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T i i v i s t e 1 m ä 

j a 1 o p p u p ä ä t e 1 m ä t 

Metsäteho suoritti v . 1964 kokeiluja ja tutkimuksia Va1met
maastotraktorin käytöstä A. Ahlström Osakeyhtiön, Enso- Gutzeit 
Osakeyhtiön , W. Rosenlew & Co ., O. Y: n , G. A. Serla chius Oy:n ja 
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyht i ön työmailla . 

Valmet- maastotraktori on hydraulisesti rungolla ohjattava ne
lipyörävetoinen pyörätraktori . Tutkimuksen kohteena olleiden trak
tor eiden moottoriteho oli 46 hv SAE. (Nykyään , v. 1965 , se on 52 
hv SAE) . Vaihtei ta on 6 eteen ja 2 taakse . Renkaiden koko on 14" 
x 24" ja maavara 45 cm. Traktori painaa noin 4 tn . Juontovinttu
ri on joko mekaaninen tai hydraul inen ja Sllna on 35m 14 ••• 16 
mm~n teräsköyttä. Traktorin hinta juontovarusteisena oli v . 1964 
33 000 mk . 

Sahapuiden osalta vertailti i n kokorunko- ja perävaunujuontaa 
sekä paperipuiden osalta kokorunko-, nippu- ja taakkajuontoa . Ko
korunkojuonto suoritettiin tavanomaiseen tapaan puiden tyvipäät 
edellä. Perävaunujuonnossa kuorma- ajoneuvona käytettiin 12 tn:n 
Rysky- teliperävaunua ja kuormaajana aisan päälle asennettua Joutsa 
- puominosturia . Nippu- ja taakkajuonnossa puut oli '~~ttu hak
kuumiesten toimesta hakkuupaikalla lopullisiin pituuksiin ja ke
rätty kasoihin tai taakkoihin . Kuormattaessa niput vinssattiin 
erityistä traktorin perälevyä tai nipputelingttä vasten . Taakko
jen kuormaanveto tapahtui kuten kokor1mkojuonnossa . 

Käyttöominaisuuksiltaan , kestävyydeltään ja käyttövarmuudeltaan 
Valmet- maastotraktori on osoittautunut muiden rungolla ohjattavien 
pyörätraktoreiden kaltaiseksi . Raskaampaan ajoon tarvittaisiin 
nykyistä suurempi, voimakkaampi ja suuripyöräisempi malli . 

Työmaa- ajan keskimääräinen rakenne ja menekki on esitetty tau
lukoissa 1 - 5 (ss . 14- 18) . Työryhmän suuruus oli 1 tai 2 miestä. 
Kuorman keskikoko oli kokorunkojuonnossa 1. 77 ..• 2 . 43 k-m3, nippu
juonnossa 0 . 72 ••• 1 . 66 k - m3, 3 taakkajuonnossa 2 . 27 k- m3 ja perävau
nujuonnossa 10 . 2 . •• 13 . 3 k - m . 

!eskimääräinen tuntituotos oli kokorunkojuonnossa 6 . 11 •.. 7 . 77 
k - m, nippujuonnossa 5 . 53 •.• 9 . 13 k-m3, taakkajuonnossa 8 . 90 k-m3 
ja perävaunujuonnossa 5 . 97 ..• 6 . 60 k- m3 . Vastaava ajokertamatka vaih
teli rajoissa 139 ••• 3 034 m. 

Maastolla, puustolla , hakkuutavalla ja juontamatkalla on oleel
linen vaikutus tuotokseen . Tuotoksen riippuvuus matkasta selviää 
kuvista 19 - 23 (ss . 23-25) . Niistä nähdään, että kokorWL~o-, 
nippu- ja taakkajuonnossa tuotos laskee erittäin voimakkaasti mat
kan pidentyessä, mutta sen SlJaa~ perävaunujuonnossa verrattain 
lievästi . Tämä johtuu tietenkin lähinnä kuorman koosta . 
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Eri juontamenetelmien vertailutuloksia esitetään sahapuiden 
osalta kuvassa 24 (s . 27) ja paperipuiden osalta kuvassa 25 (s . 29) . 
Niiden mukaan sahapuiden juonta kokorunkoina on tuotokseltaan ja 
kustannuksiltaan alle t km :n matkoilla perävaunujuontaa edullisem
paa . Tämä edellyttää, ettei maasto rajoita Valmet~maastotraktori 
- perävaunuyhdistelmän käyttömahdollisuuksia . Nippuina perävaunus
ta purkaminen alentaa rajamatkan noin 200 m: iin . 

Paperipuiden osalta ovat nippu- ja taakkajuonta sekä tuotoksel
taan että kustannuksiltaan käytännöllisesti katsoen kaikilla mat
koilla kokorunkojuontaa edullisempia . Tämä edullisuus vielä koros
tuu, mitä harvempia ja pienempipuisia leimikot ovat . Nippu- ja 
taakkajuonta soveltuvat myös harvennushakkuualueille , joilla koko
runkojuonnon mahdollisuudet ovat vähäiset , etenkin yksityismetsis
sä. Taakkajuonta soveltuu parhaiten pitkälle ja nippujuonta ly
hyelle tavaralla . Pitemmillä matkoilla tulee kysymykseen perävau
nujuonto, mieluimmin kahmainnosturikuormauksin , 

Nippu- ja taakkamenetelmien edullisuus kokorunkojuontoon verrat
tuna useimmiten vielä korostuu, kun otetaan huomioon myös valmis
tuskustannukset . Kokorunkojuonnon kannattavuutta voidaan parantaa 
lähinnä siirtymällä jatkokuljetuksessakin kokorunkokäsittelyyn . 

Valmet- maastotraktoriajan kannattavuuden selvittämiseksi näh
dään kuvissa 19 - 25 (ss . 23- 25 , 27 ja 29) sekä maastotraktoriajoa 
että nykyisiä hevostaksoja vastaavia kustannuskäyriä. Niiden mu
kaan maastotraktoriajo näyttää olevan kilpailukykyinen hevosjuon
non kanssa ainakin tiettyyn matkaan saakka . 

Kalliin maastotraktorin, kuten muidenkin erikoistraktoreiden, 
käytön perusedellytys on tietenkin aina lähes ympärivuotinen työs
kentely . Maastotraktori soveltuu siten lähinnä ammattimaisten ura
koitsijoiden käyttöön . Koska nykyisin edellytykset koneiden riit
tävän tehokkaaseen käyttöön usein puuttuvat, tulevat halvemmat ja 
kevyemmät juontokoneet, kuten maatalouspyörätraktorit ja erilliset 
juontovintturit yms . , erittäin kilpailukykyisinä kysymykseen, edel
liset etenkin helpoissa maastoissa ja harvoissa leimikoissa . 

Puutavaran kuljetuksen kokonaisratkaisu näyttää Suomen etelä
puoliskossa olevan muotoutumassa sellaiseksi, että vakinainen tai 
tilapäinen auto- tai pyörätraktorikaukokuljetustie johdetaan IDini
mikustannusten edellyttämällä tavalla mahdollisimman lähelle hak
kuupaikkaa, josta lähikuljetus tapahtuu verrattain lyhyenä koneel
lisena juontona eli maastoajona kaukokuljetusreitin varteen. Poh
jois-Suomessa olosuhteet etenkin maaston , lumen, pakkasen, puuston 
ja matkojen puolesta poikkeavat Suomen eteläpuoliskon oloista, jo-
ten siellä ilmeisesti lienee yleensä sopivinta käyttää jatkettua 
lähikuljetusmenetelmää erilaisin traktori-perävaunu- tai traktori- 1 
rckiyhdistelmin . _____j 

·-------
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Va lmet-maastotraktorin lähikuljetusominai suuksien sekä ennen kaik

k ea sillä suori tettavan kuljetustyön järjestelyn, tuotoksen ja kannat

tavuuden selvittämiseksi Metsäteho suoritti vuonna 1964 tutkimuksia 

A. Ahlström Osakeyhtiön, Enso-Gutzei t Osakeyhtiön, W. Rosenlew & Co . , 

O. Y: n , G. A. Serlachius Oy: n ja Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön 

t yömailla . 

