
Kokeiluja puutavaran koneellisesta juonnosta 

lumettomana aikana 

Puutavaran juomo suoritetaan 
meillä tavallisesti talvella lumikelin 
aikana lähinnä hankintateknillisist.ä, 
työvoima- ja kustannussyistä. Viime 
vuosina on kuitenkin pääasiassa ko
keiluluomeisesti suoritettu juontoa 
myös lumettomaoa aikana sekä bevos
että konejuomona. Juonrokysymyk
sen ollessa jatkuvasti ajankohtainen 
Metsätebo suoritti syksyllä 1957 Pieo
puualao Toimikunnan toimeksiannos
ca tutkimuksia konejuonnosta erilai
silla vetoajoneuvo + kuorma-ajo
neuvoyhdistelmillä seuraavien työnan
tajien työmailla: Enso-Gutzeit Osake
yhtiö, Oy Kaukas Ab, Nokia Osake
yhtiö, OY Wilh. Schauman AB ja 
Niemen kartano. 

Kokeiltavina olivat seuraavat veto-

Joulukuu sa 1960 

ajoneuvot: takapyörävetoiset Fordson 
Major ja Nuffield pyörätraktorit, neli
pyörävetoinen Stier pyörätraktori, Fiat 
25 CF ja TDT-40 telaketjutrakrorit, 
nelipyöräveroiset Unimog 30 PS ja 
Willys Jeep CJ-5 jeepit sekä neli
pyörävetoinen Magirus kuorma-auto. 
Kuorma-ajoaeuvona oli joko tavalli
nen tai vetävä puoli- tai täysperä
vauou, juontopulkka tai -kelkka, tahi 
erillinen kuorma-ajoneuvo puuttui ko
konaan. Juoaoettavina oli joko koko
naisia sabatukki- tai paperipuuruo
koja, kuorellisia tai kuorittuja havu
tukkeja, kuorellisia koivutukkeja, 2 
... 4.4 m kuusi- t.ai mäotypaperipuira, 
polttorankoja sekä koivuhalkoja. 

Kokeilujen tuloksista esitetään seu
raavat keskimääräistiedot. 
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- Keskimääräiset olosuhreer olivar 
konejuonroon edulliset. Niinpä 1ei
mikkojen riheyder olivar tavallisim
min korkeinra luokkaa ja hakkuut 
rapahruivar usein paljaaksihakkuina 
rai vastaavina; maastot olivat pää
asiallisesti kuivia, tasaisia, kovapoh
jaisia ja siren helppokulkuisia kangas
maita. 

- Kuorman keskimääräinen koko 
rukkipuira juonnectaessa vaihteli LO 
. . . 12.8 k-m3 ja paperipuira juonner
raessa 1.5 ... 5.3 k-m3. 

- Kuormauspaikkoja kuormaa 
kohri oli rukkipuita juonnertaessa 
1.0 ... 7.0 kpl ja paperipuira juonnet
taessa 1.0 ... 4.2 kpl. Kuormauseräi
syys vaihteli maasron ja leimikon ei-

heyden mukaan aina 12.3 m keski
määräiseen etäisyyreen saakka. 

- Ajokenamarka oli rukkipuita 
juonnerraessa keskimäärin 320 .. . 
3180 m ja paperipuira juonnerraessa 
123 ... 486 m. 

- Ajonopeus mersässä rukkipuira 
juonnerraessa oli ryhjänäajossa 1.80 . .. 

. 89 km/ h ja kuormarruna-ajossa 1.42 
. .. 3.36 km/ h sekä paperipuira juon
nerraessa tyhjänäajossa 1.19 ... 4.39 
km/ h ja kuormarruna-ajossa 0.66 ... 
3.50 km/ h. Ajonopeuder rielläajossa 
olivat suuremmat eli 2.32 .. . 11.32 
km/ h. 

- T yömaa-ajan menekki rukki
puira juonnerraessa vaihteli 7.17 .. . 
43.15 min/k-ro3 ja paperipuira juon-
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Kuva 1. T ukklen juontoa 

vetävällä puollperövaunulla 

varustetulla tavallisella ta

kapyörövetolsella pyora

traktorllla Enso-Gutzeit Osa

keyhtiön työmoalla Imat

ralla. Ku lj etus jatkui ilman 

völlvarastolntia maantlekul

jetuksena. 

Kuva 2 . Paperipulden laa

husjuontoa nelipyörövetoi

sella Stler pyörötraktorilla 

Oy Kaukas Ab:n työmaalla 

Ruokolahdella valhtolava

menetelmöö käyttäen . 

Kuva 3 . Edellisessä laa

husajossa köytettiin kuor

ma -ajoneuvona kääntyvällä 

pllkklpankolla varustettua 

juontopul kkaa, joka kuor

maltlln jo hakkuun yhtey

dessä. Purkaminen tapahtui 

kasaan pankko laukaise

malla. 
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nettaessa 12.29 . .. 17.90 min/k-m3. 

- Ajoteho vaihteli tukkipuita 
juonnettaessa 11.1 ... 66.9 k-m3/ 8 h 
ja paperipuita juonnettaessa 26.9 ... 
39.l k-m3 / 8 h. 

- Työmaa-aika jakaantui eri työ
vaiheisiin seuraavasti. Tukkipuita 
juonnettaessa varsinaiseen ajoon ku
lui 24.3 ... 44.9 %, kuormaukseen 
36.5 . . .48.2 %, purkamiseen 8.4 ... 
21.0 % sekä lepoon ja odotukseen 
6.0 ... 12.3 %. Paperipuita juonnet
taessa varsinaiseen ajoon kului 33.7 
... 50.7 %, kuormaukseen 3.2 ... 
50.9 %, pl,lrkamiseen 1.4 . . . 26.2 % 
sekä lepoon ja odotukseen 5.1 ... 
53.7 %. 

- Ajoryöryhmän suuruus oli ta
vallisesti kaksi miestä, ajaja ja apu
mies. Poikkeustapauksissa ajotyöryh
mässä oli kolpie miestä tai käytet
täessä esikuormausta ja kokonaisina 
kuormina purkamista vain yksi mies. 
Miesten ajankäyrrö oli sitä tehok
kaampaa, mitä pienempi työryhmä oli. 

- Polttonesteen kulutus vaihteli 
ajoneuvosta ja maasrosta riippuen. 

Keskimääräistuloksissa oli vaihte
lua, mikä aiheutui paitsi erilaisista 
vero- ja kuorma-ajoneuvoista sekä 
työmenetelmistä, myös erilaisen maas
ton, hakkuuravan, ajomatkan pituu
den, puutavaralajin, leimikon järeyden 
ja tiheyden sekä eri miehistöjen vai
kutuksesta. Koska kokeet lisäksi olivat 
lyhytaikaisia, työnrekijät paaas1assa 
rottumattomia ja työvälineet usein 
puurceellisia eikä hakkuicakaan oltu 
aina suunniteltu koneellista juonroa 
silmällä pitäen, tuloksia on pidettä
vä lähinnä vain suunraa antavina_ 

Koneellisia juonromenetelmiä, jor
ka oli ryhmitetty perävaunu- ja laa
husjuonnon sekä edelleen tavaran jä
reyden, juonroajoneuvon sekä kuor
maus- ja purkamistavan mukaan, ver-

cailtiin keskenään eri tekijöiden pe
rusteella. Tällöin voitiin tehdä seu
raavia päätelmiä. 

