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Taustaa

• Turvemailla on jo nyt paljon hakkuumahdollisuuksia ja ne 
kasvavat edelleen

• Kotimaan hakkuita pyritään tällä hetkellä lisäämään, jolloin 
turvemaat muodostavat merkittävän lähteen

• Kaikkia turvemaiden hakkuita ei pystytä rajallisten 
resurssien vuoksi toteuttamaan talvella

• Talvet ovat lyhyempiä ja leudompia, mikä johtaa korjuuta 
helpottavan routa-ajan lyhenemiseen
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Taustaa 

• Käytössä oleva korjuukalusto soveltuu vakiovarusteisena huonosti turvemaiden sulan 
maan aikaiseen puunkorjuuseen

• Erikoiskoneet ovat kokemuksen mukaan kalliita käyttää heikosta tuottavuudesta ja 
usein pieneksi jäävästä vuosikäytöstä johtuen 

• Telastoratkaisuilla, joilla voidaan parantaa vakiokoneiden pehmeän maan 
ominaisuuksia on näin ollen selkeä tilaus

• Erityistä kiinnostusta on herättänyt Sakari Monosen kehittämä, monia uusia 
ominaisuuksia sisältävä vaihtoehto

• Ratkaisu perustuu koneen takatelin eteen ja taakse kiinnitettyihin lisäpyöriin, jotka 
mahdollistavat ylimääräisen telaparin käyttämisen

– Lisäpyöriä voidaan hydrauliikan ja paineakkujen avulla säätää siten, että 
telaston  paine maanpintaa vasten pysyy tasaisena eri maasto-olosuhteissa

– Lisäksi koko takatelasto voidaan jäykistää esimerkiksi ojan ylityksen ajaksi
– Ratkaisun prototyyppi on asennettu Valmet 840-8 -metsätraktoriin
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Kokeen suoritus

• Tavoitteena oli järjestely, jossa testattavalla telastoratkaisulla varustettua 
konetta verrataan samanlaiseen rakentamattomaan koneeseen 
identtisissä olosuhteissa 

• Koealuetta haettiin lähinnä seuraavin kriteerein:
– Koepaikka edustaa kohdetyyppiä, joka yleensä on merkitty 

talvileimikoksi ja halutaan nyt kesäkorjuun piiriin
– Alue on kantavuudeltaan ja muiden olosuhdetekijöiden osalta 

mahdollisimman tasainen, sekä riittävän iso kahta koelohkoa 
ajatellen

– Leimikossa on riittävästi ”varikkotilaa” tela-asennuksia, kuorman 
mittauksia tms. ajatellen

• Koealueeksi valittiin noin 10 hehtaarin rämemännikkö Ilomantsin 
Hattuvaarasta (kartta ks. dia 6)

• Vertailukoneena käytettiin vakiotelillä varustettua Valmet 840 S2:ta 
(konetiedot ks. diat 7-9) 



Metsähallitus 20086



Metsähallitus 20087

Koneiden tekniset tiedot
Testikone
Valmet 840-8

Vertailukone
Valmet 840 S2

Massat

- eturungolla, kg 9311 (arvio) 9311 (arvio)

- takarungolla, kg 9115 6626

- yhteensä, kg 18426 15937

- telat edessä 1791 1791

- telat takana 2433 1622

- yhteensä teloilla, kg 22650 19350

- kantavuus, kg 10000 10000

Mitat

- suurin pituus, mm 9750 8707

- suurin leveys teloilla, mm 2980 2980

- pienin maavara, mm 520 660

- korkeus, mm 3790 3800

Moottori

- merkki ja malli Valmet 420 DW Valmet 420 DWER

- teho, kW 84 94

- vääntömomentti, Nm 432 500
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Voimansiirto

- tyyppi hydrostaattis-mekaaninen hydrostaattis- mekaaninen

- vaihteet, kpl eteen/taakse portaaton, 2/2 aluetta portaaton, 2/2 aluetta

- ajonopeusalueet, km/h 0-9 ja 0-25 0-9 ja 0-25

- suurin vetovoima, kN 123 132

Akselistot

- edessä Ketjutelit, kaksi ketjua ja 
napavälitys. Tasauspyörästössä 
mekaaninen lukitus. 
Sisäänrakennetut märät jarrut.

Ketjutelit, kaksi ketjua ja 
napavälitys. Tasauspyörästössä 
mekaaninen lukitus. 
Sisäänrakennetut märät jarrut.

- takana Ketjutelit, kaksi ketjua ja 
napavälitys. Tasauspyörästössä 
mekaaninen lukitus. 
Sisäänrakennetut märät jarrut.

Ketjutelit, kaksi ketjua ja 
napavälitys. Tasauspyörästössä 
mekaaninen lukitus. 
Sisäänrakennetut märät jarrut.