V a l m e t - m a a s t o t r a k t o r i n 

rakenne 

Valmet- maastotraktori on hydraulisesti rungolla ohjattava nelipyö

rävetoinen pyörätraktori . Sen perustana on kaksi tavallisen pyörätrak

t orin takasiltaa , jotka on liitetty toisiinsa rungon keskiosassa ole

valla kääntyvällä ja kiertyvällä nivelellä. Ohjaus tapahtuu kääntämäl

lä runkoa nivelen ympäri hydraulisilla painesylintereillä ohjauspyörän 

ja siihen suoraan kytketyn hydraulisen jakolaitteen välityksellä. Run

gon kääntymiskulma molempiin suuntiin on 41° . Pitkittäisnivelen kal

listuma molempiin suuntiin on 15° . Moottorin teho on 46 hv SAE/2000 r / 

min . Nykyään (v. 1965) se on nostettu 52 hv :aan . Vaihteita on 6 eteen 

ja 2 taakse ajonopeuksien ollessa eteen 3 . 2 ••• 28. 5 km/h ja taakse 4.9 

••• 12 . 0 km/h. Maastopintarenkaiden koko on kaikissa pyörissä sama eli 

14" x 24" . Traktorin pituus puskurilla varustettuna on 4 . 95 m, suurin 

leveys 2 . 10 m ja korkeus suojakatoksen yläreunaan 2.32 m. Akseliväli 

on 2 . 35 m ja raideväli 1. 73 m. Maavara on etuakselin alla 45 cm, kes

kellä 48 cm ja takasillan alla 62 cm . Traktori painaa puskureineen ja 

juontopukkeineen noin 4 tn . Juontovintturina on toistaiseksi käytetty 

tavallisesti englantilaista, hydraulista Boughton-vintturia, ruotsa

laista, mekaanista Sepson-vintturia tai kanadalaista, hydraulista Gear

matic-vintturia . MYös Valmet Oy:n oma hydraul~nen vintturi on ollut 
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kokoilta vana. Vintturissa on yleensä noin35m 14 ••• 16 mm:n pak-

suista teräsköyttä. 

Traktorin hankintahinta, mukaan laskettuna puskulevy, peräl~vy, 

juontovintturi ja -pukki, vetotanko, pohjapansaari ja suojakatos, oli 

v . 1964 noin 33.000 mk. 

T u t k i m u s a i n e i s t o 

Tutkimuksia suoritettiin v. 1964 Multialla ja Pohjaslahdella helmi

kuussa, Heinävedellä maaliskuussa, Längelmäellä elokuussa, Vieremällä 

syyskuussa ja Keuruulla marraskuussa. Työmaat olivat joko avo-, aie-

mcnpuuasento- tai harvennushakkuualueita ja valmistettavana oli pää

asiassa sahatukkeja ja eripituisia ja erilaatuisia kuorimattomia pape

ripuita . Lähikuljetus tapahtui joko kokorunko-, nippu- tai taakka~n

tona tahi perävaunukuljetuksena . 

Kaikki traktorit olivat yhtiöiden omistamia ja verrattain uusia . 

!iichet olivat taitavia ja yleensä jo tottuneita Valmet-maastotraktorin 

käyttöön. 

Tutkimusaineisto yksityiskohtaisten aikatutkimusten osalta käsittää 

yhteensä 829 k- m3 • 

Lisäksi on ollut käytettävissä A. Ahlström Osakeyhtiön Pohjois-

Savon hankinta-alueen toimesta Valmet- maastotraktorin ajosta Palosen 

työmaalla talvella 1964 kerätty , 2 682 p- m3 käsittävä tuotostilasto . 

Tilasto koskee pääasiassa 2 ja 4 m paperipuuta. 

T y ö m e n e t e 1 m ä t 

Lähikuljetuksen tapahtuessa kokorunkojuontona puiden kaato suoritet

tiin hakkuumiesten toimesta suunnattuna kaatona juontasuunnasta pois

päin . Täten rungot voitiin juontaa tyvipäät edellä. Juontaryhmän muo-
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dosti kaksi miestä, kuljettaja ja apumies . Apumies sitoi ennakolta 

kiinnitysköydet runkoihin ja kuormausvaiheessa yhdisti nämä vintturin 

pääköyteen. Toisinaan hän kasasi pienempiä runkoja samaan taakkaan . 

Rungot purettiin varastolla pääasiassa talojen päälle, ja hakkuumiehet 

suorittivat katkonnan ja lajittelun eri puutavaralajeiksi, jotka ka

sattiin omiin pinoihinsa . 

Nippui na juonnettaessa paperipuut valmistettiin hakkuumiesten toi

mesta metsässä lopullisiin mittoihin ja ladottiin kasoihin tai pinoi

hin joko hajalleen tai palstatielinjan v~rteen. Niput oli suunnattu 

niin, että kuormattaesaa traktori oli ajosuuntaan . Valmet- traktorin 

perälevy oli vahvistettu ja muotoiltu juontoa varten nippujuontalevyk

si tai siihen oli irrotettavasti kiinnitetty erityinen saranoiden ym

päri kääntyvä nipunkuljetusteline . Kuormattaessa nippu sidottiin vint

turin köydellä siten, että joko kuljettaja tai apumies tai hakkuumies 

pujotti sen nipun alitse koukkua käyttäen ja kuljettaja vinssasi nipun 

juontalevyä tai - telinettä vasten . Joissakin tapauksissa puut oli la

dottu aluspuun varaan, niin että köysi voitiin viedä kasan ympäri sen 

toisesta, kohollaan olevasta päästä. Lyhyitä nippuja voitiin ottaa 

useampiakin samaan kuormaan, ajomatkankin varrelta. Juontalevyt ja 

- telineet olivat traktorin ajajien ja kyläseppien yhteistoimin valmis

tamia . Lyhyt pinotavara oli juontalaitteessa traktorin kulkusuuntaan 

nähden poikittain ja pitkä pinotavara yhtenä nippuna pitkittäin. Pur

kamisvarastolla nippu purettiin heitto- (eli kasa)pinoon vain avaamal

la vintturin pidätinsalpa . Pinoaminen mittauskelpoiseen pinoon, mikä

li se oli tarpeen, tapahtui joko hakkuu- tai varastomiesten toimesta 

erillisenä urakkana . 

Taakkoina juonnettaessa paperipuut oli hakkuumiesten toimesta val

mistuksen yhteydessä kasattu sopivankokoisiin taakkoihin. Taakat oli 

sijoitettu toisesta päästään hieman koholleen aluspuun tms. päälle ja 

niin, että niiden pituussuunta osoitti kuormattuna-ajosuuntaan. Juon

taa varten traktorin apumies sitoi lyhyet kiinnitysköydet taakkojen 

päihin ja kuormattaesaa yhdisti nämä pääköyteen . Kuormaanveto tapah

tui samalla tavalla kuin kokorunkojen veto. Varastolla taakat puret

tiin haittopinoihin edelleenkuljetusta varten. 

Perävaunukuljetuksessa Valmet-maastotraktori oli varustettu Rysky-

tclipuoliperävaunulla. Kuormauslaitteena oli perävaunun aisan päälle 
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asennettu Joutsa-puominosturi, Rysky-perävaunussa on keinuva teli ja 

8- kudoksiset 16 x 15"!" matalaprofiilirenkaat. Tukinajoon soveltuva 

kaksipankkoinen perävaunu painaa 1.4 tn ja s en kantavuus on 12 tn. 

Joutsa-nosturin käyttöä varten maastotraktorin Boughton-vintturin ti

lalle oli asennettu Joutsa-vintturi. 

Perävaunuajoa varten hakkuupalstoille oli sutmniteltu traktoripals

tatielinjat. Tiestön perustaminen ja hoito eivät vaatineet lisätoimia 

eivätkä lisäkustannuksia , koska tiestö syntyi ajon vaikutuksesta. Ko

keilu koski vain sahatukkeja , jotka kuormattiin n0sturilla yksitellen 

tavanomaiseen tapaan. 

dosti kaksi miestä. 

Kuormausetäisyys oli 0 ••• 20 m. Työryhmän muo

Purkamisvarastolla kuorma purettiin kallistusko-

rokkeen avulla kaatamalla joko nippuina tai levälleen. Nippuina pu-

rettaessa, mikä tapahtui jäällä, kuorma sidottiin niputuslangoilla ja 

- ketjulla . 

M3astotraktori- perävaunuyhdistelmällä voidaan sahatukkien lisäksi 

ajaa myös pinotavaraa . Kuormaajana voidaan tällöin käyttää myös jota

kin kahmainnosturia . 

T u t k i m u s t u l o k s e t 

Käyttöominaisuudet 

Käyttöominaisuuksiltaan Valmet-maastotraktori on osoittautunut mui

den rungolla ohjattavien pyörätraktoreiden kaltaiseksi . Täten se on 

erittäin maastokelpoinen ja pystyy selviytymään jopa 40 ... 70 cm pak

sussa lumessa . Tätä paksummassa lumessa liikkuminen vaatisi ilmeises

ti suurempaa rengaskokoa ja tehokkaampaa moottoria . "Rattiohjaus" mah

dollistaa myös ajon maantiellä. Vetovoimaltaan Valmet-maastotraktori 

on osoittautunut tyydyttäväksi kokorunko- sekä nippu- ja taakkajuon-

toon . Sen sijaan perävaunuajoon sen moottoriteho ei kovin mäkisessä 

maastossa tai tiellä ole osoittautunut riittäväksi. Perävaununa käy

tetty Rysky puolestaan on osoittautunut mm . keinuvan telinsä ja korke

an maavaransa ansiosta erittäin maastokelpoisoksi verrattain huonossa

kin maastossa sekä lumen että sulan aikana . 