- Juonromenetelmistä perävaunu
juonro soveltuu lähinnä pyöräveroajo
neuvoille, laahusjuonro sekä pyörä
että telavecoajoneuvoille. Molempia 
juonromenetelmiä voidaan käyttää 
kaikille puuravaralajeille, murra eri ta
varanpituudec edellyrrävät erilaisia 
kuorma-ajoneuvoja ja kuormaus- ja 
purkamislairreica. Verraccaessa puura
varan juonroa kokonaisina runkoina 
hakkuupaikalla lopullisiin mirroihin 
valmistettujen tavaroiden juonroon 
voidaan codeca, errä ensinmainitussa 
tapauksessa ajoreitit on suunniteltava 
huolellisemmin sekä ajoneuvon liik
kumisen kannalta e.rrä pystyyn jää
neiden puiden vahingoitcumisen estä
miseksi. Tästä syystä ja myös kuor
mauksen onnistumiseksi kokonaiseen 
runkojen juonromenecelmä edellyttää
kin yleensä paljaaksihakkuuca ja run
kojen ajoa järjestyksessä koosta riip
pumarra. fyös varasropaikkojen on 
oltava kokonaisia runkoja juonnet
taessa tavallista laajemmat ja valmis
tuksen jatkuessa varasrolla tämän on 
olrava etenkin useampia tavaralajeja 
valmistettaessa hyvin järjestetty, mi · 
kä ilman koneellistamista ruortaa vai
keuksia. Puutavaran valmistuskuscan
nukset tulevat likimain samoiksi kuin 
välirrömästi hakkuupaikalla tehtynä. 

- Laahusjuonro soveltuu yleensä 
paremmin lyhyemmille juonromac
koille ja huonompaan maastoon kuin 
perävaunujuonro. Viimeksi mainitun 
menestyksellinen käyrrö edellyrrää 
yleensä suhteellisen casaisca ja kova
pohjaista maastoa. Perävaunujen olles
sa lisäksi yleensä kömpelöitä ja maas
tossa vaikeasti liikuteltavia ja käännel
täviä edellyttää niiden ajo ainakin jon
kinlaisen ajoreitin raivaamista joko 



Kuva 4 . Paperlpuiden laa

husjuontoa Fiat 25 CF fela

ketjutrakforilla kokeiltiin 

Oy Koukos Ab:n työmailla. 

Kuva 5 . Fiat traktorin 

kuorma-ajoneuvona käytet

ti in niveltyväjalaksista VSA 

traktorljuontokelkkaa . 

Kuva 6. Fiat traktorin kuor

man purkaminen tapahtui 

vetämällä kuorma vlntturllla 

varastoplnon päälle, lau

kaisemalla kuormanketjut ja 

vetämällä kelkka irti. 
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ennen ajoa tai sen aikana. liman ajo
reittien suunnittelua ja raivausta pys
cypuut helposti vahingoittuvat. Perä
vaunujen käytön etuna pyräveroajo
neuvojen yhteydessä on mainittava 
erikoisesti niiden käyttökelpoisuus 
juonnon jälkeen maamiekuljetukseen 
ilman välivarasrointia käyttöpaikalle 
asti. 

- Kuorman koko, joka riippuu 
oleellisesti mm. maasrosra, on kokeilu
jen mukaan ollut perävaunujuonnossa 
yleensä huomattavasti suurempi kuin 
laahusjuonnossa, mikä on luonnollis
takin, koska laahusjuontoa käytettiin 
lähinnä huonossa maasrossa. 

- Ajotyöryhmän suuruus riippuu 
lähinnä kuormaus- ja purkamisravasta 
ja juonnon kokonaiskusrannuksista. 
Edullisin juontoryhmä on tavallisesti 
kaksi miestä, mutta esikuormaamalla 
ja purkamalla koko kuormina heitto
kasaan on mahdollista supistaa varsi
nainen ajotyöryhmä yhteen mieheen. 
TDT-40 traktorilla juonnettaessa on 
työryhmässä oltava kuormauksen ta
kia kolme miestä. 

- Juontoteho riippuu lähinnä 
kuorman koosta, ajonopeudesta ja ajo
matkan pituudesta sekä kuormaus- ja 
purkamistavasta ja -tehosta. 

Kuormaus- ja purkamistavan vai
kutuksesta ajanmenekkiin ja siis myös 
juontotehoon todettiin seuraavaa. 
Tukkipuiden osalta kului kuormauk
seen yksitellen ajoneuvokohtaisella 
puominosrurilla tavallisissa olosuh
teissa 3.0 ... 4.4 min/ k-m3, mutta 
huonoissa olosuhteissa jopa 13.6 ... 
20.5 min/ k-m3 sekä kuormaukseen 
vinrrurilla koko kuormina 4.0 ... 5.0 
min/k-m3 . Paperipuiden kuormauk
seen kului yksitellen käsin 4.3 ... 6.7 
min/k-m3 ja vintturilla koko kuormi
na 8.7 min/ k-m3, mutta esikuormaa
malla vain 0.5 min/k-m3. Näiden lu-
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kujen mukaan voidaan siis rodeta, 
että tavallisissa olosuhteissa tavalliset 
kuormausravat ovat nopeudeltaan li
kimain samanarvoiset, mutta esikuor
maus oleellisesti nopeinta. Purkami
seen kului tukkipuiden osalta yksi
tellen ajoneuvokohtaisella puominos
rurilla tavallisissa olosuhteissa 1.5 ... 
2.1 min/ k-m3 ja huonoissa olosuh
teissa 3.5 .. . 9.7 min/ k-m3, mutta 
purkamalla heittokasaan koko kuor
mina 0.8 . . . 1.0 min/ k-m3. Viimeksi 
mainittu on siten kaksi kertaa puomi
nosturin käyttöä nopeampaa. Paperi
puiden osalra purkamiseen pinoon kä
sin kului aikaa 4.6 min/ k-m3 , mutta 
purkamalla heitrokasaan koko kuor
mina 0.2 ... 2.1 min/ k-m3 • Kuormaa
malla ja purkamalla puut yksitellen 
kului tukkipuiden osalra puominostu
ria käyttäen tähän tavallisessa tapa
uksessa yhteensä 4.5 ... 6.5 min/ k-m3 

ja paperipuiden osalra käsin yksitellen 
10.1 min -m3. Saman verran aikaa 
kului myös TDT-40 rrakrorin kuor
maus- ja purkamismenetelmää käyt
täen. en sijaan esikuormaamalla ja 
purkamalla heittokasaan koko kuor· 
mina kului tähän aikaa lyhyillä pa
peripuilla vain 1.0 min/ k-m3 . Tästä 
todetaan, että viimeksi mainituilla 
menetelmillä on oleellinen vaikutus 
juontotehon suurentamiseen. Näiden 
menetelmien käyttö edellyttää kuiten
kin jonkin verran tavallista huolelli
sempaa suunnittelua tarpeettomien 
hukka-aikojen välttämiseksi etenkin 
juonnon niveltämisessä muihin ryö
vaiheisiin. 

