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Neuvost~liitossa lasketaan saatavan puunkorjuun eri vaiheet t äy
s in koneellistetuiksi vuoden 1970 loppuun mennessä. Tällä hetkellä 
ollaan jo melko lähellä tavoitetta, sillä vuoden 1966 tilaston mu
kaan koneellistamisprosentti oli hakkuussa 99 , juonnossa 97, yläva
rastolla tapahtuvassa kuormauksessa 93 ja kuljetuksessa alavarastol
le 99. Täyteen koneelli s t amisasteeseen pyritään paitsi kone i denmää
r ää lisäämällä myös uusia konetyyppejä rakentamalla ja nykyisten 
koneiden suorituskykyä ja toimintavarmuutta jatkuvasti parantamalla . 
Kehitys eteneelaajalla rintamalla, sillä kokeilun ja kehittelyn koh
teina on melkoinen joukko koneita puunkor juun eri vaiheista kaados
ta aina alavarastokäsittelyyn asti . 

KAATOVÄLINEET 

Puun kaadon tärkein kone on tällä hetkellä moottorisaha Drusba- 4, 
joka tunnetaan pitkistä, sarvimaisista kädensijoistaan. Suuren pai
nonsa (12 . 5 kg) ja suhteellisen pi enen tehonsa (4 hv) vuoksi se tul
laan lähiaikoina korvaamaan samantyyppisellä, mutta pari kiloa kevy
emmällä ja teknisiltä ominaisuuksiltaan paremmalla 5- hevosvoimaisel-
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la moottorisahalla .MP-5. Tämän muutoksen oletetaan lisäävän hakkuu
miehen tuotosta 20 ~ . Piakkoin on tarkoitus ryhtyä valmistamaan 
myös kevyttä, 8 •• • 9 kg "n painoista, Volga moottorisahaa , joka so
veltuu myös runkojen ka1·s intaan. 

I-Iakk:uumi ehen työtä helpottaa. paljon erityisesti järeäpuusto i sis 
sa mets i ssi moottorisahaan asennettava hydraulinen kaatokiila . Kä
tevimmäks i kaatokiilaksj on osoittautunut mall i KGM-1A, jonka on 
l askettu li säävän kaatovai heen tuotos ta j opa 40 %. 

K..l\.ATO- JUONTOKONEET 

Varsina i se t kaatokon ee t ja kaato- juontokoneet ovat kai kki vie
l ä prototyyppias teella, ja niitä on kä,ytetty to i s taiseks i a inoas 
taan kokeilumi e lessä . Kuitenkin jo kuluvana vuonna on tarkoitus 
rakentaa. ens iID..t11~ inen t e l a traktorialus taisen VTM- 4- kaato- juontokoneen 
koesarja . Tä tä ketjuterä i sel l ä sahaus l a i tteella varustettua moni
toimikonctta on kokeiltu useita vuosia. Kahdella kokei luk oneella 
suoritetussa l aajassa tutkimuksessa kcskimä~räinen tuotos oli 42 k-m3 
työvuorossa . 