Kuva 1. Valmet maastotraktori Rysky-perävaunulla ja siihen 
kiinnitetyllä joutsa-puominosturilla varustettuna. Ajoneuvo oli 
tukkien ajossa Pohjaslahdella. - Kaikki kuvat ottanut Metsäteho. 

Fig. 1. Valmet terrain tractor with Rysky trailer on which a 
Joutsa boom crane is mounted. The vehicle was used for hauling 

logs at Pohjaslahti. - Al/ photos by Metsäteho. 

Kuva 3. Tukkikuorman purkaminen Rysky-perävaunusta nippuina 
jäälle kallisruskorokeua käyuäen. 

Fig. 3. Discharging a log load from a Rysky trailer in bundles 
onto ice, using a tilting platform. 
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Kuva 2. Valmet-maastotraktori Rysky-perävaunuineen ja Joutsa
nostureineen tukkeja kuormaamassa metsässä. 

Fig. 2. Valmet terrain tractor with R ysky trailer and Joutsa 
crane loading logs in the forest. 

Kuva 4. Kokorunkojuontaa Valmet-maastotrak:torilla Heinävedellä. 
Kuormausvaihe käynnissä. 

Fig. 4. Whole-stem skidding by Valmet terrain tractor at Heinä
vesi. The loading phase in progress. 

Kuva 5. Kokorungoista valmisteltiin purkamisvarastolla Heinä
vedellä II :tä puutavaraJajia, jotka kasauiin omiin pinoihinsa. 

Fig. 5. At Heinävesi, 11 kinds of timber were prepared from 
whole tems aJ rhe unloading storage. They were stacked in 

eparate piles. 
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Kuva 6. Kokorunkojuontaa Valmet-maastotraktorilla Längelmäellä. 

Fig. 6. Whole-stem skidding by Valmet terrain tractor at Län· 
gelmäki. 

Kuva 8. Nippujuonnon kuorma-alustana käytetään Längelmäellä 
ylös- alas liikkuvaa nipputelineitä malli/ Länkipohja. 

Fig. 8. A bundle carrier, model/Länkipohja, which moves up 
and dou·n as a loading bed in bundle skidding, in use at Län· 

gelmäki. 

Kuva 7. 2 m tavaran juontoa nippuina Valmet-maastotraktorilla 
Längelmäellä. 

Fig. 7. Skidding of 2·m logs in bundles by Valmet terrain tractor 
at Längelmäki. 

Kuva 9. i ippujuomoa vanen paperipuut kerätään hakkuumiehen 
toimesta aluspuullisiin hajakasoihin. Kuormausta va rten nippu
teline on laskeuu ala -asentoon ja teräsköysi vedetään nipun 

ympäri. 

Fig. 9. For bundle skidding che pulpwood logs are stacked by 
che logger into scattered stacks on foundation timber. The bundle 
ca rrier has been /owered for Zooding and the steel wire is drawn 

around the bundle. 

Kuva 10. Nippukuorman purkaminen pinoon . 

Fig. 10. Unloading a bundle load into a pile. 
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Kuva 11. Nippukuormausta tavanomaisista kehikkopinoista. Kuor
maus näistä sekä ilman kehikkoa olevista kasoista tapahtui yhtä 

nopeasti. 

Fig. I I. Bundle-loading from conventional piles. Loading from 
them and from stacks (without cradle) was equally speedy. 

Kuva 13. ippujuontoa varten Valmet-maastotraktori oli Viere
mässä varustettu perälevyllä malli/Suovu. 

Fig. 13. Valmet terrain tractor wi1h rear plate model/Suo vu for 
bundle skidding at Vieremä. 

Kuva 12. ippujuontoa varten paperipuut voidaan pinota kasoi
hin myös yhden aluspuun tms. varaan, jolloin vintturin köysi 
voidaan pujottaa kasan ympäri sen toisesta päästä. Yhteen nip-

puun voidaan kerätä useita kasoja. 

Fig. 12. Pulpwood logs for bwulle skidding can also be piled in
to stacks supported by one foun_dation log or something /ike it. 
The winch rope carl be threaded round the other end of the stack. 

Sevcral stacks may be coUected into a single bundle. 

Ku"a 14. 2 m paperipuiden nippujuontaa Valmet-maastotrakto
rilla, joka oli varustettu perälevyllä malli/Suovu. 

Fig. 14. Bundle skidding of 2-m pulpwood logs by Valmet terrain 
tractor with rear plate model/Suovu. 
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Kuva 15. 3.2 m paperipuiden nippujuontaa Vie.remässä Valmet
maastotraktorilla. 

Fig. 15. Bundle skidding of 3.2-m pulpwood by Valmet terrain 
tractor at V ieremä. 

Kuva 17. Pitkien paperipuiden juontaa taakkoina Keuruulla. 

Fig. 17. Skidding of bunches o/ Iong pulpwood logs at Keuruu. 

Kuva 16. 2.5 ... 9.5 m paperipuiden juontaa taakkoina Keuruulla 
Valmct-maastotraktorilla. Taakkojen kuormaus käynnissä. 

Fig. 16. Skidding of 2.5 ... 9.5-m pulpwood in bunches 
by Valmet terrain tractor at Keuruu. Loading of the bunches in 

progress. 

Kuva 18. Purkamisvarastolla pitkien paperipuiden kasat tasataan 
Valmet-maasiotraktorin puskulevyllä. 

Fig. 18. At the unloading storage the stacks o/ Long pulpwood 
logs are aligned by the push-plate of the Valmet terrain tractor. 
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KestäyYYS ja käyttövarmuus 

Tähänastisten kokeilujen perusteella on todettava, että Valmet

maastotraktori on osoittautunut kestäväksi ja varmakäyttöiseksi. En

simmäisen, kokeiluluonteisen sarjan muutamissa kone-elimissä on tosin 

tapahtunut särkymisiä, mutta niiltä todennäköisesti kuitenkin vältytään 

varsinaisen sarjavalmistuksen nyt alettua . 

Myös Rysky- perävaunu, jota on entisestään vahvistettu, on osoittau

tunut kestäväksi. 

Työmaa-a jan keskimääräinen 

rakenne ja menekki 

Työmaa- ajan (tehotyöaika ja keskeytykset) keskimääräinen rakenne ja 

menekki eri työmaiden osalta on esitetty taulukoissa 1- 5 (ss. 14- 18). 

Niiden mukaan koko työmaa-a jan menekki oli työmaan sekä juontamenetel

män ja juontamatkan mukaan vaihdellen 8 ••. 121 min kuormaa eli 6 ••• 11 

min k- m3:iä kohti . Eri työmailla kului työmaa- ajasta kuormaukseen 14 

••• 65 %, ajoon 21 ••• 61 %, purkamiseen 5 •.• 37% ja lepoon 0 . 4 ••• 21 %. 
Eri osavaiheisiin kuluvasta ajasta ja sen riippuvuudesta juontamene

telmästä saadaan taulukaista seuraavia vertailuja . 

Kuormaukseen kului sahapuiden osalta kokorunkojuonnossa 4 . 68 min 

kuormaa eli 1. 93 min k-m3 :iä kohti sekä perävaunujuonnossa 58.32 ••• 

78 . 22 min kuormaa eli 5. 72 •.. 5. 88 min k-m3 :iä kohti . Kokorunkoina 

kuormaus k- m3 : iä kohti laskettuna on siten ollut noin kolme kertaa 

niin nopeaa kuin perävaunuun kuormaus . Timberjack 200 D:tä käytettä-

essä kului kokorunkoina kuormaukseen Metsätehon tiedotuksen 210 mukaan 

3 . 00 ••• 3 . 73 min k-m3 :iä kohti . Valmet- maastotraktorin kuormaus cnnäin 

ollen tapahtunut Timberjackin kuormausta nopeammin, mikä on johtunut 

mm . kuorman nopeammasta kiinnityksestä ja vähäisemmistä keskeytyksistä. 

Sahatukkien perävaunuunkuormausajasta kului puominosturin köyden 

metsään vetoon tyhjänä 22 %, tukkien hinaukseen 31 % sekä saksien ir

rottamiseen puista ja kuorman järjestelyyn 47 %. 
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Taulukko 1 

Keskimäär~inen ajokerta-aika juonnettaessa sahatukkeja avohakkuualueelta Valmet
maastotraktorilla, joka on varustettu Rysky-perävaunulla ja Joutsa-puominosturilla. 

