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K a I I e P 11 1 k i s 1 o: 

Puuta varan veteen vierityksestä 
te laketjutraktoreita käyttäen 

Ed · niistii m 1 ätalouden piiriin kuulU\·i,ta löi . tii . 

joihin telaketjutraktoreita on kiiytelly hyviill ii mene.

ty ksellä , on puutavaran vieritys ,·e tee n. l ' SA :ssa j:1 

Kanada a kon eelli s ta vierity Hi on harra teiiH aina 

kin vuodesta 1Y36 alkaen. :\[yö. ruoh1lai. e t o\·: tl ko 

k ill eet amaa m en telmää viime YHo~ ina . .' untm·:t . -

a elos tetaan eriiitii tämän Lyön jiirje:tclyyn liitt~· ,· iii 

eikkoja, piiiia ia ·. a ruot alai en :\l arma- L:tngrö r. 

Ab :n antamien ti etojen pohjalla . 

Vi rity työ hön ,·oidann kåyttiiä kaikkia niit ii trak 

torima lleja jotka soveltH\'a l rni,·aus teht ih iin . .'opi 

vimpina kokoina on kuit enkin pidett ii ,·ii ke,kiJ·a kaita. 

4- 10 Ln painoi ia. Varsinainen Lyö tapahtHH rai,·au -

'j)U kuri ll a työntäen. :\likäli pino! tai Lelaka. at ova t 

ma talia (e im . kak i- tai kolmikerrok . isia IHkkilela 

ka oja ), pu kurin k01·k eu riittä ä hiitiitila .. a sellai se

naan. Kork ila pinoja ta ikka 1 Ia kasoja Yieri te ttiie. sii 

en korkeutta on Ii iittiivä lankuilla , jo tk a kiinnit etä iin 

puskurin y läo aan hit. atluihin tukirau toihin (ku,·a 1). 

Vii lipuilla ,·aru 1 Itujen , ·orkeiden 1 laka ojen o ll e. -

a k ymyk e ii Yoidaan m ene tcllii myö it en. ellli 

ennen pu. kemi la a ete taan ka a n päätä va Len py -

Lyyn pari pölkkyii, jo tk a . tä ,·ii t puita ,·ierimäs tii 

trak torin päälle työnnön a ik ana (:\lanna Langrör 

Ah:n käy ttämä m ne tclmii ) . 1\ a . an takas inut pitäii 

tii li ö in o lla uora . 

Traktorilla Yi ritettä,·ii n Yara . ton tu 1 o ll a 

. uuri (kuva 2). taikka u. e it a pieniii vara Loja 

1\uva 1. - T elrrketjutrnktori py tyy työntämään veteen 
röykkiös äkin olrvna puutavaraa. Hu om. lnnkuil/rr korotrllu 

raivau . pu. kuri. - 1 nlok. Tapio \'rrri .. Kanmln 194 . 

A' u1111 '2. - .\/arrmr-1-ringnirs . 11>:11 trakt orivieritystä vart en 
vnmsloinum, 10.5 j pu olipulrd11 Ia paperipuuta K rbö/e ssä. 
l '1riklm erittäin so pivn - vesiallns riillåvän lilnva ja 1111111 

osilfllill /oiv11 sli jokeen påin vielläuåå. - \'alok. 1\a//c 
f'ulki slo. Ru otsi I!H9. 

tul ee olla lähe ll ii to i iaan. Pient en puue rien ,·ie rity W 

,·art en kon e tta ei niie t kannat a kuljettaa paikalle. :\li 

kiiti us · illa puuta,·aran hankkijoilla on vara toja lä

hekk ii in , on h eidän edulli inta järje tää vierity yhtei -

to imin . - Parhaat mahdolli uudet kon eelli. ell e ,·ie

rily työlle o,·a t olema. a ellni illa varastopaikoilla. 

joill e puutavara aje taan autoilla ja joita käyt e liiän 

u ·e ina ,·uo ina pe räkk iiin . Tällöin ,·:ua toalue näet 

kannattaa rai,·ata traktoria k tiy ll äe n ta a i ek i ja ellei 

luon ta is ta Yi e lt oa ole olema a leikata rai,·au pu ku

rilla loh ·asli vei en piiin Yi ett ä,·ä k i. :\[yötämaa ei kui 

tenkaan o le "~ilttämiitön ede llyly kon elli en ,·ieri

tyk , n onnistumi e ll e. mutt a e ti etenkin helpottaa ja 

jouduttaa työ tä . Vi erityspaikan e i huYit e oll a 30 m 

. Y'' mpi , s illä pariakymmcnt ii m e triä pid mpiå pi

noja tai te laka . oja on vaikeata traktorilla työntää . 

Hajoittavana 1 kijiinä traktoriYierityk. ill on juuri 

kon e iden siir t ~i mine n t~· öpaikalle: niiden oma kulku 

nop u on nimittäin pieni , ainoa taan - 12 kmlt. :\Ii 

k iiti kulj tu s . uo rit etaan kuorma -auton la ,·a lla tai ri 

koi a kulj etu vaunu. sa , dellyttäii e autolla-ajokel

poi . ta tietä uht lli . en liih ell e työmaata . Trak torin 

kulje lu ku tannuk et o,·at ta,·alli · ti huomattavan 

kork a t. 