Tulosten mukaan ei juontotehon 
puolesta näytä olevan eroa perävaunu
ja laahusjuomomenetelmien välillä sa
moja vetoajoneuvoja samoissa olosuh
teissa ja samoin kuormaus- ja purka
mistavoin käytettäessä. Vaikka puuta
varan laadussa ja kuivuusasteessa oli 



r 

Kuva 7 . Kokonaisten run 

kojen juontoa TDT-40 telo

ketjutroktorillo kokeiltiin 

Enso-Gutzeit Osakeyhtiön 

työmaalla Ruokolahdella. 

Kuormouksen oikono kuor

molovo on olos loskettuno. 

Kuva 8 . Kuormous TDT-40 

teloketjutroktorillo tapahtui 

traktorin vintlurillo vetä

mällä koko kuorma yhtä

aikaa lavalle. 

Kuva 9 . Juontoojo TDT-40 

traktorilla käynnissä. 

Kuva 10. TDT-40 traktorilla 

juonneltujen kokona isten 

runkojen pölkytys, lajitte lu 

jo plnoomlnen tapahtui pur

komlsvorostollo. Katkontoon 

käytettiin pääasiassa suoro

terälstä Wright mooltorl

sohoo. 
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jonkin verran eroja eri kokeilujen vä
lillä, voidaan kuitenkin rodeta, että 
tukkipuiden osalta juontoteho on suu
rin pyörätraktori-perävaunuyhdistel
mää käytettäessä. Sen sijaan kuorma
autolla juontoteho on mm. auron huo
nommasta maasrokelpoisuudesta ja 
vaikeammasta maasrosta johtuen hie
man pyörätrakrorin juomotehoa pie
nempi ja samaa luokkaa kuin telaket
jurrakrorilla. Paperipuiden osalta 
juomoteho on muuten samoissa olo
suhteissa helpossa maastossa pyörä
trakrorilla hieman suurempi kuin tela
ketjutrakrorilla. Suurimpaan juomo
tehoon päästään esikuormausta ja ko
ko kuormina purkamista käyttäen. 

Eri juontomenetelmiä juomokustan
nusten perusteella verrattaessa todet-
tiin seuraavaa. 

- Juomokustannuksissa e1 ole 
ja laahus-oleellista eroa perävaunu

juonromenetelmien välillä samoja ve
toajoneuvoja käytettäessä. 

- Juontokustannukset nouse at 
huonossa maasrossa kovin korkeiksi, 
mutta sen sijaan sopivassa, helppo
kulkuisessa maasrossa päästään suh
teellisen edullisiin kustannuksiin. 

- Tukkipuiden osalta näyttää ta
loudellisesti halvimmalca juomomene
telmältä ainakin sopivassa, helppokul
kuisessa maasrossa, jota kokeilut lä
hinnä koskivat, tavallisen pyöräcrakro
rin ja perävaunun käyttö. Telaketju
trakrori ja kuorma-auto sen sijaan 
tulevat 2 .. . 3 kertaa kalliimmiksi. 

- Samoin paperipu iden osalta on 
halvinta pyoraaioneuvojen lähinnä 
pyörätraktorin ja jeepin käyccö. Te
laketjutraktorin käyccö on yleensä 50 
... 100 % pyöräajoneuvojen käyttöä 
kalliimpaa. Sen käyccö saattaa kuiten
kin tulla pyöräcraktorin käyttöä ta
loudellisemmaksi sellaisissa huono
kulkuisissa maastoissa, missä pyörä-
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traktorin liikkuminen vaikeutuu. 
- Kaikkein edullisinta kustannuk

sienkin kannalta on esikuormauksen 
ja koko kuormina purkamisen hyväksi 
käyttäminen. Koneille saadaan tällöin 
mahdollisimman tehokas käyttö, jol
loin juonnon konekuscannukset alene
vat. Edullisinta on myös, jos juomo 
voidaan ilman välivarastoincia nivel
tää jatko-, lähinnä maamiekuljecuk
seen suoraan käyttöpaikalle asti. T äl
löin tulee kysymykseen vain pyöräajo
neuvoku1 jerus. 

Vercailcaessa konejuomoa hevos
juomoon voitiin todeta, eccä koneilla 
on lähinnä suuremman työryhmän ja 
kuorman koon ansiosta päästy huo
mattavasti suurempaan päivittäiseen 
juontotehoon kuin hevosta ja rekeä ta
vanomaisesti käyttäen. Sen sijaan 
juomoon erikoisesti kehitettyjä pyörä
kuorma-ajoneuvoja käyttäen on aina
kin sop1v1ssa maasto-olosuhteissa 
pääscy hevosella likimain samaa luok
kaa olevaan juoncotehoon kuin ko
neilla. Kustannusten puolesta voitiin 
todeta että rukkien osalta juomokus
tannukset pyörä- ja telaketjutrakto
reita erirräin edullisissa olosuhteissa 
käyteccäessä, jolloin on päästy myös 
ermam korkeisiin juoncotehoihin, 
ovat tavallisia hevosjuontokustannuk
sia alhaisemmat. en sijaan paperi
puiden osalca juomokustannukset 
pyöräcraktoria ja jeepiä erittäin edulli
sissakin olosuhteissa käyterräessä ovat 
likimain samaa luokkaa, muna tela
ketjucraktoria käyterräessä korkeam
mat kuin hevosjuomokustannukset. 
Esiterryjen laskemaperusteiden mu
kaan siis vain edullisissa olosuhteissa 
konejuonco on kustannusmielessä kil
pailukykyinen tavanomaisen hevos
juoonon kanssa. Hevosen mahdolli
suudet kuitenkin paranevat käyccä
mällä encistä sopivampia ja suuria 



Kuva 11. Nelipyörävetoista 

Unimag jeeplä kokeiltiin 

paperlpulden juontaon Nie

men kartanossa Kuurllossa. 

Kuormaus tapahtui mies

voimin. 

Kuva 12. Juontaajo Unl

magllla tapahtui kevyesti 

valmlstetiuja tai tletlömlä 

ajorelltejä pitkin maastosta 

riippuen. Tässä tie on syn

tynyt voin a jon vaikutuk

sesta. 