Työvaihe 

Kuormaus 
Varsinainen kuormaus 
Kuorman sitominen 
Kuormausajo 
Kuormauksen valmistelu 

Ajo 
Ajo tyhjänä palstatiellä 

II 11 varsi tiellä 
II kuormattuna palstatiellä 
II n varsi tiellä 

Ajon valmistelu 
Ajoneuvon kääntyily 
Tietyöt 
Juuttuncen ajoneuvon irrotus 
hjoneuvon huolto ja korjaus 

Purkaminen 
Varsinainen purkaminen 
Nippulankojen laitto 

Työmaa- aika 

Työmaa-aika, min/k-m3 

Kuorman keskikoko , k-m3 
Ajonopeus tyhjänä palstatiellä, km/h 

11 11 varsi tiellä, " 
" kuormattaessa , " 
11 kuormattuna palstatiellä, 
" " varsi tiellä, 

km/h 
" 

Työmaa-aika 

Multia 

min/kuorma 

49.10 
3.21 
5.36 
0.65 

58.32 

6.29 
6.39 
1. 64 
8.24 
5. 90 
1. 1 6 
0.43 
5.72 
1. 32 

37.09 

5.08 

1.87 

57.0 

36.2 

1. 8 
! 

102.36 l10o.o 
1 

10. 05 

10.20 
4. 68 

10.16 
2. 06 
4.24 
8. 46 
5. 97 

Pohjaslahti 

min/kuorma 

66.27 
5.18 
5.56 
1. 21 

78.22 

2.81 
3.87 
1. 76 
5.34 
6.69 

4.57 

25.04 

5.23 
7.35 

12.58 

4. 87 

120. 71 

9.09 

13.30 
2.88 
6. 42 
2. 04 
2. 35 
5. 13 
6. 60 

20.6 

10.4 

1 
4 . 1 

100.0 

Tuotos, k- m3/h 
----------------------------~--------------~-------------1 

Olosuhteet 
Ulkoilman lämpötila, °C 
Lumen paksuus , cm 
Maaston ajovaikeus 
Leimikon tiheys, runk~/ha 
Rungon keSkikoko, k-m~ 
Ajomatka tyhj . palstat ., 

11 " varsit ., 
11 kuormattaessa, 

m/ajokerta 
" 

- " -
" kuormatt . palstat ., - " -

- II -11 " varsi t. , 
Työry~~, miehiä 
Kuorm1a yhteensä, kpl 

- 15 •.. -31 
60 •.• 70 

keskinkerta inen 
350 350 

0. 50 0. 50 
491 135 

1083 413 
184 189 
116 69 

1160 457 
2 2 

15 9 
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Taulukko 2 

Keskimääräinen ajokerta-aika juonnettaessa kokorunkoja avohakkuualueelta 
Heinävedellä Valmet-maastotraktorilla. 

Työvaihe 

Kuormaus 
Varsinainen kuor maus 
-kuorman kiinnitys 
- kuonnaanveto 

Kuormausajo 
Kuormauksen valmistelu 
Juuttuneen ajoneuvon irrotus 

Ajo 
Ajo tyhjänä maastossa 

11 11 varsi tiellä 
11 kuormattuna maastossa 
u 11 varsi tiellä 

Ajon valmistelu 
Ajoneuvon kääntyily 
Tietyöt 

Purkaminen 
Varsinainen purkaminen 
Purkamisen valmistelu ja lopettelu 

Työmaa- aika 

Työmaa- aika , min/k- m3 

Kuorman keskikoko, k- m3 
Ajonopeus tyhjänä maastossa, km/h 

" " varsi tiellä, 11 

11 kuorma ttaessa, 11 

11 kuormattuna maastossa , km/h 
11 11 varsi tiellä , 11 

Tuotos, k-m3 /h 

Olosuhteet 
Ulkoilman lämpötila, °C 
Lumen paksuus , cm 
IJaaston ajovaikeus 
Leimikon tiheys, runk./ha 
Rungon keskikoko , k-m3 
Ajomatka tyhjänä maastossa , m/ajokerta 

11 11 varsi tiellä , - 11 -

11 kuormattaessa, - 11 -

11 kuormattuna maastossa, - 11 -

11 11 varsitiellä,- 11 -

Työryhmä, miehiä 
Kuormia yhteensä , kpl 

' 

Työmaa- aika 

min/kuorma % 

1. 77 
1.47 
0 .59 
o. 64 
0.2 1 

4 . 68 19.6 

1.12 
4 . 98 
1. 10 
5. 82 
0 .2 9 
0 . 20 
0 . 14 

13 . 65 57 .2 

2.88 
0 . 37 

3 . 25 13.6 

2.28 9.6 

23 . 86 100.0 

9. 82 

2 . 43 
3 . 80 
5 - 17 
2 . 40 
2.51 
5 . 00 
6.11 

- 7 
50 

keskinkertainen 
230 

0 . 49 
71 

431 
16 
46 

485 
2 

82 
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Taulukko 3 

Keskimääräinen ajokerta-aika juonnettaessa kokorunkoja ja 2 m tavaran nippuja 
hajakasoista siemenpuuasento-~ harvennushakkuualueelta Längelmäellä Valmet

maastotraktorilla. 

Työvaihe 

Kuormaus 
Varsinainen kuormaus 
- kuorman kiinnitys 
- kuormaanveto 

Kuormausajo 
Kuormauksen valmistelu 

Ajo 
Ajo tyhjänä maastossa 

" kuormattuna maastossa 
Ajon valmistelu 
Ajoneuvon kääntyily 

11 huolto ja korjaus 

Purkaminen 
Varsinainen purkaminen 
Puiden järjestely 

Työmaa-aika 

Työmaa-aika, min/k-m3 

Kuorman keskikoko, k-m3 
Ajonopeus tyhjänä maastossa, km/h 

11 kuormattuna maastossa, " 
Tuotos, k-m3 /h 

Olosuhteet 
Ulkoilman lämpötila, °C 
Maaston ajovaikeus 
Leimikon tiheys, runk./ha 
Pystyyn jääneen mets~ tiheys, runk . /ha 
Rungon keskikoko, k-m 
Ajomatka tyhjänä maastossa, m/ajokerta 

" kuormattaessa, - " -
11 kuormattuna maastossa, - " -

Työryhmä, miehiä 
Kuormia yhteensä, kpl 

Työmaa-aika 

Kokorunkojuonta 1 Nippujuonta 

min/kuorma min/kuorma % 

2.21 1. 62 
1. 43 0 . 42 1 

0.19 0. 02 
0.68 0.10 

4.51 32.8 2.16 20.2 

1. 51 2.20 
1. 43 2.28 
0.19 0.46 
0.24 0.76 
0.09 0 . 06 

3.46 25.2 5.76 53.7 

1. 60 0.85 
1.32 -
2. 92 21.3 0 . 85 7.9 

2.85 20.7 1.95 18.2 

13.74 100.0 10.72 100.0 

7 . 72 6. 46 

1. 78 1. 66 
3 .10 3.74 
3.06 3.58 
7.77 9.13 

+ 15 
helppc 

250 160 
Bo 400 

0.31 0.31 
71 135 

8 1 
67 134 

2 1 
13 16 
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Taulukko 4 
Keskimääräinen ajokerta-aika juonnettaessa 1.8 ••• 3.2 m tavaraa nippuina 
hajakasoista harvennushakkuualueelta Vieremällä Valmet-maastotraktorilla. 

Hakkuumies auttoi kuormattaessa. 

Työvaihe 

Kuormaus 
Varsinainen kuormaus 

- kuorman kiinnitys 
- kuormaanveto 

Uudelleenkuormaus 

Ajo 
Ajo tyhjänä maastossa 

" kuormattuna maastossa 
Ajoneuvon kääntyily 
Tie-työt 

Purkaminen 
Varsinainen purkaminen 
Puiden järjestely 

Työmaa-aika 

Työmaa- aika , min/k-m3 

Kuorman keskikoko, k-m3 
Ajonopeus tyhjänä maastossa, km/h 

11 kuormattuna maastossa, 11 

Tuotos, k-m3/h 

Olosuhteet 
Ulkoilman lämpötila, °C 
Maaston ajovaikeus 3 
Leimikon tiheys, p-m /ha 
Pystyyn jääneen metsän tiheys, p-m3/ha 
Rungon keskikoko, k-m3 
Ajomatka tyhjänä maastossa, m/ajokerta 

" kuormattuna maastossa, - " -
Työryhmä, miehiä 
Kuormia yhteensä, kpl 

Työmaa-aika 

min/kuorma % 

o. 68 
0.34 
0.07 

1.09 

1.87 
2.06 
0.70 
0.11 

14.0 

4.74 60.7 

0.40 
0.01 

0. 41 

7.80 

10.85 

0.72 
4.91 
4 . 40 
5 .53 

+ 15 
vaikea 

30 
50 

0.1 
153 
151 

1 
25 

20.0 

100.0 
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Taulukko 5 

Keskimääräinen ajokerta- aika juonnettaessa kuusi- , koivu- ja mäntypaperipuita 
kokorunkoina ja 2 . 5 • .• 9 . 5 m (keskipituus 5. 4 m) tavaran taakkoina hajaltaan avo

hakkuualueelta Keuruulla Valmet- maastotraktorilla . 