Latvi assa on jo muut.;i.man vuoden ajan kehit e lty kahta harvennus 
hakl.cuisiin sove ltuvaa monitoimikonetta . Näistä pi enempi kaato-juon
tokone Dj atel -1 on tarkoitet tu l ähinnä nuoria viljelymetsiköitä var
ten. Se liilclcuu palstati0tä pitkin ja poimii po i stet tavat puut 5 m 
leveiltä kai s toilta pal s tatien kumma ltakin puolelta , niputtaa ne ja 
jä tt~ä niput pals tatien varteen . Työskennellessään kone etenee ta
kaperin. Kone käsittää pycr ätraktorin, j okc, on va rustettu hydrauli
sen nosturin päässä olevalla vei tsityyppisel l ä lr..aatola i tteella ja 
traktorin eteen s ijoitetulla puristuspankolla. Suurempi kaato-juon
tokone Djatel- 2 taas on t arkoitettu e t upäässä avohakkuisiin, j o tka 
suoritetaan a likasvosta ja taimistoa suo j elemalla . Kysymyksessä on 
siis avo- j a harvonnushakkuun vä limuoto, j ota Neuvosto liitos sa suo
ritetaan melko palj on. Kone on r akennettu tclatraktorieta asenta
malla s iihen pitkävartinen puominosturi, jonka päässä on kotjuteräi
nen kaatolaite. Traktorin t a kaosaan on asennettu puristuspankko, 
j ohon kone kerää kaado t ut puut nipuiks i, j otka se jättää kulku.reit
tinsä varteen . Djatel - 0yyppisiltä monitoimikoneilta odote taan pal
jon, ja niiden ennuste t aan tulevaisuudessa ratkaisevan harvennushak
k:uiden koneellistamiskysJrmyksen Neuvos toliitossa • 

. JUON':I10TRAKTORI T 

Juonnosta suoritetaan l ähes 90 % telatraktoreilla ja noin 10 % 
sril l i s il lä vintture illa . Yleis i mmä t juontotraktorimerkit ovat TDT-
40 1 TDT- 40M , TDT- 60 ja TDT- 75 . Äskettä i n on k-u i tenkin ryhdytty val
mi stamaan kahta uutta merkki ä , TDT-55~tä ja TT-4~ää , j otka tulevat 
vähi tellen korvaamaan j a täydentb.mään ent i siä malleja . Nä istä pie 
nempää, 62- hevosvo imaista TDT- 55:tä on ry~dytty tuomaan myös Suomeen. 
TT- 4 puolestaan edust~a r~skainta t el atraktoriluokkaa . Siirtymi sen 
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Kuva 1. Kaato-juontokone VTM-4 on ensimmäinen 
neuvostoliittolainen monitoimikone, joka tulee 
pääsemään sarjavalmistusasteelle (ks , Metsäte
hon katsausta 18/ 1966) , Se on r akennettu uuden 
110 hv:n juontotraktorin TT-4 pohjalle , Kaato 
tapahtuu koneen vasemmalla kyljellä olevalla 
a l as l askettava lla ,ketjuteräisellä sahalla pan
kon a l as lasketulle hydrauliselle nostovarrel
l e . Tämä nostaa rungon puristuspankolle , joka 
sitoo sen vaijerin avulla kuormaan, Kaadon 
suuntauksessa auttaa hytin katolle asennettu 
ka.atotuki, - Kuva Lesnaja Promyslennost, 

Kuva 3 , Taimistoa 
suojelemalla tapah
tuviin avohakkuisiin 
kehitetyn kaato--juon-
tokoneen Djatel- 2 
prototyyppi. Kone 
on rakennettu juon
totraktori TDT-55:n 
pohjalle, Hydrauli
sen puomin ulottu
vuus on 10 , 5 m ja 
nos tokyky maksimipi
tuisena 800 kg. Puo
min päässä ol evalla 
ketju teräisell.ä kaa
tola i tteella kat
kaistavien pui den 
maksimil äpimitta on 
40 cm. Yhden rungon 
ka.a toon ja kuormauk
seen kuluu aikaa n , 
1 . 5 min . Puristu~

pankolle mahtuvien nippujen koko on 3 ,,, 4 k-m , 
Koneen tuotos on taimistoa suoje3emalla suori
te~tavissa hakkuissa 25 ,,, 40 k-m sekä normaa
leissa avohakkuissa 50,,, 60 k-m3 t yövuor ossa. 
- Kuva Lesnaja Promyslennost . 