Kuva 13. Unlmogin kuor

man purkaminen tapahtui 

klppoamalla nestepalneki

plllä ja ohjaamosta lau

kaistavllla takapylvälllä. 
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kuormia ottavia kuorma-ajoneuvoja 
sekä nopeampia kuormaus- ja pur
kamismenetelmiä. Tällöin hevosjuomo 
tulee koneille edullisissakin olosuh
teissa kaikkein halvimmaksi. Keskin
kertaisessa ja huonompikulkuisessa 
maastossa sekä harvoissa leimikoissa 
ja p ienillä työmailla, jollaisia meidän 
työmaamme pääosaltaan ovat, hevosen 
käyttö tulee koneiden käyttöä suh
teellisesti yhä edullisemmaksi. Kun 
lisäksi esitetyt koneiden 1askemape
rusteet edellyttävät suhteellisen te-

Kuva 14. Nelipyörävetal

sella Wlllys jeepillä juon

netllin tukkeja Oy Wilh. 

Schauman Ab:n työmailla 

Jyväskylässä. Kuarmaus ta

pahtui puomlnosturllla Len

na perävaunuun. Pahoissa 

paikoissa liikkeellelähtö ta

pahtui usein etuvinlturlve

dolla . 

Kuva 15. Havutukklen juon

toa pyöränakselln varaan 

si joitettuna laahuskuormana 

W l llys jeepillä. 

hokasta koneiden käyttöä, mihin ai
nakaan nykyisin ei ole mahdollista 
yleisesti päästä, konekustannukset 
saattavat kohota huomattavastikin 
laskeruista luvuista. Lopullinen ver
tailu kone- ja hevosjuonnon välillä 
voidaankin suorittaa vain yksityista
pauksittain samoissa maasto- ym. olo
suhteissa, jolloin on otettava samalla 
huomioon myös välilliset edut ja hai
tat, mm. sekä ihmis- että hevostyö
voimatilameen vaikutukset. 

J. S. 
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Ruotsalaisia kokeiluja puutavaran juonnosta pyörätraktorilla 

lumettomana aikana 

Ruotsalainen tutkimuslairos MSA 
suoritti syksyllä 1958 kokeiluja 3 m 
Sepson vintturilla ja puominosrurilla 
varustetun, 37 hv Massey-Ferguson 35 
pyörätrakrorin käytöstä puutavaran 
maasrokuljerukseen lumetromana ai
kana. 

Trakrori oli varustettu joko kitka
ketjuilla tai kumirenkaisilla puolitela
ketjuilla. Tukkeja juonnettaessa kuor
ma-ajoneuvona oli joko Fergusonin 
nivelryväjalaksinen, teräsrunkoinen ja 
käänryväpankkoinen reki, hydrau
liseen nosrolaitteeseen kiinnitetty 
Anhammar-puomi, johon puut voi
daan kiinnittää ketjuilla, tahi vain 
vintturin teräsköysi. Paperipuiden 
kuorma-ajoneuvona oli joko Ferguso
nin puoliperävaunu, Fergusonin re
keen rakennettu lava tai 1- tai 2-akse
lisella telillä varustettu Rossön Junior 
puoli perävaunu. 

Tutkimuksia suoritettiin 4:llä har
vennushakkuualueeila yhteensä n. 455 
k-m3:stä. Maasro vaihteli helposta vai
keaan. Paperipuut oli hakkuun yh
teydessä kasattu joko vapaasti risti
kolle tai pinoon palstatien varteen. 
Tukit oli kaadettu n. 30 m:n etäi
syydellä toisistaan oleville palstateille 
suunnattua kaarotapaa käynäen. 

Ajossa oli kaksi miestä. Paperi
puut kuormattiin käsin, tukit puomi
nosturilla. Purkaminen suoritettiin 
käsin joko mitta- tai heittopinoon. 

Tutkimustulokset 

- Kokeiluissa käytetyt vero- ja 
kuorma-ajoneuvot havaittiin käyttö
kelpoisiksi. Kuorma-ajoneuvoista so
pivimmiksi todettiin 2-akselisella te
lillä varustettu puoliperävaunu sekä 

yleensä suuria kuormia ottavat ajo
neuvot. Puolitelaketjut näyttivät so
pivilta vaikeaan maasroon. 

- Pyörätrakrorin maasroajon to
dettiin onnistuneen parhaiten edeltä
päin suunniteltuja ja raivattuja 
palstateitä pitkin. Palstateiden levey
den olisi oltava suoralla tiellä 2.5 ... 3 
m, mutta kaarteissa 3 ... 4.5 m. Han
kalakulkuisessa maasrossa pyörätrak
rorin käyttö vaikeutuu jyrkästi. 

- Kuorman suuruus vaihteli kokei
luissa tukeilla 0.35 ... 3.82 k-m3 ja 
paperi puilla 1.56 ... 4.48 k-m3 sekä 
juonroteho tukeilla 37 ... 130 j3/ h ja 
paperi puilla 3.8 . . . 6.2 p-m3/ h. 

Puominosturilla varustetun 
puoliperävaunun käytön todettiin ole
van yksinkertaisempien reki- yms. 
ajoneuvojen käyttöä taloudellisempaa 
ajomatkan ja ajoneuvojen vuoruisen 
käyttöajan ollessa ruttavan pitkät. 
Samoin kannattavuuslaskelmien mu
kaan hevosen käytön laskettiin tule
van pyörätrakrorin käyttöä edullisem
maksi ajomatkan ollessa alle 100 .. . 
300 m, trakroriajoneuvon vuotuisen 
käyttöajan ollessa alle 200 ... 300 h/ v 
ja maaston ollessa pyörätrakroreille 
liian hankalakulkuinen. Jos trakrorin 
käyrcöaika on pitkä, esim. yli 800 h/ v, 
voi trakrori kilpailla hevosen kanssa 
harvennushakkuissa 300 . . . 400 m 
pitemmillä ajornatkoilla. 

- Pyörärrakrorin ajonopeus maas
tossa on hevosen nopeutta pienempi, 
mutta pyörätrakrori pystyy kilpaile
maan hevosen kanssa suuremman 
kuorrnanottokykynsä ansiosta ja kos
ka kuormaus- ja purkamisryö voi
daan koneellistaa. 

J. S. 
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Ruotsalainen juontokokeilu haarukkakahmaimella varustetulla 

telaketjutraktorilla 

Raskaiden kuormauskoneiden käyt
tökelpoisuuden selvittämiseksi puu
tavaran juonroryöhön suoritettiin 
Ruotsissa kokeiluja Mo och Domsjö 
AB:n kahdella avohakkuualueella tal
vella 1960. Juonrokoneena oli Allis
Chalmers telaketjurraktori HD-6G 
varustettuna Kewaco haarukkakah
maimella. Ko. trakrorin telaleveys on 
13" ja paino varusteineen n. 10 m. 
Vaihteita on 4 eteen ja 2 taakse ajo
nopeuden vaihdellessa 2.4 . .. 8.9 
km/ h. Kewaco haarukkakahmaimen 
poikkiala on 0.9 m2, suurin nosrokor
keus 3.05 m ja sillä saattoi yhdellä 
kertaa käsitellä maasrossa jopa 120 j3 

tuoretta puuta. 
Suuremmalla hakkuualueella, jossa 

maasto oli suhteellisen tasaista, lu
mensyvyys 50 cm ja leimaustiheys 80 
k-m3 mänryä/ ha, kokeiltiin haarukka
juonroa suoraan autotiellä olevaan 
kuorma-autoon. Autotiet oli raken
nettu 200 m etäisyyksin, mikä ver
rattain tasaisen maasron takia tuli 
suhteellisen halvaksi. Puutavara, joka 
oli pääasiassa 4 m paperipuuta, oli 
hakkuumiesten roimesta kasattU so-