,------------------------------------------~----------------------------------~ 

Työvaihe 

Kuormaus 
Varsinainen kuormaus 

- kuorman kiinnitys 
- kuormaanveto 

Kuormausajo 
Kuormauksen valmistelu 
Uudelleenkuormaus 

Ajo 
Ajo tyhjänä maastossa 

11 kuormattuna maastossa 
Ajon valmistelu 
Ajoneuvon kääntyily 
Juuttuneen ajoneuvon irrotus 
Ajoneuvon huolto ja korjaus 

Purkaminen 
Varsinainen purkaminen 
Puiden järjestely 

Työmaa- aika 

Työmaa-aika, min/k-m3 

Kuorman keskikoko, k-m3 
Ajonopeus tyhjänä maastossa, 

" kuormattaessa 
km/h 

II 

11 kuormattuna maastossa, 11 

Tuotos, k-m3jh 

Olosuhteet 
Ulkoilman lämpötila, °C 

naston ajovaikeus 
Leimikon tiheys, runk . /ha 
Rungon keskikoko, k-m3 
1 jomatka tyhjänä maastossa, m/ajokerta 

11 kuormattaessa , - 11 -

11 kuormattuna maastossa , - 11 -

Työryl:mä, miehiä 
Kuormia yhteensä, kpl 

Työmaa- aika 

Kokorunkojuonta l Taakkoinajuonto 

min/kuorma ! % min/kuorma % 

2. 13 
1. 79 
1. 07 
0 . 31 
1. 12 

6 . 42 

1.47 
1. 98 
0 . 24 
0 . 73 
0.28 
0 . 25 

4 . 95 

3 -43 
1. 31 

4 - 74 

0.08 

39. 8 

30.5 

29. 3 

16. 19 !100 .0 1 

9.15 

1. 77 
2.82 
1. 68 
1. 94 
6.56 

! 

1. 86 
1. 52 
1.02 
0 . 30 
0 . 36 

5. 06 

1. 23 
1 . 62 
0 . 31 
0 . 70 
0 . 25 
0 . 39 

4.50 

3 . 81 
1.89 

5 . 70 

0 . 05 

32 . 9 

29. 5 

37 . 2 

0.4 

15.31 100. 0 

6 . 74 

2 . 27 
2.82 
1. 59 
2.00 
8.90 

+ 0 
keskinkertainen 

512 475 
0 . 12 

69 
30 
64 

2 
35 

0 .12 
58 
27 1 

5~ 1 

9~----' ~----------------------------------------~--------------~---------

( 



( 

- 19 -

Paperipuiden osalta kuormaukseen kului kokorunkojuonnossa 4 .51 ••• 

6.42 min kuormaa eli 2.54 ••• 3 . 63 min k-m3 :iä kohti. Vastaava aika oli 

nippujuonnossa 1.09 ••• 2.16 min kuormaa eli 1. 30 ••• 1.51 min k-m3:iä koh

ti ja taakkajuonnossa 5.06 min kuormaa eli 2.23 min k-m~iä kohti. Ha

vaitaan, että k- m3 :iä kohti lasket t u kuormaus nippuina on ollut nopein

ta. Kuormaus taakkoina on ollut noin 37 % nippukuormausta hitaampaa, 

mikä on johtunut mm. pienemmistä yksiköistä ja hitaammasta kuormaanve

dosta. Kokorunkoina kuormaus on ollut hitainta ollen 49% nippukuor

mausta ja 38 % taakkakuormausta hi taampaa . 

Kuormaus hidastuu kokorunkoina , taakkoina ja perävaunuun kuormatta

essa kuorman koon suuretessa , kun taas nippunakuormaukseen kuluva aika 

on nipun koosta riippumaton, mikäli kuormaus käsittää vain yhden nipun. 

Samoin nippujenkuormausaika oli riippumaton siitä, olivatko niput ka

soissa tai pinoissa, kuten myös siitä, olivatko ne hajallaan tai pals

tatien varrella. Kasan tai taakan sijoitus kunnollisten aluspuiden va

raan tai vain toisesta päästä riittävästi tuettuna niin, että köysi 

saadaan nopeasti kuorman ympärille, sekä kasojen ja taakkojen oikea 

suuntaus ajoon nähden jouduttavat kuormausta . 

Ajonopeus tyhjänä oli maastoajossa 2 . 82 ••• 4 . 91 km/h, palstatiellä 

2.88 ••• 4 . 68 km/h ja varsitiellä 5 .1 7 .•• 10. 16 km/h . Ajonopeus kuormat

tuna oli maastoajossa 1. 94 ••• 4 . 40 km/h, palstatiellä 2 . 35 ••• 4 . 24 km/h 

ja varsitiellä 5 . 00 ••. 8 . 46 km/h . Todetaan, että ajonopeudet sekä tyh

jänä että kuormattuna olivat eri olosuhteissa likimain samaa luokkaa . 

Ajonopeudet maastossa ja palstatiellä olivat likimain yhtä suuret, mut

ta varsitiellä noin kaksi kertaa edellisiä suuremmat . Ajonopeudet eri 

juontamenetelmiä käytettäessä sekä kesällä että talvella olivat tyhjä

nä ja kuormattuna samaa luokkaa . 

Purkaminen oli nopeinta nippujuonnossa . Siihen kului aikaa 0 . 41 ••• 

0 . 85 min kuormaa eli 0 . 51 min k- m3: iä kohti . Kokorunkoina purkamiseen 

kului k- m3: iä kohti laskettuna yli kolme kertaa niin paljon aikaa kuin 

nippuina purkamiseen, mikä johtui kiinnityskäysian hitaammasta irrot

tamisesta puista . Taakkoina ja kokorunkoina purkamiset kävivät vas

taavissa olosuhteissa likimain yhtä nopeasti . Perävaunusta purkaminen 

oli k-m3 : iä kohti laskettuna nippupurkamisen luokkaa, nippulankoja lai

tettaessa kuitenkin tätä hitaampaa. 
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Työryhmän suuruus 

Juontatyöryhmän suuruus oli eri työmailla 1 tai 2 miestä juonto- ja 

varastointitavan sekä juonto- ja hakkuutyön niveltämisen ja miesten 

taidonkin mukaan . Niinpä kokorunko- sekä taakka- ja perävaunujuonnos

sa oli aina 2 miestä, mutta nippujuonnossa joko 1 tai 2 miestä. Työ

ryhmän ollessa vain 1 mies kuormauksen suoritti ajomies yksinään tai 

hahlcuumiehen auttamana . 

Kuorman koko 

Kuorman keskikoot olivat eri työmailla kokorunkojuonnossa 1. 77 ••• 

2 . 43 k- m3 , nippujuonnossa 0 . 72 ••• 1.66 k- m3 (Palosen työmaalla noin 1. 2 

k- m3 ), taakkajuonnossa 2 . 27 k- m3 (eräällä palstalla 2.84 k-m3 ) ja pe

rävaunujuonnossa 10 . 2 ••• 13 . 3 k- m3 . Luvuista nähdään, että kuorman ko

ko oli sekä kokorunko- että nippu- ja taakkajuonnesaa verrattain pieni, 

mutta perävaunujuonnossa huomattavasti näitä suurempi. 

Koska kuorman koolla on oleellinen vaikutus tuotokseen ja siten 

myös kannattavuuteen, on pyrittävä mahdollisimman suureen kuormaan . 

Kuorman koon suurentaminen on kokorunkojuonnossa kuitenkin vaikeata, 

mutta sen sijaan nippu- ja taakkajuonnossa se on mahdollista joko 

traktorin varassa olevaa kuormatilaa suurantamalla tai lyhyttä juonto

rekeä t?i - vaunua apuna käyttäen, mikäli traktorin kestävyys ja ajo

ominaisuudet sen sallivat . Kuorman suurantamiseksi on joko kerättävä 

tavara hakkuun yhteydessä suurempiin nippuihin tai taakkoihin tai otet

tava kuormaa useammasta kuin yhdestä paikasta . Suurempien nippujen tai 

taakkojen teko tietenkin lisää hakkuumiehen työtä, mutta siitä aiheu

tuva hakkuukustannusten lisäys on kuitenkin verrattain vähäinen . Perä

vaunukuorman suurentaminen riippuu moottoritehon riittävyyden lisäksi 

myös maaston tai ajotien kantokyvystä ja kunnosta . 