Kuva 5 • Juontotraktori K-703 : n prototyyppi (oi
kealla) edustaa raskainta pyörätraktoriluokkaa , 
Sen paino on 16 , 4 tn ja moottorin teho 200 
,,,220 hv . Teho tultaneen myöhemmin nosta
maan 300 hv:aan , Traktori on varustettu runka;
ohjauksella . Maksimikuorma on juonnossa 20 k- m'. 
Vintturi on yksirumpuinen , ja sen vetokyky 
on 14 tn . Toisen juontotraktorin koke ilumal
lin T-127 (vasemmalla) teho on 130 hv , Molem
mat traktorit tullaan myöhemmin varus tamaan 
hydraulisella puomikuormaimella , jolloin ne 
s oveltuvat myös katkotun tavaran ajoon . Ky
seisten traktoreiden katsotaan soveltuvan hy
vin myös harvennushakkuiden juontokoneiksi , 
Kuva Lesnaja Promyslennost . 

Kuva 2 , Nuorten , etupäässä viljelymei;siköiden 
harvennushakkuisiin tarkoitetun kaato- j uontoko
neen Djatel - 1 kokeilwnalli . Sen peruskoneena on 
meilläkin markkinoitava Belarus- maataloustr ak
tori . Kaato tapahtuu nosturjn päässä olevalla 
hydraulisella veitsellä . Kaadettavien puiden 
suurin läpimitta on 18 cm ja nosturin ulottu
vuus 5 , 5 m, Kaadetut puut nostetaan traktorin 
edessä olevalle puristuspankolle , johon mahtuu 
n , 1 k- m3 :n nippu , Yjden miehen hoitaman koneen 
tuotos on 7 ,, ,1 2 k-m työvuorossa . - Kuva Les
noje Hozjaistvo , 

Kuva 4 , Prototyyp
piasteella oleva 
hydraulisella puo
mikuormaimelJ.a ja 
pur istus pankolla 
varustettu juonto
traktori TB-1. Sar
javalmistus aloi
tettaneen kuiten
kin lähitulevai
suudessa , TB- 1 :n 
peruskoneena on 
uusi , äske ttäin 
sarjavalmistukseen 
päässyt juontotra~ 
tori TDT- 55 · Kone 
painaa 10 . 5 tn . 
Puomin ulottuvuus 
kääntöakselista on 
5 m ja nostokyky 
maksimipi t uisena 
1.4 tn sekä 3 m:n 
pituisena 2 . 2 tn , Kouran pihtien aukeama on 
80 cm . Koneen maksi~ikuorma on tyvi edel lä 
juonnettaessa 8 k- m , - Kuva Leo Kari . 
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Kuva 6 . Uuden runko-ohjatun pyörä
traktorin KTC-1 pro totyyppi . Traktori 
edustaa 100 hv : llaan pyörä traktorei
den keskiluolc~aa . Vaihteita on 5 sekä 
eteen- että t aaksepä in ja ajonopeudet 
ovat vastaavasti 4 . 2 •• • 30 . 9 km/t. Maa
vara on 55 cm. Suoritetuissa tutki 
muksiss3 kuorman keskiko~o on ollut 
4 . 1 k- m ja tuotos 64 k-m työvuoros
sa 3runkojen koon ollessa 0 . 3 • •• 1.1 
k- m ja juontorna tkan alle 1 000 m. -
Kuva Lesnaja Promysl ennost. 

Kuva 7, Kuvassa vaserrunal.la näkyvä haarulc~kuormaaja 

KMZ-P- 2 on suunniteltu erityisesti runkojen tai koko
naisten puiden kuormaus t a varten , Kuormaaja on it
sensä yli kuorrnaavaa tyyppiä , Haarukan nostoteho on 
3 500 kg , suurin nostokorkeus 3 , 8 m ja nostonopeus 
0 , 4 m/s , Kuormaajan kokona i spaino on 18 . 4 tn . Keski3 
maara1nen t uotos runkojen kuormauksessa on n . 220 k-m 
t yövuorossa , Aivan samantyyppinen , mutta suoritusky
vyltää n hieman pi enempi on haarukkakuormaaja KMZ- P- 19 . 
Sen kuorrnaimen nostokyky on 3 000 kg ja nost~nopeus 
0 . 3 m/s , Keskimäärä inen tuotos on n , 200 k- m t yö
vuorossa . - Kuva Me ts ä teho . 