Trak to rilla \'i erit ttii " ä jou tuu \'e leen run aa Li 

puuta l~· h ye ,.,;i aja n. Ruuhk :ntlnmi n Yälttämi k i 



1\uva J . T elrtketjutmkt orit pystyviit tuöskentclrmiHin k oosta 
riippuen f;l}- / '10 cm suvuiscssii Vl'rf,•ssii. - \"o/ok. 

Tapi o \ 'aris. 1\lmru/o I!M8. 

varas topa ikan on oltan1 sen Yuok si suht ee lli sen suu 

ren ja syl"iin ,·es ia ltaan iiiire ll ii. taikka ,·eden drtna 

misnopeuden 0 11 olta,·a s iks i h~· ,· ii , e ttii ,·irta pystyy 

ni e lemiiiin kaiken siihen joutuneen ta,·aran. Traktorit 

tos in Yoinll liikku a ma talll ssa ,·edcssii (ku va 3), pie- · 

nimmiit ma llit 11. (iO cm ja suurimmat a in a 120 cm 

vedensy,·yyt een as ti. ja kyk ene,·i.i l sit en a ut la maa n puu 

lavaraa eteenp i.i in . Tiimii kuit enkin la ,·alli ses ti hidas taa 

työtä siin i.i m iiii rin . että kon eista saa ta ,·a hyöty tul ee 

kyseena la i ·eks i. - EriWiin soph·ina paikkoina koneel

I i elle d eri ly kse ll e on piclettii ,.ii suurt en joki en j~Tk k iii 

i.iyräi tii (lnn·a -! ). 

Yl eensä Yie ritystyö 0 11 si tä helpompaa , milii kor

keampia ja lyhyempiä pinot ta i lelaka sa l ova t, niin 

myös trakt oreita k ii ~· te tl iiessii. - \[a rma-Långrörs 

.-\b :n kokemusten mukaan 10.5 j pituisen puolipuhtaan 

paperipuun ,·ieri tyksessii saa daan parhaat tulokse t, 

jos kohtisuoraan ran taY iiYaa ,·asten olevi en va ras to

muodostelmien pi tuus 0 11 t2 m ja korkeus n . 3.20 m 

l\uv11 4. - l~ rillriin sopivina paikkuina tmkt orivil'l"ityksell l' 
on pidellävä suurt en jokien jyrkJ.;iä äyräitä. Marm a-Ldng
rörs .lb:n varasto 1\drbö/essä. - Valok. h"all e Putkisto . 

Ruotsi 1949. 

1\rwa 5. - .l!lrrnw- l.angriirs .1/J :n /; okt•m ustcn m ukaan 
pinotavaran koneellinen vieritys kll!f tchok/;aimmin, jos 
kohtisuoraan rrmtoviiv1111 vastcn olevat tl'iokosat ovat n. ! '! 

m pituisia ja .1.'!0 m korkuisio. Tiillaiscn 11111 1Hlostelnwn 
trnktori työntää yhl enri kokonaisuut e1111 kermllwm . Telojen 
rakentamisessa on mninillu yhti<i käyitänyt kuvassa näky
vää, kevytrakenteista kirnmoa. joka toimii 98 cm3: n \' il
li ers • -moottorilla. .\Joo/tori oli kuitenkin mskHimmille 
pölkyilll' liian heikko ( pitäisi olla n. 1'2:J cm~ : n mool/ori ) . 

- \'alok . .\lflf"mrt-!Angrörs . I I>. Ruotsi 1948. 

(pölkkykerro ten lukumää1·ä 8- 12) (kll\·a 5) . Täten 

Ya ras toidun, n. 20.000 j3: n (n . uittokuuliojalkaa, 

joka ,·as taa likimäärin ke kil iip imitan mukaista kuu

tiota ) puolipuhtaan paperipuumäärän Yi erityk een ku

lui erää ll ä ko . yhtiön lyömaall a a ikaa • Altis Chalmer 

HD 7• trak torilla (pusku reineen n. 10 tn ) a inoa taan 

49 minuuttia (pölkkyjen ke kikuutio oli n. 2.0 j 3) . 

Kustannukset ilman tra ktor in paikalle kuljetusta oli

Yal n. 60 Kr. , kun Ya laava työ olis i tullut miesvoi

min suoriteltuna mak amaan n . 450 Kr. - J o tta tela 

kasat olisi saa tu hah"oin kustannuksin riittävän kor

keiksi, mainittu yhtiö käytti niiden rakentamiseen ku

mssa 5 esitettyä laitetta , joka on ,·ar inaise ti tarkoi

tettu puutavaran kuormauk een . en av ull a py tyy 6 

1\uvn fl. - Teinketjutraktori vierillrimcissä rontnuiivan 
.'LLUlltmtn pinoltuja i j paperipui/11 uill ovciyläcin . .:fyrää
seen järi aina jonkin verron puutavaraa, mikä on siirre/låvii 

miesvoimin veteen . - l"alok. Tapio \ 'aris. Kanada 1948. 



miehen ryhmä , jonka tehtävänä on suorittaa samana i

kaises ti puutavaran millaus, laa tuarvio inti ja uittomer

keillä varustaminen , pinoamaan keskikuuliollaan 2,5 

? paperipuuta 8.05 j3/min : sa. Saman ryhmän työ 

tulos ilman laitetta oli 5.16 j3/ min. 