- apupyörästö Kiinnitys telikoteloiden ympärille 
rakennetuilla kotelorakenteilla, 
joissa on kiinnityspisteistään 
laakeroidut tukivarret molemmissa 
päissä. Näihin on asennettu 
yhteensä neljä apupyörää, jotka 
ovat kaikki erikseen hydraulisesti 
säädettävissä. Kaikki apupyörät 
ovat lukittavissa haluttuun 
asentoon tarvittaessa. Hydrauli-
järjestelmässä on paineakut, joilla 
voidaan säätää apupyörien 
jousto-ominaisuutta.

Ei ole
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Ohjaus

- tyyppi hydrostaattinen runko-
ohjaus

hydrostaattinen runko-ohjaus

Jarrut

- edessä ja takana Kaksipiiriset täyshydrauliset 
monilevyjarrut

Kaksipiiriset täyshydrauliset 
monilevyjarrut

Renkaat

- edessä ja takana 700/50/26,5 700/50/26,5

- takana 700/50/26,5 700/50/26,5

- apupyörät 600/50/22,5

Telat

- tyyppi (edessä/takana) Olofsfors Eco Track/Eco 
Baltic

Olofsfors Eco Track/Eco Baltic

- leveys, mm (edessä/takana) 850/850 850/850

- massa, kg/pari (edessä/takana) 1791/2433 (2 paria) 1791/1622

Pintapaineet (teloilla) kPa

- edessä 27,4 27,4

- takana tyhjä 15,8 20,4

- takana 8 tonnia 26,8 40,1
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Mittaukset
• Testissä päätettiin käyttää uudenlaista mittausmenetelmää, jossa 

raiteenmuodostus pystytään mittaamaan normaalin 
metsäkuljetuksen yhteydessä
– Ajourille sijoitettiin hakkuun jälkeen määrävälein kiinteitä 

mittapisteitä, joista määritettiin paikan ominaistiedot
– Raiteiden syvyys, leveys ym. ajokertaan liittyvät tekijät 

määritettiin mittapisteiden kohdalla ajon yhteydessä 
– Mittapisteen yli kuljetettu puumäärä määritettiin kuormatilan 

arvioidun täyttöasteen ja nappuloitujen koekuormien 
perusteella

• Mittausten tekninen suoritus tehtiin aikaisemmissa kokeissa hyväksi 
havaituilla menetelmillä ja työvälineillä

• Olettamana oli, että täysin samanlaista lohkoa on maasto-
olosuhteissa mahdotonta löytää, jolloin olosuhteita joudutaan 
laskennallisesti vakioimaan regressiolaskennan keinoin  
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Mittapisteiden ominaistietojen määritys
Tekijä Mitattava tunnus Mittaustapa ja –väline

Hakkuun raideleveys Raiteiden leveys 
(cm)

Leveys molemmista raiteista pinomittakepillä

Hakkuun raidesyvyys Raiteiden syvyys 
(cm)

Syvyys molemmista raiteista mittakehikolla ja 
pinomittakepillä

Hakkuutähteen määrä Yli 3 cm:n oksat ja 
latvukset 
(kpl/koeala)

Määritys mittapisteessä uraan nähden poikittain olevalla 
2x7 metrin koealalla

Mättäisyys Mättäitä 
(kpl/koeala)

Silmävarainen laskenta. Määritys mittapisteessä uraan 
nähden poikittain olevalla 2x7 metrin koealalla.

Pohjaveden taso Syvyys 
maanpinnasta (cm)

Mittaus rautakangella tehdystä reiästä. Koealueella 
yhteensä kuusi (6) mittapistettä.

Puuston määrä D1,3 ja Dk (cm) Puiden ja kantojen rinnankorkeus- ja kantoläpimittojen 
luku. Määritys mittapisteessä uraan nähden poikittain 
olevalla 2x7 metrin koealalla. Kuutiointi Laasasenahon 
funktioilla.

Ruohoisuus Ruohon peittävyys 
(%)

Silmävarainen arviointi prosentteina. Määritys 
mittapisteessä uraan nähden poikittain olevalla 2x7 
metrin koealalla.

Turpeen paksuus Syvyys 
maanpinnasta (cm)

Mittaus suorassilla. Yksi havainto jokaisesta 
mittapisteestä

Varpuisuus Varpujen peittävyys  
(%)

Silmävarainen arviointi prosentteina. Määritys 
mittapisteessä uraan nähden poikittain olevalla 2x7 
metrin koealalla.
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Ajon yhteydessä mittapisteissä 
määritetyt tekijät

Tekijä Mitattava tunnus Mittaustapa ja –väline

Ajettu puumäärä Täyttöaste (%) Kuorman arvioitu osuus kuormatilan poikkileikkauspinta-
alasta (maalimerkit pankoissa). Koekuormien 
nappulointi täyttöasteen ja todellisen kuorman suhteen 
selvittämiseksi.