Kuva 1 6 . Kewaca haarukkakahmaimella 
var ustettu Allis-Chalmers telaketjutrakiori 
purkaa juontokuormansa suoraan 
jatkoajoneuvoon. 

pivankokoisiin pinoihin. Kone otti 
kuorman haarukkaansa ja kuljetti sen 
suoraan auron lavalle. Juonroryössä oli 
vain yksi mies ja juonroteho oli keski
määrin n. 25 p-m3/ h eli n. 150 p-m3/ 

työvuoro. Edullisemmissa olosuhteissa 
teho saattalSI arvioiden mukaan 
nousta kaksinkertaiseksi. Koneen las
kettiin korvaavan 6 ... 10 hevosta ja 
kokonaiskusrannusten olevan n. 1: 5 0 
kr/ k-m3 vastaavien hevosjuonrokus
rannusten ollessa 2:60 kr/ k-m3 . Kone
kusrannukser oli arvioitu 40 ... 45:
kr:ksi/h eli n. 2 500:- mk:ksi/h. 

Pienemmällä hakkuualueella kokeil
tiin koneen soveltumista vaikeampiin 
maasto-olosuhteisiin. Tällä alueella 
maasro oli suhteellisen vaikeata. Lunta 
oli 60 ... 100 an ja leimausriheys oli 
n. 150 k-m3 kuusta/ ha. Hakkuumies
ren kasaamat pinot siirrettiin juonro
koneella varsiriellä oleviin rrakrori
rekiin, jocka sama trakrori myöhem
min veri aurorielle. Juonrokuorman 
koko oli ke kimäärin 60 j3 ja juonro
teho 0 . . . 120 m markalla varsirielle 
purettaessa n. 25 p-m3/ h. 

Kokeilut osoittivat, että ko. traktori 
oli juonroryössä varmakäyttöinen ja 
erittäin maasrokelpoinen myös syvässä 
lumessa. Poikittaisen haarukkakuor
man takia tämänlaatuinen juonro 
vaatii kuitenkin paljon tilaa ja leveitä 
palsrareitä. Tästä ja pienestä leimaus
riheydesrä johtuen ko. juonrotavan 
käyttö harvennushakkuissa on vai
keata. Käännettävä haarukka on ra
kenreilla. Aurokuljetuksen kannalta 
räsrä juonroravasra ovat etuina mm. 
nopeampi kuormaus ja automiehisrön 
supistuminen vain yhteen mieheen. 

]. S. 
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Ruotsalainen kokeilu kokonaisten runkojen juonnosta 

Stora Kopparbergs Bergslags AB 
suoritti talvella 1960 kokeiluja koko
naisten runkojen koneellisesta juon
nosta kolmella koealueella Keski
Ruotsissa. Kokeilut käsittivät yhteen
sä n. 13 000 k-m3. Hakkuut olivat 
avohakkuita ja hehtaarilta hakattava 
puumäärä oli suuri. Hakkuu tapahtui 
suunnaiulla kaadolla latva ajosuuntaan 
ja karsinta ja !arvan katkoma ta
pahtuivat hakkuupaikalla. Juoncoko
neena käytettiin joko 4 -pyörävecoista 
Svedala trakcoria tai Bamse telaketju
trakcoria vintturilla varustetulla sul
kylla. Osittaisesta kuormalla kuormit
tamisesta johtuen Svedala trakcorilla 
oli suurempi vecokyky sekä myös suu
rempi nopeus kuin Barnsella, muna 
vm. on halvempi hinnaltaan. 

Miehistön muodosti yhtä juomoko
nena kohti 5 hakkuumiestä 1 kytkin
mies, 1 trakcorinkuljenaja, 1 aptee
raaja, 1 katkoja ja 2 pinoojaa eli yh
teensä 11 miestä. Kyrkinmies kiin
nitti runkoihin lyhyet apuköydet ja 
veti traktorin teräsköyden apuköy
sien silmukoiden läpi. Trakcorinkul
jettaja vinssasi puut, tavallisesti 5 ... 
10 kpl, trakcorin taakse ja juonsi puut 
autotien varrella olevalle keskusvaras
topaikalle. Tåällä tapahtui puiden lo
pullinen karsinta, apteeraus, katkoma 
ja lajittelu sekä eri puuta aralajien 
pinous omiin varastopinoihinsa. Kat
koma suoritettii n moottorisahalla. 
Pinous tapahtui käsin. 

Juomo- ja käsittelyteho pyrittiin 
p1ramaan pa1v1ttam samana ajamalla 
joka päivä sekä läheltä että kauem
paa. Vaikeuksia rässä kuten eri vaihei
den toisiinsa niveltämisessäkin syntyi 
helposti. 

Kustannusvertailu tavanomaiseen 
menetelmään osoitti, että sekä puuta
varan valmistus että juonto oli ko. olo
suhteissa kokonaisina puina juonnet
taessa hieman halvempaa kuin met
sässä katkottuina mittoina juonnet
taessa. Hyvien saavutusten edellytyk
senä voitiin todeta olevan suuri puu
m ää rä hehtaaria kohti ja runkojen 
suuri koko sekä lyhyt ajomatka. Li
säksi codettiin, että työt, nimenomaan 
työt purkamisvarascolla, on suunnitel
tava huolella. Purkamisvarascon olisi 
oltava mieluimmin autotielle hieman 
viettävä ja varustettu aluspuilla vieri
ryksen ja karkomasahauksen helpotta
miseksi. Varastotilajärjestelyjen takia 
valmis puutavara olisi myös jatkuvasti 
kuljetettava auto illa edelleen tai 
muussa tapauksessa varastoitava 
kauemmaksi haarukkakuormaajilla 
tms. 

Kaluston teknillinen kehittyminen 
ja hinnan halpeneminen sekä coisaal
ta työvoiman puute tulevat jatkuvasti 
lisäämään mahdollisuuksia kokonais
ten runkojen juontoon siirtyrniseksi 
myös Ruotsissa. 

J. s. 
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Puoliperävounuun soveltuva voihtolovo 

Vaihrolavan ja sen sovellutuksen, 
kuormausalusran käyttö on eräs rar
kaisu lyhyen, auran lavalla poikirrai n 
kuljererravan pinoravaran auroon 
kuormauksen koneellisramiseen. Suo
rirerur rurkimukset osoittavar, että 
oikein käytettyinä ne tarjoavat mah-

Kuva 17. Pualiperävaunullinen auto, jossa 

teräspalkklrunkaisen perävaunun päällä 

on kaksi valhtolavaa . Lavoilla oleva kuor

ma on jaettu vällpu illa kahteen osaan. 

