkokoi elle tavaralle tarkoitettu 
juontovintturi on tavallinen, 1-rumpuinen, 1 oltto
moottorikäyttöinen ja vetovoimaitaan n. 1 tn :n luokkaa 
oleva erillinen vintturi, jonka toimintasäde on 0 ... 200m. 
Tätä vintturityyppiä edustaa meillä Jout a juontovint
turi, joka myös rakenteeltaan ja hankintahinnaltaan 
on o oittautunut sopivaksi. 

Jout an ja va- taavanlai Len vinttureiden juontor h
mään tarvitaan kaksi mie tä. ahapuiden hankinnas a 
taloudelli in juontamenetelmä on kokorunkoina juonto 
juonto ak ia tm . käyttäen . Tuoto on tällöin ollut 
ke kimäärin n. 70 runkoa päivässä. Men etelmä edellyt
tää runkojen lopullista valmistami ta vara tolla. aneri
tukkien kasauk essa olisi mahdollisesti pyrittävä myös 
runkojuontoon. Paperipuiden juonto lienee edullisinta 
n. 1 p-m3 :n suppilotaakkoina hajalLaan. Tuotos on 
ollut keskimäärin n . 5 p-m3 tunni sa. ekä tuotoksens.:"l 
että ku tannustensa puole ta Jout a juontovintturi on 
täy in kilpailukykyinen hevosjuonnon kans a. 

2. Radiolla ohjattavien vinttureiden etuna on vain 
yhden miehen työryhmä ja tä tä johtuvat pienentyneet 
työku tannuk t. Korkea ta hankintahinnasta ja hden 
mieh n ki.i töstä a ih r utu asia piencnt yn estä tunti· 
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tuotok e ta johtuen radiovinttureiden taloudellinen 
käyttö tavalli iin vinttureihin verrattuna edellyttää 
kuitenkin niin tehokasta uotui ta työskentelyä ettei 
e meillä yleensä ole käytännö sä mahdolli ta. Tämän

tyyppi i tä vinttureista on 1-rumpuinen Sepson vint
turi rakenteeltaan ja ominaisuuk iltaan käyttökel
poinen , mutta hankintahinnaltaan liian kalli . 

3. 2-rumpui Len vinllureiden huomattavana etuna 
on mie työn keventyminen koska vältytään edestakai
sesta kulkemise ta ja kuorma-alu tan kantami e ta . 
Tä tä johtuu myös kuormauk en nopeutuuunen ja 
tuotoksen kasvu. 2-rumpui ella vint turilla lienee mah
dolli ta vin sata myö molemmilla köy illä. 

Kokeilut 2-rumpui elia erilli llä vintturilla malli 
uovu ovat osoittane t e ttä tämä vintturityyppi aat

tai i tietyi sä maa toi a olla kä ttökelpoinen ratkai u. 
Kokeilua ilmällä pitäen Jou tsa \'inlluri takin on raken
nettu 2-rumpuinen malli. 

4. Traktorin varaan a ennetut, joko 1- tai 2-rum
puiset juonto inllurit kuten norjalain n Isach en m . 
i ät yk inomaan juontatyöhön kä t tt inä l en!'ä 

tule meidän maa toi samme talouclelli ik i mm. uh· 
teelli en vähäi en tuotok nsa ja kork an hankinta-
hintan a takia. t 

5. . moottori ahavintturit ovat tarkoitetut hak-
kuunlie ten koneik i hdi tettyyn hakkuu-, kasau - ja 
juontotyöhön, jolloin voimanlähteenä kä t tään kai
ki a töi sä samaa moottori haa . Tällöin moott ori aha 
ei uht elli n lyhytaikai n kuorm itu kä tön takia 
ra itu epäta ailisen paljon. 

Tästä vintturityypi tä on . . moottorisaha int-
turi osoittautunut ekä rak nteeltaan ellä ominai
suuk iltaan ja mitoituk ltaan h vin uunnit lluk · i ja 
käyttökelpoisek i etenkin pap ripuid n juontoon. en 
sijaan järeiden runkojen juontoon en voima ei ole 
yleensä riittävä. Ku tannu ten puole ta ko. intturi 
on osoittautunut kilpailuk kyi ek i hevo juonnon 
kan a. Iiiden ylei t mi en esteenä nim nomaan 
hakkuumie. ten omaan kä tt öön lien re vintturin n k . i
nen liian korkea hankintahinta. 