Keskimääräinen tuotos 

Keskimääräinen tuntituotos oli kokorunkojuonnossa 6. 11 ••• 7 . 77 k-m3 , 

nippujuonnossa 5 . 53 •.• 9 . 13 k-m3 , taakkajuonnossa 8 . 90 k-m3 (eräässä 

( 
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kokeilussa samalta matkalta jopa 11.10 k-m3) ja perävaunujuonnossa 
3 5.97 •.• 6. 60 k-m. Vastaava keskimääräinen aJ·okertamatka o· 11· 139 ... 

3 034 m. Eripituisten matkojen ja muiden olosuhteiden erilaisuuden 

vuoksi eri juontamenetelmien keskimääräistuotoksia ei voida sellaisi

naan vertailla keskenään. 

Käytännön ajotilastojen mukaan tuotokset ovat olleet tässä esitet

tyä luoY~aa tai sitä alhaisempia. 

Tuotoksen riippuvuus maastosta, 

puustosta ja hakkuutavasta 

:M:aastolla on oleellinen vaikutus juontotuotokseen. Niinpä tutki-

musten mukaan tuotos oli helpossa maastossa suurempi kuin vaikeassa 

maastossa, koska kuorman koko ja ajonopeus olivat suuremmat . Tuotok

seen eniten vaikuttavat maaston vaikeustekijät ovat kantavuus, lumi

suus ja kaltevuus. Niinpä kovin pehmeässä maastossa kuorman kokoa ja 

ajonopeutta on oleellisesti pienennettävä. Samoin lumen paksuuden kas

vaminen alentaa traktorin suorituskykyä estäen lopulta sen liikkumisen 

kokonaan. Valmet- maastotraktorin verrattain pienen moottoritehon vuok

si juontotuotos kovin mäkisessä maastossa pienenee, kuten tutkimuksis

sa mm. perävaunujuonnon osalta havaittiin . Liian pienen aineiston 

vuoksi maaston eroavuuksien vaikutusta tuotokseen ei voitu tässä yh

teydessä numeerisen tarkasti selvittää. 

Puusto, ts . puiden koko ja tiheys , vaikuttaa myös suuresti tuotok

seen, sillä sekä kuorman koko että juontamatkan pituus vaihtelevat sen 

mukaan . Kuten tutkimustuloksetkin osoittavat, puustolla oli tuotok-

seen suurempi vaikutus kokorunkojuonnossa kuin perävaunu-, nippu- ja 

taakkajuonnossa. 

Hahlcuutavan vaikutus ilmenee siten, että avohakkuussa päästään 

- tietenkin - suurempaan tuotokseen kuin harvennushakkuissa. Kokorun

kojuonnossa myös huolellisesti suoritettu suunnattu kaato ja pienempi

en puiden kasaaminen taakkoihin lisäävät tuotosta. Nippujuonnossa tuo

tos riippuu jonkin verran hakkuumiehen tekemien muodostelmien sijoitte

lusta, mutta sen sijaan ei paljoakaan siitä, ovatko muodostelmat kaso

ja tai pinoja ja ovatko ne hajallaan tai palstatien varrella . 
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Tuotoksen riippuvuus juontamatkasta 

Tuotoksen riippuvuus juontamatkan pituudesta on tutkittujen työmai

den osalta esitetty kuvissa 19 - 23 (ss . 23 - 25) . Vertailua varten on 

kuvaan 22 (s . 25) piirretty myös A. Ahlström Osakeyhtiön Pohjois- Savon 

hankinta- alueelta viime talvena saatuj en käyttötilastojen mukainen tuo 

toskäyrä . Kaikki tuotoskäyrät edustavat eri tutkimustyömailla saatuja 

keskimääräisiä lukuja . Juontamatkassa on otettu huomioon myös kuorma

usajomatka . Ajomatkan laatu on otettu huomioon sellaisena kuin se on 

eri työmailla esiintynyt . Niinpä perävaunujuonnossa alkumatka tapah

tui palstatiereittiä pitkin ja loppumatka varsitiellä. Kokorunkojuon

nossa He inävedellä alkumatka juonnettiin maastoajona, mutta loppumatka 

samaa moneen kertaan ajettua tietä pitkin . Muissa tapauksissa oli ky

symyksessä yksinomaan puhdas maastoajo . Missään tapauksessa ei ollut 

aiheutunut tiekustannuksia , koska mahdolliset tiet olivat syntyneet 

vain jatkuvan ajon seurauksena . 

Kuvista nähdään , että kaikkia juontamenetelmiä käytettäessä tuotos 

laskee matkan pidentyessä. Tuotoksen pieneneminen on sitä voimakkaam-

paa, mitä pienempi on kuorma . Kuvista käy ilmi , että sekä kokorunko-

että nippu- ja taakkajuonnossa tuotos laskee matkan pidentyessä erit

täin voimakkaasti , mutta sen sijaan perävaunujuonnossa, jossa kuorman 

koko oli huomattavan suuri , verrattain lievästi . 

Eri juontamenetelmien vertailua 

Eri juontamenetelmien vertaamiseksi juontakokeilut eri työmailla 

suoritettiin , mikäli mahdollista, viereisillä sekä maastoltaan että 

puustoltaan likimain samanlaisilla palstoilla, joten ulkoisten olosuh

teiden puolesta eri menetelmillä saatuja tuloksia voidaan pitää ver

tailukelpoisina . Vertailutulokset on esitetty tiettyä juontamatkaa 

vastaavina juontotuotoksina ja - kustannuksina . Tiettyä ulkoista olo-

suhdetta ja matkaa vastaava juontotuotos riippuu eri menetelmille omi

naisesta kuorman koosta sekä kuormaus-, purkamis- ja ajonopeudesta . 

Juontakustannukset k- m3: iä kohti taas riippuvat koneen tuntituotokses

t~ ja -kustannuksista . 

( 
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Multian työmaa 
Mul tia working si t e 

Å 
niputuksin een 
incl. of bundling 
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Juontamatka - Skidding distance, m 

Kuva 19. Juontotuotoksen ja - kustannusten riippuvuus juontamatkasta 
Valmet- 'maastotraktorin ja Rysky- perävaunun yhdistelmällä ja Joutsa
puominosturilla sahatukkeja juonnettaessa ja nippuina purettaessa . 

Fig. 19. Correlation between skidding output and costs and the skid
ding distance with a Valmet terrain tractor and Rysky trailer combi
nation plus a Joutsa boom crane in the skidding and unloading- in-

bundles of saw logs . 
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Kuva 20 . Juontotuotoksen ja - kustannusten riippuvuus juontamatkasta 
Valmet-maastotraktorilla kokorunkoina Heinävedellä juonnettaessa . 

Fig. 20 . Correlation between skidding output and costs and the skidding 
distance in whole-stem skidding at Heinävesi by Valmet terrain tractor. 
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Kuva 21 . Juontotuotoksen ja -kustannusten riippuvuus juontamatkasta 
Valmet-maastotraktorilla kokorunkoina ja nippuina Längelmäellä juon

nettaessa. 

Fig. 21. Correlation between skidding output and costs and the skid
ding distance in whole-stem skidding and bundle sk.idding at Längelmåki 

by Valmet terrain tractor . 
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Kuva 22. Juontotuotoksen ja -kustannusten riippuvuus juontamatkasta 
Valmet-maastotraktorilla nippuina juonnettaessa. 

Fig. 22. Correlation between skidding output and costs and the skid
ding distance in bundle skidding by Valmet terrain tractor • 
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Kuva 23 . Juontotuotoksen ja -kustannusten riippuvuus juontamatkasta 
Valmet- maastotraktorilla kokorunkoina ja taakkoina Keuruulla juonnettaessa. 

Fig. 23 . Correlation between skidding output and costs and the skidding 
distance in whole- stem skidding and bunch skidding at Keuruu by Valmet 

terrain tractor . 
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Tuntikustannuksina Valmet- maastotr aktorilla juonnettaessa on tässä 

vertailussa ollut yrittäjänvoittoineen kahden miehen työryhmällä 18:

ja yhden miehen työryhmällä 15: 50 . Rysky- perävaunun tuntikustannuksi

na on pidetty 1:-. Koska Joutsa- puominosturin käytön on esitetyssä pe

r ävaunuun kuormauksessa oletettu vastaavan maastotraktorista puuttuvan 

vintturin käyttöä, ei siitä aiheutuvia kustannuksia ole otettu huomi

oon . Nippu- ja taakkatelineen hinnan ollessa hyvin alhainen eli 100 : 

••• 150: - ei sen aiheuttamia kovin vähäisiä kustannuksia ole laskettu 

mukaan . Kaasuöljyn kulutus oli kokeissa 2 •.• 3 litraa työmaatunnissa . 