Ajosuunta palstalla Ajo palstalle/ajo 
varastolle (0/1)

Havainnointi ja kirjaus

Koneen kulkusuunta Ajo eteen/peruutus 
(0/1)

Havainnointi ja kirjaus 

Kuormituskerrat Ylityskerta (kpl) Mittapisteen ylityskerran kirjaus

Maastokuljetuksen 
raideleveys

Raiteiden leveys 
(cm)

Leveys molemmista raiteista pinomittakepillä

Maastokuljetuksen 
raidesyvyys

Raiteiden syvyys 
(cm)

Syvyys molemmista raiteista mittakehikolla ja 
pinomittakepillä

Pintaveden määrä Vettä raiteessa (cm) Syvyys molemmista raiteista pinomittakepillä

Poikkeama hakkuun raiteista Näkyvän hakkuu-
koneraiteen leveys 
(cm)

Leveys raiteista pinomittakepillä

Puuston vaurioituminen Vauriopuita mitta-
pistevälillä (kpl)

Havainnointi ja kirjaus 



Tulokset
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Maaston raiteistuminen metsäkuljetuksessa
• Laskennallisesti vakioiduissa olosuhteissa raiteet olivat testikoneella selvästi 

matalammat kuin vertailukoneella
– Alussa ero oli hyvinkin selvä ja tyypillisen kolmen ylityskerran jälkeen 1,2 cm eli 

6,4 %  
– Käytännön maasto-olosuhteissa tehtyjen mittausten vuoksi korjaamattomien 

keskiarvolukujen tarkastelu ei ole järkevää

• Koneiden välinen ero pienenee ajokertojen määrän lisääntyessä, mikä voi johtua 
mm. seuraavista asioista:

– Kaksiosainen takatelasto muokkaa raidetta vakiotelastoa voimakkaammin, 
josta seuraa kantavuuden nopeampi heikentyminen testikoneella

– Olosuhteiden laskennallinen vakiointi vaikeutuu raiteen syvenemisen myötä, 
jolloin kokeita edeltänyt sade on voinut heijastua testikoneen tuloksiin

• Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että apupyörien paineistus oli 
harkinnanvarainen eikä välttämättä raiteenmuodostuksen kannalta paras 
mahdollinen

• Silmävaraisen arvioinnin perusteella näytti siltä, että testikone vaurioitti uran mutkissa 
maanpintaa enemmän kuin vertailukone

– Vrt. testikoneen takatelaston suurempi pituus
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Raiteistuminen laskennallisesti vakioiduissa 
olosuhteissa
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Kiinnijuuttuminen

• Telaston pituuden ansiosta testikoneella riitti pitoa 
kriittisissäkin paikoissa ja kiinnijuuttumisen riski oli siten 
pienempi kuin vertailukoneella

• Testikoneella voidaan säätää telipyörän ja apupyörän 
painonjakaumaa, mikä voi olla kiinnijuuttumistilanteessa 
eduksi

• Testikoneella kiinnijuuttumistilanteessa ongelmana oli 
vetävien pyörien luistaminen telan sisällä, mikä johtui 
toisaalta huonosti kiristetystä telasta ja toisaalta siitä, että 
vetoa on vain telan toisessa pyörässä (telipyörässä)
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Ojien ja muiden maastoesteiden 
ylittäminen
• Edistyksellinen takatelasto paineistettuine ja säädettävine 

apupyörineen tasoitti havaittavasti testikoneen kulkua
– Apupyörävarsien jäykistämismahdollisuus ei tuonut odotettua 

etua ojien ylityksissä (telasto ei mukaudu maaston muotoihin)
– Paineistuksen tason säädössä ja jäykistyksen toimivuudessa 

protokoneessa on edelleen kehittämistä

• Vielä prototyyppiasteella olevassa testikoneessa esiintyi erityisesti 
ojien ja muiden maastoesteiden ylittämiseen liittyen seuraavia 
rakenteellisia puutteita:
– Samalla puolella olevien takatelojen väli on turhan ahdas 

(vrt. tähteiden tarttuminen teloihin)
– Takatelaston apupyörien varsien tuista johtuen koneen 

maavara oli turhan pieni
– Pitkä telasto aiheuttaa suuria vääntövoimia koneen runkoon 

ja erityisesti teliakselistojen kiinnityskohtiin
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Ketteryys

• Ketteryyttä heikensi vielä prototyyppiasteella olevassa 
testikoneessa maksimikääntökulman rajoitus