Kuva 8 . Runkojen kuljetukseen t arkoitettu 
puut avara- auto KrAZ- 214 . Sen kaikki akselit 
ovat vetäviä . Perävaunu nos te taan vetoauton 
l avalle t yhjänäajon ajaksi . Auton kantavuus 
on 23 tn ja moottori n teho 205 hv . Toinen 
niin ikään uusi autotyyppi on bulldog- ma l 
linen, e tu- ja taka-akselivetoinen MAZ- 509 . 
Sen kantavuus on 17 tn . Moottorin teho on 
1803hv ja keskimääräinen runkokuorma 19 . 3 
k- m • - Kuva Lesnaja Promy~lennost . 

Kuva 9 . (alla vas ,) Puoliautomaatt inen runko
jen karsintalinja PSL-1M. Tällä linjalla t a 
pahtuu puiden karkea karsinta kahdella ku
vassa näkyvä llä V:n muotoise lla veitsi terä llä 
ja j ä lkikarsinta kahdella puun ympäri puristu
valla telamatolla , Linja pystyy käsit t e l emään 
4 • •• 80 cm : n l äpi mittaisia runkoja . 3'1otos on 
runkoje~ koon ollessa 0 , 35 , •• 0 . 4 k- m 200 ,,, 
240 k-m työvuorossa . Kyseistä karsintalinjaa 
käyte t ään usei n katkontalinjan PLH- 3 yhteydes 
sä . - Kuva Metsä teho, 

Kuva 10 . (alla oik, ) Kars i mattomien runko
ni ppujen Medved- karsintalaitteen kokeilumal
li . Laite muis tuttaa suurta kuorimataskua , 
j ossa runkojen pyörivä liike saadaan aikaan 
kahdeksan 0 , 5 m/s liikkuvan telake tjun avul
l a . Rungot hankautuvat pyöriessään tukisei
nää ja toisiaan vasten , j ollo in oksa t irtau
t~va: • .Mänty ja3kuusi karsiutuvat tyydyttä
vast1, Ja 12 k- m : n nipun kar siminen vie ai
kaa 10 ••• 15 min . Parhaillaan tutkitaan ~h
dollisuuks i a vielä suuremman, 20 ,. , 40 k- m : n 
nippuja kar sivan l a itteen rakentamiseks i , 
Kuva teoksesta Novie Sutskoreznie Ma~ini , 
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kyseisiin uusiin traktorimalleihin arvellaan lisäävän juonnon tuo
tos ta 15 ••• 25 % ja alentavan korjuukustannuks ia 100 •• 15 %. 

Taakan keräämisen ja köysien irrottamisen varastolla lasketaan 
käsittävän juontotraktorin työajasta noin 60 % ja raskaiden, käs in 
suoritettavien työvaiheiden noin 40 % koko juonnon työpanoksesta. 
Tämän vuoksi on vuosien mittaan pyritty kehittämään erilaisilla kuor
maimilla ja puristuspankoilla varustettuja traktorimalleja . Näistä 
on suoritetuissa tutkimuksissa parhaiten menestynyt hydraulisella 
puomikuormaimella ja puristuspankolla varustettu juontotraktori 
TB -1 , jonka sarjavalmistukseen ryhdyttäneen piakkoin. Verta ilevis
sa kokeissa on TB - 1 gn tuotos ollut keskimäärin 24 % suurempi kuin 
vastaavan vintturilla varustetun juontotraktorin tuotos . 