* * * 
Juonlo erilli ellä vintturilla on o oittautunut erääksi 

käyttökelpoisek i lähikuljetuk en koneellistami ratkai
suk- j ja hevo juonnon korvaajak i lyhyehköillä mat
koilla. en ylei enä etuna n . pal tatienvarteen hakkaa
malla hankintaan verrattuna on hakkuumiehen uo
rittaman puutavaran ra ·kaan iirtelytyön vähentymin n 
ekä pal tatie- täi k · ien ka vami ta johtuva ja tko-

kuljetuk en halv ntuminen. in u kalu ton ja -m ne
telmien edelleen k hittämi·elle on vielä mahdolli uuk
ia. Tä sä e itetyt tulokset ovat olleet ain uuntaa 

anta ia i ä tkä ellai ia joihin jatkll\·alla kehittel · 
työllä on mahdolli,;ta päibtä. 



I CH - KIDD! G EXPERIME T 

by Jaakko Salminen 

U MMARY 

Experiment in skidding on a larger cale with inde
pendent winches have only heen conducted in Finland 
during the last year. The principal rea on was the 
rlecreasing numher of horse and hauliers. ln some 
place there wa an actual hortage of hor e . kidding 
experiment have heen conducted chiefly on the work 
site of timher companie and partly also of the Finni h 

tate Board of Fore try. The following conclu ion 
concerning the u e of different winche and winching 
methods can he drawn from the experience and re ult 
at the e working ite and the mea urement and cal
culations made hy Metsäteho, the Fore t ork tudy 

ection of the Central ociation of Finni h oodwork-
ing lndustrie . 

l. The kidding winch that is mo t erviceahle and 
economical for u e hy an independent winching team 
in our condition today, and capahle of handling timher 
of all ize , i the ordinary, ingle-drum independent 
winch. I t i operated hy an internal comhu tion engine, 
has a radius of action of 0 . .. 200 m and a traction 
power of c. 1 ton. The model u ed in our country i the 
Joutsa skidding-winch, uitahle in tructure and price. 

The Joutsa and other imilar kidding winches are 
operated hy a 2-man team. The most economical 
kidding method in the logging of aw log i kidding 

of whole tems with kidding Long or a imilar device. 
The re ult i c. 70 tem per day. The method pre uppo
se the final preparation of the tem at the torage 
· ite. n endeavour hould perhap he made to adopt 
stem-skidding also in the tacking of veneer logs. 
The ki lding of pulpwood log i prohahly he t done in 
the form of funnelload of 1 piled cu.m. from cattered 
formations. The average re ult wa c. 5 piled cu.m. 
per hour. The Jout a kidding winch i fully competitive 
with horse- kidding a regard output and expenditure. 

2. The advantage of radio- ontrolled winche i that 
they require only a 1-man team and thu lower lahour 
o ts. However, owing to the high purcha e price and 

the redu ed per-hour output when working with 1 man 
only radio-controlled winche are e onomi ompared 
with ordinary winche only when in efC ctive u e the 
year round which is not 1 o ihle in general in our 
condition . Of the winche of thi L pe the ingl -

drum epson winch i serviceahle in hoth tructure 
and properties hut too expen ive. 

3. notahle advantage of two-drum winche i the 
lightening of the load of human work hecau e it ohviates 
the need to walk to and fro and to carry the loading 
ha e. This al o accelerate loading work and improve 
the re ult. It is prohahly po ihle al o tå use hoth ropes 
with a two-drum winch. 

Experiment with a two-drum independent winch, 
model uovu, have hown that this model might he a 
erviceahle solution in certain kind of terrain. two-

drum Joutsa ha al o heen con tructed for experimental 
u e. 

4. Tractor-mounted skidding winche , either ingle
drum or two-drum model , uch a the Torwegian 
I ach en, when u ed olely for skidding work, are 
generally not economic in Finnish topography owing 
to their relatively small re ult, high purcha e price etc. 

5. The o-called power- aw winche are intended for 
u e a hauliers' equipment in comhined felling, stacking 
and skidding joh , and the source of power is the 
ame power aw for all the johs. The power-saw i not 

ahnormally over-loaded owing to the relatively short 
time it i in u e. 

The V. . power- aw winch is well-designed and 
practical in it construction and propertie , e pecially 
for the kidding of pulpwood log . But it i u ually too 
weak for the kidding of large- ized tem . Thi winch 
ha proved competitive in co t with horse- kidding. 
lts wider use hy the hauliers i prohahly ruled out at 
pre ent hecau e the win h i too expen ive. 

kidding with an inelepenelent winch ha proved to he 
a erviceahle olution for the mechani ation of short
elistance transport and a a uhstitute for hor e- kidding 
over hort eli tances. It general aelvantage compareel 
with logging where the timher i cut along ide the 
trip road is the deerease in the heavy work of moving 

timher for the haulier anel the cheaper co t of the 
further tran port due to longer eli tance between trip 
roael . There i till room for improvement of winching 
equipment anel methoel . The re· ult reported here 
are only indicative and do not repr ent the enel that 
can he achieveel hy continuou elevelopment work. 
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