Kuva 18. Etumainen lava on palkoillaan 

ja taklmmaista vedetään: 

dollisuuksia auton ajoruloksen suu
rentamiseen ja kuljeruskusrannusren 
alentamiseen. Niiden yleisrymisrä on 
kuirenkin rajoittanur, errä ne ovar 
toistaiseksi soveltuneet vain perävau
nuttomaan autoon. 

Vaihrolavojen valmistaja, Autolava 
Oy, on hiljattain kehittänyt puolipe
rävaunuiliseen autoon soveltuvan vaih
rolavakuormausmenerelmän. T ällöin 
perävaunun päälle vedetään peräkkäin 
kaksi erillistä vaihtolavaa. Niiden ve
täminen rapahruu periaarreessa samalla 
ravalla kuin lavan vetäminen perävau
nuttomaan autoon. Tällöin ei kuiten
kaan käyrerä apuna kippialusraa, kuten 
perävaunuttomassa autossa. Lavojen 
vetämiseen perävaunun päälle ja 
muusta auton varasrolla viipymiseen 
kuluvasta ajasta ei vielä ole käytettä
vissä yksiryiskohraisia tietoja. 

H ydraulinen moottori, jonka avulla 
lavar vedetään, ja vetovaijereiden ke
lar on sijoirerru perävaunun erupää
hän. Lavar lukitaan perävaunun run
koon samalla tavalla kuin perävau
nurtomassa autossa. Perävaunun run
gon o n oltava lujarekoinen kesrääkseen 
lavojen verärnisen aiheutraman rasi
tuksen. Vaihrolavoilla varustetulle pe
rävaunulle sallitru kuorma jää tämän 
vuoksi pienemmäksi kuin tavalliselle, 
kevytrakenteiseile perävaunulle sallit
ru. Kaksi vaihtolavaa tarpeellisine li
sälaitreineen puoliperävaunuun asen
nerruina maksaa valmistajan ilmoituk
sen mukaan n. 350 000:- mk. Jokai
nen lisälava maksaa n. 50 000:- mk. 
Lavoissa ei tällöin ole perätukea, mutta 
kylläkin erutuki . Kuvissa näkyvän, te
räspalkkirungolla varusterun perävau
nun hinta ilman renkaita on akselin 



Kuva 19. Hydrauli

nen moottori ja velo

valjereiden kelat on 

sijoiteltu perävaunun 

elupäähän. 

ja jousien laadusta riippuen n. 
380 000:- . .. 440 000:- mk. Hin
taan sisältyvät myös jarrut, jotka eivät 
ole pakolliset puutavaran kuljeruksessa 
käytettävässä puoliperävaunussa, jos 
sen paino on enintään 6.4 m. Perä
vaunun rungon pituus on 9.6 m ja 
sille sallittu kantavuus 4.4 m . Tavalli
selle pinotavaran kuljetuksessa käytet
tävälle, puulavalla varusterulle, ilman 
jarruja olevalle puoliperävaunulle sal
littu kamavuus on yleensä keskimää
rin n. 5.0 en. 

Perävaunulliseen autoon soveltu
vien vaihtolavojen tehokas käyttö puu
tavaran kul jeruksissa edellyttää, että 
niitä voidaan käyttää kuormausalus
toina. - Tällöin alusta, ts. vaihtolavan 
runko, ryönnetään sen pituutta vastaa
valle Jankkukehikolle tehdyn pinon 
tai kuormajaksoittaisen pinon alle ja 
vedetään kuorman sitomisen jälkeen 
ajoneuvon päälle. - Tämä edellyttää 
sen seikan ratkaisemista, miten alusta 
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saadaan parhaiten pinon alle. Tällöin 
tullee lähinnä kysymykseen joko sen 
ryöncäminen auton avulla samalla 
lailla kuin perävaunutonta autoa käy
tettäessä tai sen vetäminen vincrurin 
avulla. Lisäksi on otettava huomioon, 
eccä perävaunullisten autojen tehokas 
käyccäminen asettaa varastoteille, va
rastoalueen koolle ja varaston järjestä
miselle suuremmat vaatimukset kuin 
perävaunuttomien autojen käyttö. 

Perävaunulliseen autoon soveltuvien 
vaihtolavojen käyttöä kehitettäessä 
saattaa rulla kysymykseen menetelmä, 
että vaihtolavat ja kuormausalustat 
kuormataan metsässä palstateiden var
ressa cai metsävarastolla, jonne puut 
on juonnetru esimerkiksi hevosella, ja 
siirretään sitten traktoriperävaunulla 
tai -reellä autotien varteen. Täällä 
lavat ja alustat puretaan kuormineen 
ja vedetään sitten autoperävaunun 
päälle. 

A.E. H. 



Mittalaitteita 

Meillä ja ulkomailla on pääasiassa 
moottorisahureiden omasta toimesta 
rakennettu erilaisia moonorisahaan 
välittömästi liitettäviä, katkottavan 
pölkyn pituuden ja paksuuden mit
taavia laitteita. 

Pölkyn pituutta mitattaessa on ta
vallisesti käytetty joko moottorisahan 
pituus- tai poikkisuumaisia teräs- tai 
muoviputkitankoja. Nämä ovat ta
vallisimmin vain 1 m pituisia, mutta 
saattavat olla myös sisäkkäin työn
nettäviä putkia. 

Kuva 20. Pölkyn paksuuden milloomi
sesso kokeillaan Ruotsissa mooHorisohon 
lerälevyyn piirretyn 0 ... 12" asteikko jaon 
käyttöä. 
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moottorisahaa n 

Pölkyn paksuuden mittaamiseksi 
lähinnä katkaisukohtaa määrättäessä 
pölkytyksen yhteydessä on Ruotsissa 
kehitetty menetelmä, missä mittasak
sien asemesta käytetään moottorisa
han terälevyyn piirrettyä 0 . .. 12" as
teikkojakoa. Asteikkojako on määrät
tävä eri sahamerkeille erikseen. Luke
misen helpottamiseksi asreikkoviivoi
rus on tehty värilliseksi. Mitattaessa 
moottorisahuri asettaa sahan karkaisu
kohdalle ja molemmin käsin sahan 
kädensijoista kiinni pitäen ja toisella 
silmällään terälevyn asteikkoviivojen 
mukaan tähdäten lukee asreiko!ta 
puun paksuuden. Kuoren vaikutus 
otetaan huomioon samoin kuin mitta
saksilla mitattaessa, ts. joko arvioi
malla kuoren paksuus tai kuorimalla 
mittauskohta. 

Menetelmää on viime talvena ko
keiltu Ruocsissa käycäonön mittakaa
vassa ja se on todettu sekä käyttökel
poiseksi ectä mittaustarkkuudeltaan 
mittasaksimenetelmän veroiseksi. 