Myös Neuvostoliitos so, on käyty keskustelua aiheesta tela vaiko 
pyora . r,uott.'.lmus telaan on ~.rankka, rr.utta pyörätraktorei takin kat
sotaan tarvittavan nimenomaan täydentämään juontokalustoa. Ajonope
us näyttää ol cv2.n t~rkcin p;yöi·ä trak ~oreiden käyttöä puoltava teki
ji:i • Parhaillaan tehdäänkin työtä sopivien metsäpyörä traktoreidm ke
h i tti.iuisoks i. 'l'fil:..;. lrntk.:ill<i. su:n·:'..totc.i..,,r•. r.utk2-:.. 1c:.ksi'.:l kB.hdallEl. naaialrus
traktori s ta kehitotyllä traktorityypillä, K- 703 glla ja T- 127gllä . 
Ne on varustettu runko-<)hjauksell1 ja juontovarus teilla. sekä metsä
kuljetukseen paremmin so~ivilla renkailla. Mo l emmat koneet on tar
koitettu nimenoma.'.ln metsästä suoraan alavarastolle tapahtuvaan kul
jetukseen, mutta niitä voi cla.'.ln kiyttää myös tavanomaiseen juontoon. 
Kuljetv.s tapahtuu joko runkoina ta:. karsima ttomina puina laahuskuor
mana . Koneita on käytetty jopa 10 kJn gn matkoilla. Mainituil la trak
toreilla voidaan suori tt2.a m;rös yksinomaan tiekuljetusta, joka voi 
tapahtua joko J.aanuskuormaY.'.a t a i periivaunukuljotuksena . Myös suuria 
maa talous pyörä traktoreita on tähän mE:rmessä lr,äytetty jonkin verran 
nimenomaan varsi tieltä a.lkavaan lmljetukseen. 

Uus inta pyörätTaktorikonstruktiota edustaa runko-ohjattu metsä
traktori KTC - 1. Se on r aken::J.ettu traktori- ja autotehtaiden tuot
tamia valmiita osia yhdi stämällä. ~ns immäiset vertailevat käyttö
tutkimukset on äskGttäin saatu päätökseen. Hiiden mukaan traktorin 
tuotos on ollut hieman pienempi kuin yllä mainitun T-127 rn , mutta 
kuitenkin selvästi suurempi kuin toisena vertailukohteena olleen 
suuren tel2.traktorin tuotos . Traktorin kehittelyä on edelleen jat
kettu, ja parhaillaan on toinen, parannettu prototyyppi KTC- 2 tehtaan 
koekäytössä. 

ERILLISET KUORMAA.JAT 

Hakkuun ja juonnon suorittavan työryhmän tehtäviin on tähän asti 
yleensä kuulunut myös ylävarastolla tapahtuva kuormaus jatkokulje
tusa,joneuvoihin, Brilaiset nippukuormausmenetelmät, joissa runko
tai puunippu vedetään kuormattavaan ajoneuvoon juontotraktorilla 
kuormauspukkeja tai -mastoja hyväksi käyttäen, ovat eniten käytet
tyjä. Kuormaus alentaa kui tonkin työryhmän hakkuu- ja juontotuotos
ta 25 • •• 40 %, minkä vuoksi se pyritään siirtämään erillisen kuor
mausryhmän tehti:i.Yälcs i.. Tällaine:n ryhmf, varustetaan kulloinkin tar
koitukseen parhaiten sopivalla voi~akoneella, traktorilla tai eril-
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li sellä vintturilla tahi erillisellä kuormaajalla. Erillisiä kuor
maaj i a onkin kokeiltu useaa eri tyyppiä, ja sopivim.~iksi nimenomaan 
runkojen kuormauksean on todettu itsens ä yli kuormaavat haarukka
kuorrnaajat. Nä i s t 3. on ryhdytty valmistamaan kahta mallia, jotka ovat 
KMZ- ?- 2 ja KMZ-P-1 9 · Myös autokohtaiset, mekaaniset kuormauslait
teet ovat yleistymässä. Niillä rungot vedetään pankkojen sivupyl
väiden kautta johdettujen vaijereiden avulla nippuina kuormaan. 