Sahapuiden juonnon osalta eri juontamenetelmien vertailu on esitet

ty kuvassa 24 (s . 27) . Koska tässä tapauksessa ei ollut mahdollista 

suorittaa vertailevia selvittelyjä samassa paikassa, on kuvassa ver

tailtu Heinävedellä suoritettua kokorunkojuontaa Multialla ja Pohjas-

lahdella suoritettuun perävaunujuontoon . Näis~ä paikoissa ulkoiset 

olosuhteet maaston ja puuston puolesta vastasivat likimain toisiaan. 

Kuvan mukaan kokorunkojuonta on perävaunujuontaa edullisempi tuotoksen 

puolesta juontamatkan ollessa alle 450 m ja kustannusten puol~ juon

tematkan ollessa alle 550 m. Jos purettaessa suoritettava tavaran ni

putuskin otetaan huomioon, rajajuontamatka alenee noin 200 m:iin . Ra

jamatka tietenkin vaihtelee yksityistapauksittain, mutta kaikissa ta

pauksissa kokorunkojuonta on lyhyillä matkoilla perävaunujuontaa edul

lisempaa. Vertailu edellyttää, että maasto ei aseta rajoituksia Val-

( 

met- maastotraktoriperävaunuyhdistelmän käytölle . ( 

Juontamenetelmien edullisuutta arvosteltaessa on otettava huomioon 

myös vastaavat hakkuukustannukset . Nämä riippuvat olosuhteista, lähin

nä varastotyön järjestelystä. Jos varastojärjestelyssä on otettu täy

sin huomioon eri juontamenetelmien vaatimukset, hakkuukustannukset se

kä kokorunkoina että valmiina tukkeina käsiteltäessä ovat likimain sa

maa luokkaa. Kokorunkojan varastokäsittelystä aiheutuu kuitenkin usein 

ylimääräisiä kustannuksia. 

Pinotavaran, lähinnä paperipuiden, osalta eri juontamenetelmiä on 

vertailtu kuvissa 21 (s . 24), 23 (s . 25) ja 25 (s . 29). Kuvasta 21 to

detaan, että 2 m paperipuiden nippujuonta oli tuotokseltaan kokorunko

juontaa 50 m:n matkalla 44 % ja 200 m:n matkalla 21 % edullisempaa ai

na noin 400 m: n juontamatkaan saakka. Sen jälkeen tuotos pysynee liki-
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1 

2 

Kokorunkojuonta Heinävedellä 
Whole- stem skidding at Heinävesi 

Perävaunujuonta Multialla 
Trailer skidding at Multia 

3 = Perävaunujuonta Pohjaslahdella 
Trailer skidding at Pohjaalahti 
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Kuva 24. Tukkien eri juontamenetelmien vertailua. Juontotuotoksen 
ja - kustannusten riippuvuus juontamatkasta kokorunko- ja perävaunu
juonnossa. Purkaminen tapahtui kokokuormina muualla kasaan, mutta 

Pohjaslahdella nippuina . 

Fig. 24 . Comparison of the different sawlog skidding methods . Cor
relation between skidding output and costs and the skidding distance 
in whole-stem skidding and trailer skidding. Unloading was done in 

whole loads, at Pohjaslahti into stack, elsewhere in bundles . 
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main samana, tai kauempana kokor unko juonta voittaa nippujuonnor . Sen 

sijaan kustannuksiltaan nippujuonta oli kokorunkojuontaa edullisempaa 

edellä esitettyä vielä paljon pitemmill äki n matkoilla . 

Kuvan 23 (s . 25) mukaan pitkän tavaran taakkajuonta oli kaikilla mat

koilla sekä tuotokseltaan et tä kustannuksiltaan paljon kokorunkojuon

taa edullisempaa. Tuotos- ja kustannusero oli tavallisesti 30 ••• 40 %, 
edullisimmassa tapauksessa j opa 70 %. 

Nippu- ja taakkajuontaa ei vertailtu keskenään , mutta ilmeisesti 

erittäin pitkän tavaran ollessa kysymyksessä taakkajuonta on kokonai

suudessaan edullisinta , kun sen sijaan lyhyttä tavaraa on edullisin

t a juontaa ni ppui na . 

Kuvaan 25 on suuntaa antavaa vertailua varten otettu l i säksi Metsä

hallinnon hankintåteknillisen toimiston toimesta v . 1963 suoritetun 

tutkimuksen tuloksiin pohjautuva perävaunujuonnon tuotoskäyrä. Tiedot 

on esitetty toimiston tutkimusselostuksessa n : o 54 . Tutkimus koskee 3 

m kuorimattornan kuusipaperipuun palsta- ajoa Timberjack 200 D - trakto

rilla varustettuna sen taka- akselin päälle asennetulla HIAB- Top- Grip 

m/63 - kahmainnosturilla sekä teliperävaunulla . Puut oli hakkuumiehen 

toimesta hakattu palstatien varteen o.s ... 1. 0 p- m3 : n kasoihin , ja lei

mikon tiheys oli 2 . 2 p-m3 100 palstatiemetriä kohti . Juontatyöryhmän 

muodosti yksi työhön hyvin harjaantunut mies . Kuorman keskikoko oli 

14.4 p- m3 • Purkaminen tapahtui kahmainnosturilla pinoon . Tuotos ke

sällä ja talvella oli samaa luokkaa . K-m3 - kustannukset eri juonta

matkoilla on tässä laskettu tuntikustannusten 21 : 50 mukaan . 

Kuvan 25 mukaan voidaan todeta , kuten edellä jo on esitettykin, 

taakka- ja nippujuonnon edullisuus kokorunkojuontoon verrattuna. Pi

temmillä matkoilla, ehkä 300 ••• 400 m: n matkoilta alkaen, perävaunu

juonnolla on mahdollisuuksia voittaa nippu- ja taakkajuonto . Nippuina 

purkaminen vielä parantaa perävaunujuonnon käyttömahdollisuuksia . Pe

rävaunujuontoa koskevat laskelmat edellyttävät, että kahmainnosturilla 

varustettu maastotraktori- perävaunuyhdistelmä on teknillisesti käyttö

kelpoinen . Tässä suhteessa ko . Timberjack- yhdistelmässä oli paljon 

parantamisen varaa . On . tähdennettävä, että perävaunujuonnon vertailu 

muihin juontamenetelmiin on vain suuntaa antava ja vaatisi lisätutki

muksia . 

( 
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~ Nippujuontaa Palosen työmaalla 
Eundle skidding at Palonen 

2 = Nippujuontaa Längelmäellä 
Bundle skidding at Längelmäki 

3 = Taakkaju?nt?a Keuruulla 
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Kuva 25. Paperipuiden eri juontamenetelmien vertailua . Juontotuotoksen 
ja - kustannust en riippuvuus juontamatkasta kokorunko-, nippu- ja taakka
juonnossa. Vertailua varten kuvassa on esitetty myös juontaa Timberjack 
200 D + HIAB Top Grip -kabmainnosturin ja taliperävaunun yhdistelmällä 

Metsähallinnon hankintateknillisen toimiston mukaan . 

Fig. 25 . Comparison f the different pulpwood skidding methods. Corre
lation between the skidding output and costs and the skidding distance 
in whole-stem, bundle, and bunch skidding. The picture shows for the 
sake of comparison skidding by a combination of Tirnberjack 200 D plus 
HIAB Top Grip grab crane and a bogie trailer, according to the Logging 

Technique Department of the Forest Service . 
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Kuten tukkien on paperipuidenkin juontamenetelmiä vertailtaessa otet

tava juonnon ohella huomioon myös vastaavat valmistuskustannukset, joi

hin vaikuttaa oleellisesti mm. se, minkälaisiin muodostelmiin tavara 

varastolla pannaan. Tavallisesti puut on nippu- ja taakkajuonnon yh

teydessä purettu varastolla vain haittopinoihin eikä mittauskelpoisiin 

pinoihin kuten usein tavaraa kokorungoista varastolla valmistettaessa. 

Mittauskelpoisilla pinoilla ei useinkaan ole asiallista merkitystä,ku-

ten esimerkiksi jos puut kuoritaan välivarastolla. Mikäli pinoaminen 

on tarpeen mittausta varten, on useimmiten edullisinta suorituttaa uu

delleen pinous haittopinoista erillisellä miehellä. Vain haittopinoi

hin tyydyttäessä on nippu- ja taakkajuonnon edellyttämä valmistus kus

tannuksiltaan aina edullisempaa kuin kokorunkojuonnon edellyttämä val-

mistus . Kokorunkojan varastokäsittelyn vaikeuksien vuoksi asia on 

usein näin, vaikka taakka- ja nippujuonnon jälkeen suoritettava pino

uskin otettaisiin huomioon. 