J. S. 

Tukkikuorman kuutioiminen auton lavalla 

Kulkulaitosten ja yleiseen töiden 
minisceriö on lääninhalliruksille 14. 9. 
60 lähettämässään kirjeessä muuttanut 
moortoriajoneuvoasetuksen caycan
cöönpanopääcöksessä annerrua määrä
ystä aucolle sallitun tukkikuorman ti
lavuuden laskemisesta. Tämän mää
räyksen mukaan rukkikuorman tila
vuus Jaskecciin ircokuuciomeueinä seo 
keskikorkeuden, keskile eyden ja suu
rimman pituuden tulona, kuitenkin si
ten, että pituutta määrättäessä viisi 
pisintä tukkia saariin järeää huo
mioon occamacca. Kuorman pituu
deksi tuli tällöin kuorman perä ä 
kuudenneksi pisimmälle ulorruvan ru-

kin pään ja kuorman etuosan välimat
ka. 

Muutoksen mukaan kuorman suu
rimmaksi piruudeksi aadaan nyc las
kea kuudenneksi pisimmän rukin pi
tuus. Koska rukic eiväc yleensä ole 
kuorman etupäässä casan, niin cäcen 
Jaskecru kuorman pituus on kuormaus
ta asca riippuen cavallisesci n. 30--
50 cm lyhyempi kuin encisen määrä
yksen mukaan Jaskercu piruus. Kuor
mia kuucioidessaan poliisic rulevac co
dennäköisesci määriccämään kuuden
neksi pisimmän rukin piruuden pölk
kyjen päissä olevien piruusmerkiocö-
jen perusteella. A. E. H . 
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Ruotsalaisia vintturijuontokokeiluja 

Vincturijuonnon viime aikoina he
rättämän suuren mielenkiinnon takia 
on ruotsalainen tutkimuslaitos VSA 
selvitellyt vincturien käyttöä muissa 
maissa sekä suorittanut itsekin vv. 
1959 ... 60 kokeiluja niiden käytöstä 
puutavaran juoncoon. Seuraavassa esi
tetyt tiedot perustuvat julkaisuihin 
VSA - redogörelse nr 16, 23, 27, 40 
ja 43. 

Vintturijuomoa on jo kauan käy
tetty Keski-Euroopan alppimaissa, 
missä se on jyrkkien rinteiden vuoksi 
usein ainoa mahdollinen kuljerustapa. 
Suurien vinttureiden ja köysiratojen 
ohella käytetään myös pienempiä, 
pohjoiseurooppalaisiinkin olosuhtei
siin mahdoll. sopivia vinttureita, ku
ten bensiinimoottorikäyttöisiä .Akra, 
> Waldkuli>, >Bauknecht> ym. Näillä 
on vetoköyden suurin verovoima 350 
.. . 700 kg, suurin nopeus 0.45 ... 1.0 
m/ s, roimincasäde 150 ... 500 m ia 
moortoriteho 5 ~ ... 12 hv. 

Pohjois-Amerikassa käytetyt juon
tovinrturit ovat yleensä suuria ja mo
nirumpuisia ja niiden paino on usein 
n. 200 m, vetoköyden nopeus n. 9 
m/ s ja mootroriteho 100 ... 1 000 hv. 

Neuvosroliirossa pienimmät juon
tovintturit ovat joko sähkö- rai polr
tomootrorl.käyttöisiä, 3- tai 4-rumpui
sia koneita, joiden moottoriteho on 
20 ... 38 hv, kokonaispaino ilman te
räsköyttä 1 800 ... 4 100 kg, vetoköy
den suurin verovoima n. 3 000 kg ja 
nopeus n. 1.3 m/ s. 

Pohjois-Euroopassa vintturijuomoa 
on jyrkän maaston vuoksi harjoitettu 
lähinnä Norjassa. Tåällä koneet ovat 
joko kiintei tä, usein painovoimakäyt
töisiä köysiraroja tai siirrettäviä, 1-
tai 2-rumpuisia vinrtureita. 

Taulukoissa 1 ja 2 on esiterty Ruot
sissa nykyään (v. 1960) markkinoilla 
olevat, sikäläisiin olosuhteisiin sovel
tuvat juontovincturit teknillisine pää
ominaisuu'ksineen ja konekustannuk
sineen. Vintturit on ryhmitetty edel
lynämänsä erilaisen organisaatiomuo
don ja työskentelytavan perusteella 
laahusajoon soveltuviin 1-rumpuisiin 
viorrureihin ja koko kuorman kanta
viin 2-rumpuisiin vinrrureihin. 

Näistä vinrrureista on 1-rumpuinen 
Vossa asennettu 2-pyöräiseen trakro
riin, 2-rumpuinen Vossa, Sepson ja 
Rossön viorturit ahkioon, muut taval
liseen 4-pyörätrakroriin. 

Kaikki esitetyt vintturit soveltuvat 
juoncoon, mutta trakcoriin asennetut 
viorturit sen lisäksi myös välittömästi 
juonnon jälkeen tapahtuvaan kuor
maukseen kuorma-ajoneuvoon. Vinr
turilla varustettujen trakroreiden käy
tön myös juontoa seuraavaan ajoon 
ratkaisevat paikalliset kannattavuus
olosuhteet. 

Eri vintturityyppien käytöstä eri
laisissa bakkuuolosuhteissa voidaan ro
dera seuraavaa. Keskitettyyn pää te
hakkuuseen soveltuvat erittäin ban
kalakulkuisessa maasrossa 2-rumpui
nen Vossa vinrturi, työryhmässä 3 tai 
4 miestä, suhteellisen hankalakulkui
sessa maastossa 2-rumpuiset, trakro
riin asennetut vincrurit, työryhmässä 
2 miestä, ja tavallisessa maasrossa 1-
rumpuiset Vossa ja Sepson vinrturit, 
työryhmässä 2 miestä. Pienempiin 
päätehakkuisiin soveltuvat lähinnä 
Isachsen ja Sepson vinrturit, työryh
mässä 2 miestä. Harvennusbakkuu
seen soveltuvat bankalakulkuisessa 
maasrossa 2-rumpuiset vintturir, mut
ta tavallisessa maastossa 1-rumpuiset 
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Taulukko 1 

1-rumpuisten juontovinttureiden pääominaisuudet ja 

konekustannukset. 

ValmistP. 
1 

Vo a 
1 

inje 
1 

Sepson 

Malli IT-2 1-rump. 40-04, radio-ohjattu 
Voimanlähde 2-pyör. 4-pyör. 13.5 hv hens. moottori 

traktori traktori 
Suurin vetovoima, kg 900 2 000 1 000 
Suurin toimintasäde, m 200 170 150 
Vetoköyden paks., mm 6 8 6 

.. nopeus, m/s 0.6 ... 0.9 0.8 ... 1.5 0.8 
Työryhmässä miehiä, kpl 2 2 2 
Hankintahinta 
(ilman traktoria), Rkr 1 l 350 2 450-3 250 7 000 
Konekust. (ml. traktori· 

1 kust.) Rkr/h 2:49 4:78 3:03 

Tau lukko 2 

2-rumpuisten juontovinttureiden pääominaisuudet ja 

kone kustannukset. 

