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METSATEHON 
KATSAUS 

HA K I NTATE K N II KKAA 

U SA : SSA J A KANA D AS S A 1 967-1968 

II 

RUNKOJUONTO 

Sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa on runkojuonto tällä hetkellä valtaamassa alaa. Esimerkiksi Kanadan keski- ja itä

osissa sen osuus on jo noin 65 % kaikesta metsäkuljetuksesta. Väistyvänä muotona on vanha palstatienvarteen hakkuuseen 

perustuva katkotun tavaran kuljetus. Tämänsuuntaisen kehityksen oletetaan jatkuvan 1970-luvun loppupuolelle, minkä 

jälkeen katkotun tavaran menetelmät tullevat jälleen lisää ntymään, lähinnä metsässä toimivien monitoimikoneiden käytön 
laaje tessa. 

Pohjois-Amerikan mantereella laske taan tä llä hetkellä olevan noin 12 000 runkojuontotrak toriaja niiden määrän ole te

taan kasvavan siten, että vuonna 1970 niitä lienee jo noin 24 000. Runkojuontotraktoreiden teknillinen kehitys on ollut no

peaa. Vuoden 1958 60 hv :n runko-ohjattu trak tori kuljetti keskimäärin 2.8 k-m3:n kuormia. ykyiset 130 hv :n koneet kul

jettavat parhaissa tapauksissa jopa 14 k-m3 :n kuormia. Samanaikaises ti myös ajonopeudet ovat kasvaneet. Isoimpien konei

den ajonopeudet ovat kuorma ttuna aje ttaessa usein suu ruusluokkaa 1 O km/t ja tyhjänä jopa 15 km/ t. Keskimäärä isenä tuo

toslukuna vuotta ja konetta koh ti lasketaan Kanadan itäosissa olevan noin 8 500 k-m3. Luku on suhteellisen alhainen, mut

ta kuitenkin yli 40 % suurempi kuin Suomen vastaava luku. Luvun pienuutta arvosteltaessa on lisäksi huomattava, et tä Poh

jois-Amerikassa runkojuontotraktori suori ttaa useimmissa tapauksissa varastolla joko runkojen tai katkotun tavaran pinoa

misen. Tähän työhö n menee tavallisesti aikaa noin 10 ... 20 % koneen tehotyöajasta. 

6/ 1968 



• 

Runkojuonnon tekniikka tulee kehittymään nykyisin vallitsevasta, meilläkin tavanomaisesta tekniikasta huomattavas

ti. Lähinnä kiinnitetään huomiota toisaalta kuormauksen ja toisaalta varastotöiden suureen osuuteen kokonaistyöajasta. 

Näiden aikojen osuus on yli 65 % ajokerta-ajasta. 

Runkojuonto tapahtuu Pohjois-Amerikassa useimmissa tapauksissa ns. tyvi-edellä-juontona. Tämä johtuu pääasiassa 

koneellisesta jatkokäsittelystä varastolla. Runkojen käsittely koneellisesti siinä tapauksessa, e ttä tyvet ovat eri etäisyyk

sillä toisistaan, kuten latva-edellä-juonnon jälkeen, on erittäin vaikeaa. Edelleen vaikuttaa tyvi-edellä-juonrron yleisyyteen 

se, että vain harvoissa tapauksissa rungoista otetaan useampaa kuin yhtä tavaralaj ia, jolloin myös yksinkertaisissa varasto

järjestelyissä päästään sarjakatkontaan, mikäli tyvet ovat tasan. Mikäli paperipuu katkotaan 8':n p itu isiksi varastolla, on 

tavanomainen työryhmä neljä miestä, jotka työskentelevät palkallisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Kaksi miestä kaa

taa, karsii ja katkaisee latvan , yksi mies ajaa juontotraktoria ja yksi katkoo rungot varastolla ja yhdessä juontokoneen kans

sa suorittaa pinoamisen. 