PUUTAVARA- AUTOT 

Puutavaran kuljetukG es ta a l avar astolle suoritetaan nykyään noin 
70 % autoilla, 24 % kapearaidejunilla ja loput muilla ajoneuvoilla. 
Uusia kapearaideratoja e i enää suunnitella 1 ja niiden käyttö tulee 
vähitellen vähenemjän. Sen sijaan normaaliraiteisia metsäratoja :ra
kennetaan lisää . Autokul jotus on viime aikoina jatkuvasti lisään
tynyt ja sen odotetaan kal uston kehittyessä yhä lisääntyvän. 

Tavallisin ajoneuvo;yhd.iste l mä käs i ttää lr..aksiaksel i sen v e toauton 
ja yksiaksoli sen puoliperävaunun. Parhaillaan ollaan kuitenkin siir
tymässä entistä m'.'l.astokDlpoisempiin kaksi- tai kolmiakselis iin ve
toautoihin ja telillä varus t ettuihin puoliperävaunuihin , jotka voi
daan tyhjänä ajettaessa nostaa vetoauton lavalle . Tällai s ia uus i a 
autotyyppejä ovat mm . MAZ-509 ja KrAZ-214. 

ALAVARASTOLAI TTEET 

Yle i simmät työkonee t puutavaran nykyisessä alavarastokäsitt e l ys
sä ovat sähkösaha r unkojen katkonnassa ja moni ssa tapauksissa myös 
karsinnassa sekä. kirves karsinnassa ja jälkikarsinnassa . Useirrlmi lla 
alavarastoilla puutavaran siirtely tapahtuu kuljotinlinjojen avulla. 

Viime vuosina on puutavaran käsit telyä pyritty tehostamaan ja si
tä varten on rakennettu noin 150 puol i automaatt i sta runkojen kat
kontalinjaa sekä noin 50 yhdi stettyä karsinta- ja katkontalinjaa . 
Uusinta katkontali njamallia edustaa PLH- 3, jonka katkai susirkkeli 
toimii yhtä t avaral aj ia valmistettaessa automaatt i ses ti, mutta usei
ta tavaralajeja tehtäessä joudutaan pituussäätö suorittamaan käsin . 
Erilaisista karsintalinjoista on luotettavimmaksi osoittautunut puo
liautomaattinen karsintalinja PSL-1M. 

:Mahdollisista tulevaisuuden alavarastolaitteista on mainittava 
puiden nippukarsintalaitos Medved, joka mahdollistaa kokonaisen au
toh.llorman karsinnan samanaikaisesti, sekä poikittaiset runkojen kä
si tte lylinjat, jotka lis~ävät käsitt elyn nopeutta huomattavasti.Li
säksi kehitellään pi eniä a l avarastoja varten siirrettävi ä karsima
koneita . Näistä on kokeiluvaihcessa juontotraktoriin TDT-j5 asen
nettu karsimakone SM- 2, jonka ilmoite t aan pääsevän 100 k- m :n t u o
tokseen työvuorossa . 

Siirtyminen uusien puunkorjuukoneiden käyttöön tapahtuu Neuvos
toliitossa monien vuosien suunnittelun, kokeilun ja tutkimusten 

6 

I_ 



) 

jälkeen. Tämän vuoksi uusien kone t yyppien tulo puunkorjuuseen on 
suhteelli sen hidasta ja kuva puunkorjuun tekniikasta muuttuu vuo
s itta in melko vähän huolimatta siitä, että kehittelyn ja kokeilun 
alais i na olevien koneiden määrä on melko suuri . 

Raimo Savolainen 

Metsäteho Review 12/1 968 

LOGGING TECH1'IQUE IN THE SOVIET UNION 1968 

Describes and illustr ates the Soviet Russ i an machines used in log
ging timber today and those under development and experimenta tion för 
the near future. 
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