Valmet-maastotraktoriajan 

kannattavuudesta 

Tässä esitettyjen juontamenetelmien kannattavuuden arvostelemiseksi 

on niitä vertailtu tavanomaiseen hevosjuontoon. Vertailuperusteena ovat 

työehtosopimuksen mukaiset hevostaksat, joina on pidetty hajaltaan 

ajon keskimääräisiä taksoja ottaen huomioon myös sosiaalikulut ja tar-

vittaessa niputuskustannuksetkin. Tiekustannuksia ei hevos- kuten ei 

maastotraktorijuontokaan edellytä. Hevoskustannukset on esitetty myös 

kuvissa 19- 25 (ss . 23- 25, 27 ja 29) . Hevos- ja maastotraktorijuon

non kustannusten vertailu, jota on pidettävä likimääräisenä ja siten 

vain suuntaa antavana, osoittaa, että maastotraktorilla juonta on ol

lut kaikissa tapauksissa tiettyyn matkaan saakka hevosjuontoa kannat

tavampaa . Vertailussa on aina otettava huomioon telaust~ ja pinous

ten vaatimat lisäkustannukset, jotka mm . paperipuiden pinoamisen osal

ta ovat sosiaalikuluineen noin 1:20/k-m3 • Hevostaksa puolestaan jo si

sältää pinoamisen . 

liaastotraktoriajon vertailua tavallisella maatalouspyörätraktorilla 

suoritettavaan juonteon Vcrikeuttavat viimeksi mainitun osalta puuttuvat 

( 
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kuljetusmaksut . Voidaan kuitenkin yleisesti todeta, että maatalouspyö

rätraktorijuonto soveltuu sellaisenaan vain helppoihin rnaastoihin, jois

sa tämä juonta pienten konekustannusten ansiosta on kilpailukykyinen 

kaikkiin muihin juontamenetelmiin verrattuna . Helpoissa maastoissa on 

usein myös mahdollista välttää varsinainen juontavaihe kokonaan ja 

aloittaa kaukokuljetus joko kuorma- autolla tai pyörätraktorilla jo suo

raan palstalta . Vaikeissa maastoissa tai liian paksussa lumessa pyö

rätraktorilla ei sen sijaan pystytä liikkumaan, ennen kuin se on varus

tettu maastovarustein tai on tehty palsta- yrns . teitä. Näin ollen ko

konaiskustannukset helposti ylittävät maastotraktoriajon kustannukset . 

Etenkin kovin harvoissa leirnikoissa pyörätraktorin edellyttämät tiekus

tannukset nousevat usein liian suuriksi. 

Maastotraktoriajon lopullinen käytännöllinen kannattavuus muihin 

juontamenetelmiin verrattuna voidaan selvittää vasta pitkäaikaisen käy

tön tuotos- ja kustannustilastojen valossa, ja tällöin voidaan ottaa 

huomioon myös työmaita aloitettaessa usein eri syistä syntyvät konei

den vajaakäytöt . 
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Haulage of Timber by a Valmet Terrain Tractor 
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Ey Jaakko Salminen 

SUMMA.RY 

Metsäteho conducted experiments and studies in 1964 on the use of 

the Valmet terrain tractor at the work si tes of A. Ahlström Osakeyhtiö, 

Enso- Gutzeit Osakeyhtiö, W. Rosenlew & Co., O. Y., G. A. Serlachius Oy 

and Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhti ö (United Paper Mills Ltd . ) . 

The Valmet t errain tractor is a wheeled tractor wi th a 4- wheel 

drive and hydraulic frame steering. 

output of its engine was 46 HP SAE. 

At the time of the studies, the 

At present (1965) it is 52 HP SAE. 

There are 6 forward and 2 reverse gears . The tyre size is 14" x 24" 

and ground clearance is 45 cm. The tractor weighs c. 4 tons . The skid

ding winch can be ei ther mechanical or hydraulic, as specified, and has 

a 35m. length of 14 ••• 16 mm . steel wire . The tractor equipped for 

skidding costs 33 , 000 Finmarks (1964) . 

Whole- stem and trailer skidding of saw logs, and whole- stem, bundle 

and bunch skidding of pulpwood were compared. Whole- stem skidding was 

performed in the customary way with the butt ends of the logs forward . 

In trailer skidding the towing vehicle was a 12- ton Rysky bogie trail-

er and the loader a shaft- mounted Joutsa boom crane . For skidding in 

bundles and bunches the timber was prepared to the final lengths by 

the loggers at the felling site and collected in stacks or bunches . 

The bundles were winched against a special tractor rear plate or bun

dle carrier for loading. The bunches were hauled and loaded in the 

same way as in whole- stem skidding. 

The Valmet terrain tractor has the operating features of other 

frame- steered wheeled tractors, sturdiness and reliability. A bigger 

and stronger model with larger wheels is required for heavier jobs . 

The average structure and expenditure of working- site time are 

shovm in Tables 1-5 (pp . 14-18) . The work team consisted of 1 or 2 

men . The average load size was 1. 77 ••• 2 . 43 solid cu. m. for whole- stem 

( 

( 
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skidding, 0 . 72 ••• 1. 66 solid cu . m. for bundle ski"dding, 2 . 27 solid cu. m. 

in bunch skidding, and 10. 2 ••• 13 . 3 solid cu . m. in trailer skidding. 

The average output per hour was 6. 11 •.• 7. 77 solid cu . m. in whole

stem skidding, 5 . 53 • •• 9 . 13 solid cu . m. in bundle skidding, 8 . 90 solid 

cu . m. in bunch skidding, and 5. 97 ••• 6 . 60 solid cu . m. in trailer skid

ding. The corresponding driving- tri p distance varied from 139 m. to 

3,034 m. 

Terrain , growing stock, logging method and the skidding distance 

affect the result essentially. The corre l ation between output and 

distance can be seen from Figs . 19- 23 (pp . 23 - 25) . The output in 

whole- stem , bundle and bunch skidding de creases very sharply with the 

increase in distance, while for trailer skidding the deerease is rela

tively small . This is naturally due first and foremost to the size of 

the load. 

The results of the comparison of different skidding methods for saw 

logs are shown in Fig. 24 (p . 27) and for pulpwood in Fig. 25 (p . 29). 

Whole- stem skidding of sawlogs is better than trailer skidding in out

put and cost at distances of under ~ km . This presupposes that the 

terrain does not limit the possibility of using the combination Valmet 

terrain tractor and trailer. Unloading from the trailer in bundles re

duces the distance limit to c . 200m. 

For pulpwood, bundle and bunch skidding are better in both output 

and costs than whole- stem skidding over practically all distances . 

This advantage increases the sparser the stands marked for cutting and 

the smaller the trees . Bundle and bunch skidding are suitable also in 

thinning areas where the possibilities of whole- stem skidding are small , 

espocially in private forests . Skidding in bunches is most suitable 

for long and bundle skidding for short logs . Trailer skidding, prefer

ably with loading by grab crane, enters into question over longer dis

tances . 

The advantage of the bundle and bunch methods over whole-stem skid

ding usually grows still more when preparation costs as well are taken 

into consideration . The profitableness of whole-stem skidding can be 

improved first and foremost by changing over to whole-stem handling 

also in the further transport phase . 
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Cost curves are shown in Figs . 19- 25 (pp . 23- 25, 27 and 29) to il

lustrate the profitableness of haulage by a Valmet terrain tractor . 

The curves show both terrain- tractor haulage and the present horse

haulage rates . It seems that the terrain- tractor haulage can compete 

with horse haulage up to a certain haulage distance . 

The basic condition for the use of the expensive terrain tractor as 

well as of other special traotors is, naturally, almost year- round use . 

The terrain tractor is thus suitable primarily for professional con

tractors . As the conditions for a sufficiently effective utilisationof 

machines are often lacking today, cheaper and lighter-weight skidding 

machines , e . g. agricultural wheeled tractors and detached skidding 

winches, can be considered owing to their competitiveness, the former 

cspecially in easy terrain and in sparse marked stands . 

The overall solutien to the problem of timber transport in the 

southern half of Finland seems to be along the following lines : a per

manent or temporary long- distance transport route for trucks or wheeled 

tractors is led as close as minimum costs permit to the felling site; 

f.rcm there, haulage is performed as relatively short mechanised skidding, 

i . e . terrain haulage, alongside the long-distance transport route . The 

conditions in Northern Finland differ from those of the south especml

ly in terrain, snow, low temperatures, growing stock and distances in

volved. It is obviously most suitable in the north to se the further 

short-distance haul with tractor-cum-trailer or sleigh combinations. 
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