Käy tössä on hyvin monenlaisia runkojuontomenetelm iä. Edellä mainittu, ilm an varsinaista apum iestä tapahtuvajuon

to, jossa traktori on sidottu yhteen hakkuuryhmään, on ehkä yleisin. Myös erillisen apumiehen käyttö on tavallista. Uu

demmista menetelmistä on mainittava ns. puristuspankkojuon to ja toisaalta ns. pihtijuonto. Edellee n käytetään jossakin 

määrin erilaisia yhdistelmämenetelmiä. Kysymyksessä ovat ns. esiniputusmenetelmät. 

Kokeilut puristuspankkomene telmän käyttämiseksi Pohjois-Amerikassa ovat jo verraten vanhoja. Menetelmä ei sikälä i

sissä olosuhteissa kui tenkaan ole saavuttanut huomattavaa jalansijaa. Syynä lienee lähinnä se, että kuormauksessa ei saa-

da syntymään riittävää aikasäästöä puristuspankkomenetelmän eduksi verrattuna tavalliseen vaijerijuontoon. Pyöräajoneu

vojen yhteydessä käytettynä tässä menetelmässä on lisäksi vaikeutena heikko tasapaino. Tämä rajo ittaa jossakin määrin si

tä ulottuvuutta, jolta rungot voidaan kuormata. Onnistunein tässä menetelmässä käytet ty ratkaisu oli tela-alustainen , teles

kooppinosturilla varustettu LRA:n juontokone. Kuitenkin jo varsin aikaisessa vaiheessa huomatti in, että yhdistämällä te

leskoopp inosturiin kaatolai te päästiin vielä parempiin tuloksiin (Metsätehon katsaus 3/ 1968) . 

Uusista juon tomenetelmistä näyttää parhaiten päässeen pinnal le ns. pihtijuonto. Tällä tarkoitetaan menetelmää, jossa 

juontotraktorin perään on kiinnitetty hydraulisest i hallittava pihti. Pihti muistuttaa useimmissa tapauksissa rakenteeltaan 

tavallisen hydraulinosturin kouraa. Työmenetelmän etuina normaaliin vaijerijuontoon verrattuna ovat suurempi ihmistyön 

tuottavuus, miellyttävämp i työmenetelmä, monivuorotyön mahdollistuminen muita menetelmiä paremmin runkojuonnos

sa sekä tietyissä olosuhteissa huomattavat kustannussäästöt. 

Suomen olosuhteissa tullevat pihtijuonnon mahdollisuudet esille ensimmäisinä ns. esiniputuksen yhteydessä. 

On vielä erikseen mainittava runkojen juonto etukuormaajalla. Menetelmässä käy tetään useimmiten telaketjuyleiskuor

maajaa, joka on varustettu puutavarahaarukalla. Tämä menetelmä on yleensä käy tössä koneellisen esiniputuksen yh tey

dessä, tavallisimmin palstalla toimivien monitoimikoneiden jälkeen. 

Edellä mainittuj a runkojuontomenetelm iä voidaan yleensä käy ttää yhtä hyvin karsittujen kuin karsimattomien runko

jen juonnossa. 
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Kuva 1. Monilla runkojuontotyömailla, joilla run
got käsitellään edelleen koneellisesti, käytetään juon
totraktoria runkojen kasauksessa. Etupuskurin avulla 
tehdään usein jopa yli 2 m korkeita runkopinoja. Va
rastojen tiJantarve pienenee huomattavasti. Kasaami
seen kuluva aika on yleensä noin J 0 % traktorin teho
työajasta. Kuvassa oleva traktori on John Deere JD 
440, 65 hv. - Valok. Metsäteho, kuten muutkin ku
vat ellei toisin mainita. 