• Testikoneella oli pitkän telaston vuoksi vertailukonetta suurempi 
takaylitys, joka myös heikentää ketteryyttä

• Rajoitettu kääntyvyys ja suuri takaylitys vaikeuttaa liikkumista 
pienipiirteisissä oloissa, mikä voi periaatteessa lisätä 
runkovaurioita
– Testikoneen ja vertailukoneen runkovaurioiden määrissä ei 

testissä kuitenkaan ollut merkittävää eroa

• Testikoneen telasto toimi kovalla maalla myös suhteellisen hyvin 
ja lisäksi apupyörästöt ovat tarvittaessa ylös nostettavissa
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Käyttöaste

• Prototyyppiasteesta huolimatta kone toimi kokeilussa hyvin

• Valmista konetta ajatellen tekninen käyttöaste voi jäädä 
vakiokonetta alhaisemmaksi monimutkaisemman telaston 
vuoksi (vrt. hydrauliikan määrä)

• Telasto on käytännössä kiinteä rakenne, joka voi rajoittaa 
koneen yleiskäyttöä, mikä taas voi heijastua sen hyväksi-
käytettävyyteen ja siten myös vuotuiseen käyttömäärään
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Käyttökustannukset 
• Testikoneen takatelaston aiheuttama kulkuvastus ja 

sisäinen kitka on todennäköisesti suurempi kuin 
vertailukoneella
– Polttoaineen kulutus ja voimansiirron kuluminen voi siten 

kantavalla maalla olla vertailukonetta suurempi

• Pehmeällä maalla testikoneella on todennäköisesti 
vertailukonetta pienempi polttoaineen kulutus pienemmän 
raiteenmuodostuksen vuoksi

• Kovalla maalla tapahtuvaa ajoa ajatellen telaston 
purkaminen/ asentaminen tulee todennäköisesti 
kalliimmaksi kuin sen jatkuva käyttö
– Vrt. apupyörien nostomahdollisuus
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Pääomakustannukset

• Testikoneen takatelasto nostaa koneen hintaa ja 
pääomakustannuksia vertailukoneeseen nähden
– Telaston lopullista hintaa ei vielä tiedetä

• Testattava takatelasto joudutaan muokkaamaan 
konekohtaisten mittojen mukaan, jolloin suurten ja 
hinnaltaan edullisten sarjojen valmistus voi olla hankalaa
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Tuottavuus
• Pienemmän raiteenmuodostuksen ja kiinnijuuttumisriskin vuoksi 

testikoneella voidaan pehmeällä maalla ajamaan suuremmilla 
kuormilla kuin vertailukoneella, joka parantaa tuottavuutta (ks. 
dia 23)

• Pehmeällä maalla testikoneen ajonopeus voi pienemmän 
uppouman vuoksi olla suurempi kuin vertailukoneella, mutta etua 
saatetaan menettää heikomman ketteryyden muodossa

• Testikone voi pitkillä taakan nostoetäisyyksillä olla vakaampi ja 
siten nopeampi kuormata kuin vertailukone

• Testikoneen ja vertailukoneen kuormatilojen koossa ei ole eroa
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Esimerkkilaskelma kuorman koon kasvattamisen 
vaikutuksesta raiteistumiseen
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Päätelmät
• Uudella telastoratkaisulla pystytään selvästi vähentämään 

raiteenmuodostusta ja kiinnijuuttumisen riskiä pehmeiden maiden 
puunkuljetuksessa

• Samalla kun uusi telaratkaisu vähentää raiteenmuodostusta ja 
kiinnijuuttumisen riskiä, se antaa mahdollisuuden isompien kuormien 
kuljettamiseen, mikä parantaa maastokuljetuksen tuottavuutta

• Takatelasto oli maastossa varsin toimiva, joskaan apupyörävarsien 
jäykistämismahdollisuus ei tuonut odotettua etua ojien ylityksissä

• Koneyksikön ketteryys on pitkän takatelaston seurauksena jonkin verran 
heikentynyt, mutta tilanne on pienillä muutoksilla ainakin osin korjattavissa

• Vaikka telaston aiheuttamaa lisäkustannusta ei vielä tiedetä on selvää, 
että uuden telaratkaisun tuomaa parempaa työnjälkeä ei saada 
ilmaiseksi
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Lopuksi

• Ykkösprototyypiksi yllättävän toimiva ratkaisu

• Tarjoaa hyvän kehitysalustan vakiotelastoksi koneille, jotka 
myydään pääosin pehmeillä mailla käytettäviksi

• Koneyksikön kokonaismassaa voidaan alentaa 
tarkoituksenmukaisella peruskoneen valinnalla ja telaston 
rakenteita kehittämällä
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