Marma- Långrörs Ab. käyttää Iraktoreilla vieritet

täviss5. paperipuupinoissa välipuita , eli vara toi si is 

puutavaran korkeisiin telakasoihin . Kanadassa vyö

rytetään koneellisesti veteen rantaviivan uuntaan, il

man aluspuita pinoituja pa peripuita (kuva 6) ja -

vieläpä ryökkiöönkin varastoitua puutavaraa (kuva 1). 

- Yleensä , mikäli puutavara vara toidaan kohtisuo 

raan rantaviivaa vastaan tuleviin muodostelmiin on 

vieritysteknillisistä syistä aihetta käyttää koko pinon 

mittai ia , kiinteitä aluspuita , joiden tulee olla a ina kuo

rittuja, vaikka varsinainen puutavara olisikin kuori

rnatonta. Pinojen väliin on jä tettävä n. 1.5 m tila, 

jotta ne eivät kiilautuisi työnnön aikana va takkain . 

Mainittakoon , ellä rantaviivaa vasten kohti uoraan 

tulevat pinot tai ka at on syytä tehdä mahdollisimman 

suorik i. - Käyllämällä traktorin apuna paria mie tä, 

jotka vetävät työn tämistä haittava t pölkyt syrjään, li 

sätään traktorin työtehoa melkoisesti. 

Kuorittu tavara saadaan koneellisesti veteen no

peammin ja pienemmin vaurioin kuin kuorimaton. -

Vieritys sujuu parhaiten sadeilmalla, jolloin puutavara 

on märkää. Poudan aikana pölkyt on syy tä kastella 

paloruiskulla. 

Traktorivieritys vahoingoittaa yleensä puutavaraa 

jonkin verran. Vaurioitten merkitys on kuitenkin mi-

\[uutenkin pinotavaravarastot soveltuvat parhaiten ko

neellisesti vieritellävik i, joskin esim. Marma- Lång

rörs Ab ja 1ordmalings ngsågs Ab ilmoittavat vyö

ryttäneensä hyvällä menestyksellä myös sahatukkeja. 

Kuten tunnettua , on veteen vieritys useimmiten saa

Lava uoritetuksi lyhyessä ajas a. \[onesti tuottaa vai

keuksia riittävän työvoimamäärän hankkiminen näihin 

töihin , kun maata lous a lkaa tarvita amaan aikaa lisä

työvoimaa. - Koneellinen vieri ty on omiaan vähentä

mää n tuntuvasti ihmistyövoiman tarvetta. Esimerkki

nä tästä mainittakoon vielä tapau , jonka Mr. W. R. 

Brown selosti Canadian Pulp and Paper Associationin 

vuosikokouksessa Montrealissa v. 1939 pitämässään 

esitelmässä. Eräällä työpaikalla , jossa aikaisemmin 

käytettiin 50 miestä vierittämässä veteen 4 j paperi

puuta, korvattiin tämä työvoima yhdellä traktorilla ja 

2 miehellä ja päästiin samaan pä ivittäiseen työtulok-

een , nimittäin 450 cordiin (n. 1.465 k-m3) 12 tunnissa. 

Kustannukset olivat ainoastaan n. 30 °/o aikaisemmista 

käsinvierityskustannuksisla. Hänen esittämä sään me

netelmässä tavallista korkeammalla , poikiiluisasentoon 

asennetulla raivauspuskurilla varustettu telaketjutrak

tori ajoi n. 8 j korkuisten pinojen päälle ja •höyläsi • 

pölkyt kerros kerrokselta veteen. Tällä menetelmällä 

Brown mainitsee vierittäneensä vuosina 1936- 1937 

yhteensä n. 13.000 cordia (n. 42.300 k-m3) pinotava

raa . Myöhemmin sen käyttö on suuresti lisääntynyt. 

Niiden metsäteollisuuslaito Len, joilla on omia tela

ketjutraktoreita, kannattaa varmasti kokeilla traktori

vieritystä. Vieritystyöthän suoritetaan ajankohtana, 

jolloin traktorikuljetukset ovat jo päättyneet, mutta 

tätön verrattuna vierityskustannuksissa saavutettuvaan varsinainen raivauskausi ei ole vielä alkanut. e siis 

säästöön, varsinkin pinotavaran ollessa kysymyksessä. muodostavat sopivan täytetyön trak torikalustolle. 

Helsinki 1949. Kirjapaino Oy. S A A 