Kuva 2. Runkojuontotraktoreiden moottori teho on 
kasvanut vähitellen. Yleisin teholuokka on noin 70 hv. 
Tällä hetkellä kysyntä kohdistunee pääasiassa noin 100 
hv:n luokkaan. Uusimpia tulokkaita tässä kokoluokas
sa on kuvassa näkyvä Ranger 664, jossa on 95 hv:n 
moottori. Yhä useampi traktorimalli varustetaan ny
kyään turbiinikytkimellä ja ns. power shift -vaihteis
tolla. Myös vintturin käyttövoima otetaan usein, ku
ten tässäkin tapauksessa, ao. laitteiden läp i. Varsinkin 
juonnettaessa rungot oksineen tulee suuren tehon tar
ve ilmeiseksi. Toisaalta on myös havaittavissa, että 
käytettäessä suurempia mootto ritehoja päästään sa
malla parempaan koneiden kestävyyteen suh teellisesti 
pienemmän rasitusasteen ansiosta. 

Kuva 3. Uusinta ja samalla suurin ta markkinoilla 
esiintyvää kokoluokkaa edustaa kuvamme Tin1ber
jack 404, jossa on 130 hv:n moottori. Suurimmissa 
koneissa ovat tulleet es.iin myös 2-rumpuvin tturit, joi
den käyttö varsinkin pienipuustoisilla alueilla täyden 
kuorman saamiseksi tuntuu järkevältä. Turvallisuuteen 
ja samalla mukavuuteen on myös kiinnitetty entistä 
enemmän huomio ta. Ohjaan10n seiniin kiinnitetty 
panssarive rkko an taa hyvän suojan kuljettajalle. Myös 
tämä kone on varustettu turbiinikytkimellä ja power 
shift -vaihteistolla. Vaih taminen kaikkien neljän vail1-
teen välillä koneen liikkuessa on ma11dollista ilman 
välipysähdystä. 
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Kuva 4. Pyörän eräänlaisena aluevaltauksena telalta 
voidaan pitää lähinnä Yhdysvaltain eteläosissa käyt
töön otettujen, erikoisleveillä maastorenkailla varus
tettujen runkojuontotraktoreiden käyttöä erittäin 
upottavissa suo-olosuhteissa Renkaat ovat Goodyear
in matalapaineiset 67 x 34.00 - 25, 10 ply. Kuvassa 
oleva traktori on Franklin 135 S.B. (Swamp Buggy), 
moottoriteholtaan 97 hv. Kuten useimmissa amerik
kalaisissa tämän kokoluokan t raktoreissa on mootto
ri tässäkin General Motors 3-53. 

Kuva 5. Periaatteessa pihtijuontolaitteita on kahden
laisia. Kuvassa oleva Franklinin rakentama kuuluu ryh
mään, jossa sivullekääntömahdollisuutta ei ole. Kuor
man kokoaminen tapahtuu toisaalta pihdin taakse 
alaviistoon suuntautuvaa liikettä ja toisaalta traktorin 
runko-ohjausta hyväksi käyttäen. Laite soveltuu par
haiten suhteellisen järeiden runkojen ja toisaalta val
miiksi tehtyjen runkokasojen juontoon. Sen suurun
pana etuna on yksinkertaisesta rakenteesta johtuva 
suuri toimintavarmuus. Yleensä pyritään pihtijuonto
laitteiden yhteydessä kuitenkin säilyttämään myös 
vintturin käyttömahdollisuus sellaisia puita varten, 
jotka ovat pihdin ulottumattomilla. Kuvassa oleva 
traktori on Franklin 130, jossa on 97 hv:n moottori. 
- Valok. Franklin. 