Valmi te 1 ach en lsach en AKO 

Malli 16" 1 Baby A 1 2-rump. 2-rump. 2.5 tn 
Voiman lähde 4-pyör. 4-pyör. 8-16 hv 4-pyör. 4-pyör. 4-pyör. 

traktori traktori hen . traktori traktori traktori 
moott. 

Suurin vetovoima, kg 
1 1500 

l 000 50-1100 2 200 2 000 1 000 
Suurin toimintasäde, m 250 120 1 000 170 200 220 

etoköyden pak . mm 8 lf2 8 lf2 7 8 8 8 

Ro ön 

10 hv 

hen · 
moott. 
1 300 

300 
10 

nopeus, ml 1.2-1.5 0.5-1.9 0.8-1.5 0.8-2.0 1.5 0.3-1.0 
Työryhmä ä miehiä, kpll 2 2 3-4 2 2 2 2 
Hankintahinta 
(ilman trakt.), Rkr 9 000 3 500 12 000 3 600 3 500 8 000 
Konekust., Rkr/h 
(ml. traktorilrnst.) 7:59 5:47 4:62 5:26 4:54 3:17 



Vinje ja Sepson vintturir. 
VSA on suorittanut yksityiskohtai

sempia tutkimuksia kahdesta Ruotsis
sa eniten käytetystä vimrurista: 2-
rumpuisesta, traktoriin asennerusta 
16" Isachsen vimrurista sekä 1-rum
puisesta, radio-ohjatusta Sepson vim
rurista. 

Pyörätraktoriin asennerussa Isach
sen vinrrurissa on 16" rummut ja 3 
m korkea · torni, johon kuormaa kan
nattavan teräsköyden toinen pää on 
kiinnitetty toisen pään ollessa kiinni
tettynä mastopuuhun. Avohakkuuko
keiltma hakattava puumäärä oli 120 
m3 / ha, lumen syvyys keskimäärin 60 
cm ja maasto hankalakulkuinen. Hak
kuun yhteydessä paperipuut pinottiin 
4 .. . 5 kpl kasoihin. Juontoryhmän 
muodosti 2 miestä. Juonnerut tukit 
kuormarriin välittömästi craktoriajo
neuvoon, paperipuut sen sijaan varas
toitiin pinoihin. Juonrotaakan keski
koko oli 0.24 k-m3 ja juontoteho 2.78 

Kuva 21. Puutavaran juon

toa 2-rumpulsella, pyörä

lroktorlln asennetulla 16" 

lsachsen vinlturllla. Tähän 

Juonlovlnlturlln kuuluu lrak

lorlln kiinnitetty 3 m korkea 

torni, johon kuormaa kan

nattavan teräsköyden loi

nen pää on kiinnitetty 
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k-ma / h eli 22.24 k-m3 / 8 h vinssaus
markan ollessa keskimäärin 70 m. 
Juonnon konekustannukset olivat 
2: 73 Rk.r/ k-m3 ja työpalkkakustan
nukset 4: 05 Rk.r/ k-m3 eli yhteensä 
6: 78 Rkr/ k-m3. Harvennushakkuu
kokeilussa hakattava puumäärä oli 40 
m3 / ha koko puuston ollessa 110 m3 / 

ha. Alueelle oli suunniteltu 20 m vä
lein juonrouria, joiden varsille puut 
hakattiin ja joita pitkin juonto au
rotielle suoritettiin. Palstojen syvyys 
oli 100 m. Juonroteho oli keskimää
rin 4.08 k-m3 / h ja juonnon kokonais
kustannukset 4: 62 Rkr/ k-m3. Mo
lemmissa tapattksi.ssa juomokustan
nukset olivat hevos- ja traktorijuon
toa halvemmat. 

Radio-ohjarulla Sepson vinrturilla 
suoritetussa kokeilussa avohakkuulla 
hakattava puumäärä oli 144 . .. 220 
m3 / ha ja lumen syvyys keskimäärin 
40 ... 60 cm sekä maasro helpohkoa. 
Kuorma-ajoneuvona oli järeämmän 
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Kuva 22. Radiolla 

ohjattava, 1- rumpui

nen, pulkalla siirret

tävä Sepson juonto

vintluri . Se on varus

tettu mm. edessä 

näkyvällä pyörivällä 

köydenohjaimella. 

Radiovastaanotin 

ante nnelneen nä kyy 

rummun yläpuolella. 

tavaran juonnossa Domänsakset Ja 
ohuemman tavaran juonnossa juonto
pulkka, johon kuorma sidottiin ket
julla ja karhulukolla. Juonnon jälkeen 
suoritettiin kuormaus välittömästi 
trakcorirekeen. Työryhmän edullisim
maks~ suuruudeksi osoittautui 2 mies
tä. Tållöin juonrokuorman koko oli 
rukeilla keskimäärin 0.2 k-m3 ja pa
peripuilla 0.7 k-m3 sekä juonroteho 
tukeilla 4.02 k-m3 / h ja paperi puilla 
3.10 k-m3/ h eli keskimäärin n. 28 
k-m3/ päivä. Juoonon ja sitä seuraa
van kuormauksen kokonaiskusrannuk
set olivat keskimäärin 4: 14 Rkr/ 
k-m3• 

Vintturijuooco osoirrautui kahden 
miehen työryhmällä suoritetruna he
vosjuontoa halvemmaksi, murta kol
men miehen työryhmällä suoritettu
na sitä kalliimmaksi. Tutkimustulos
ten tarkastelu osoirri, että juontoreboa 
voidaan suurentaa tehokkaammalla 
yhteistoiminnalla hakkuun ja juonnon 
välillä, suurentamalla rukkien juonro
kuormaa kaksoissaksia käyttämällä, 

nopeurramalla juonrokuorman sico
mista paremmilla siromislairteilla se
kä tehostamalla kuormausta jarkoajo
neuvoon esim. vinrrurin käyrtämällä 
kuormauslaitteella tms. 

Suoritetut vintturijuonrokokeilut 
osoittivat mm. seuraavaa: 

- Vinrrurijuomo on hevosjuonroa 
kannarravampaa lähinnä avohakkuissa 
hankalakulkuisessa maastossa ja edel
lyttäen, että vinrrureita voidaan käyt
tää tehokkaasti ympäri vuoden ja että 
lairteer ovat rakenteeltaan ja kunnol
taan kelvolliset. 

- Edullisinta on yhdistää inttu
rijuooco välittömään kuormaukseen 
traktoriajoneuvoon tai vastaavaan se
kä suorirtaa jarkokuljems erillisellä 
vecoajoneuvolla. Samaa ajoneu on 
käyttö myös jarkokuljetukseen on kao
narravaa vain p ienillä juontotehoilla 
ja lyhyillä ajomarkoilla. 

- Kannattavaan vinrturijuomoon 
on mahdollisuuksia myös harveoous
hakkuissa. 
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