Kuva 6. Beloitin rakentama l-300 SG -pihtijuonto
traktori edustaa sivulle kääntyviä malleja. Myös sen 
moottori on 97 hv:nen. Sivulle kääntyvästä puomista 
johtuu, että vältytään peruuttamiselta ja voidaan 
työskennellä siten, e ttä valitaan ajoreitti kulkevaksi 
niiden runkojen ohi, alkaen kauimmaisesta, jotka on 
ajateltu otettaviksi kuhunkin taakkaan. Täten pääs
tään keskeytyksettömään työrytmiin, jossa kuljetta
jan ei tarvitse nousta koneesta. Sivulle käännön edut 
tulevat esiin myös varastolla. Kääntämällä taakka si
vulle ja nostamalla se samalla ylös voidaan rungot pur
kaa korkeisiin kasoihin tai vaikkapa kuorma ta suoraan 
odottavaan vaihtoperävaunuun. Vaikeutena sivulle 
käännettävissä malleissa (toimintasektori yleensä n. 
1800) ovat ne massavoimat, jotka syntyvät maastossa 
ajettaessa ja jotka rasittavat sekä traktorin että pihti
laitteen rakennetta. 
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Kuva 7. Hyvin monet merkit viittaavat siihen, että 
runkojuontomenetelmässä ei päästä eteenpäin ilman, 
että kuorman kokoaminen ja varsinainen juonto irro
tetaan toisistaan. Korostetuimmin tämä tulee esiin 
pienimmissä rungonkokolu okissa. 1ikäli juontomatka 
on lyhy t ja rungot on koottu palstalle samansuuntai
siin nippuihin, voidaan kuvassa olevan kaltaisella ka
lustolla päästä hyviin tuloksiin. ippujen kokoaminen 
on tässä tapahtunut Beloit Tree Harvesterilla. Kuvassa 
Caterpillar 977 K -telakuormaajan pihdeissä on noin 
3 k-m3:n runkonippu. Maasto on eri ttäin upottavaa 
märkänä aikana (lokakuussa), jonka takia kone on ku
vassa vaikeuksissa. Tuotos on keskimäärin 150 ... 250 
k-m3 8 tunnin vuoroa kohti juontomatkan ollessa noin 
IOOm.Huipputuotoson ollut jopa 375 k-m3 vuorossa. 
Kustannuksi ltaan tällainen juonto tulee erittäin edul
liseksi. Mikäli olosuhtee t sal liva t , voidaan runkojen 
kuormaaminen vaihtoperävaunuun yhdistää kätevästi 
juontoon käytettäessä kyseistä juontomenetelmää. 

Kuva 8. Kokonsa puolesta suurinta metsässä tähän 
asti käytettyä juontokonetta edustaa tämä Larsons 
Woodlands Research Limitedin kehittämä L-14, jonka 
toimintaperiaate on edellisessä kuvassa esi tellyn kaltai
nen. Laite painaa noin 40 tonnia ja se voi ottaa noin 
11 k-m3:n kuorman runkoja kerrallaan. On laske ttu , 
että koneen teho nousee noin 65 k-m3:ksi tunnissa. 
Jotta tällaisen koneen kapasiteetti voitaisiin käyttää 
täysin hyödyksi , tulisi palstalla olevien runkokasojen 
olla riittävän suuria. Metsätehon myöhemmässä kat
sauksessa tullaan esittelemään laite , joka voi tehdä 
palstalle noin 6 k-m3 :n kasoja. Tämä L-14 -juontolai
te toimii siten, että rungot kerätään etukuorm aajape
riaatteella kasoista , ja tämän jälkeen koko lai te kään
tyy pystyakselin varassa 900 nostaen kuorman samal
la päälleen ajosuunnan suuntaisena ku lj etuksen ajaksi. 
Kuormaus suoraan odottavaan vaihtoperävaunuun on 
tarvittaessa mahdollista. - V alok. Larsen. 

Jaakko Ebeling 
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LOGGING TECHNIQUE !N THE USA AND CANADA !N 1967-68 

Part II 

Skidding and Tree-Length Forwarding 

The present review is the second in a series dealing with logging technique in North America. Part ! , dealing with 

felling and combined felling-bunching-skidding machines, was issued in Metsäteho Review No. 3/ 1968. 
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