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Kokemuksia puutavaran kuljetuksesta pyörätraktoreilla. 

A . Ahlström O sakeyhtiö järjesti talvella 1950-
1951 puutavaran kuljetuksen pyörätraktorei lla 
Sonkajärven pitäjän Sukevan kylässä kokeillak
seen pyörätraktoreiden käyttömahdollisuuksia. 
Lähtökohtana kokeilulle on ollut toteamus, että 
puutavaran autokuljetusten paisu ttua nykyiseen 
laajuuteensa maamme kuorma-autokanta ei riitä 
tyydyttämään kuljetustarvetta talvikuukausien ai
kana. jolloin kuljetukset ovat vilkkaimmillaan . 
Maatalouden koneeellistamispyrkimysten johdosta 
pyörätraktoreiden lukumäärä maassamme kasvaa 
jatkuvasti. Olosuhteistamme johtuen näiden trak
toreiden vuotuinen käyttötuntimäärä jää kovin al
haiseksi . V arsinkin talvipuo~ella ovat traktoreiden 
käyttömahdollisuudet maataloudessa sangen vä
häiset. H yvin luonnollista olisi näin ollen. että 
maatalouspyörätraktoreita käytettäisiin talvella 
helpottamaan puutavaran kuljetustilannetta, jolloin 
traktoreille samalla saataisiin lisää käyttötunteja . 
joita niiden taloudellinen käyttö kipeästi vaatisi. 

Sukevan työm aalla ajettiin seuraavat määrät 
puutavaraa: 

Sahatukkeja 
V aneritukkeja 
Ainespinotavaraa ja halkoja 
Yhteensä 

93 C80 f 
5 000 

12 800 p-m' 
17 700 1-m" 

Ajomatka vai hteli 6- 10 km välillä. Keskiajo
matka oli 8.5 km. Ajo tapahtui kokonaisuudessaan 
moottoritalvitietä pitkin ja pääsi alkamaan vasta 
22 . 1. tan;ittavan kaluston toimitusten viivästy
misen takia sekä saatiin päätökseen 10. 4. 

Kuormausvarasto oli järjestetty siten . että järeä 
tavara ajettiin valtatien ja sen haarojen molemmin 
puolin 2 · · · 4-kertaisiin telakasoihin. Pinotavara 
ajettiin 2 m korkeisiin, sulkamaisesti tiehen nähden 
sijoitettuihin pinoihin. niin että joka toisen pinon 
väliin jäi väliinajotie. Varastojen ympäri kulkivat 
kiertotiet. Pinotavaran varastoalueet tasattiin 
karkeast·i syksyllä. Teiden kohdalla suoritettiin 
tasaus huolellisemmin kuin muualla. Hevosajo suo
ritettiin kokonaisuudessaan kuluneena talvena. 
S en alkaessa oli varastoalueella lunta n. 5 dm. Lii
ka lumi poistettiin pinotavara-varastoalueilta tela
ketjutraktoria •käyttäen, jolloin pohjatasauskin 
parani ikään kuin itsestään. 

Sekä tukkien että pinotavaran kuormaus suori
tettiin •käsin traktorinajajien toimesta . Kuormaus
palkka sisältyi kuljetusmaksuun . Yhtiön traktori
reet kuormattiin urakalla. Kuormausapumiesten 
lukumäärä vaihteli 1 · · · 4 traktoria kohden. 

T ieverkon pituus oli II km, josta 5 km raivat
tiin syksyllä -50, loput oli vanhaa . aikaisemmin 
käytettyä moottori talvitien pohjaa. Maaston kal
tevuussuhteet olivat edulliset, suurin nousun. 3 %. 
Tien kokonaisleveys oli 5 m, tasatun ajoradan le
veys 3m. Pohjauksen laatu oli suunnilleen saman
lainen kuin keskinkertaisella autotalvitiellä. Vanha 
tieosuus on aikoinaan suunniteltu liian mutkaiseksi, 
eikä märkiä soita oltu käytetty mahdollisessa 
määrin hyväksi . 

Tien aukaisu tapahtui tammikuun puolivälissä 
raivauspuskurilla varustetulla Caterpillar D 6 tela
ketjutraktorilla. Lunta oli n . 5 dm ja suot olivat 
täysin sulat. Aukaisu onnis tui hyvin, vaikka tie 
osittain kulki hyvinkin pehmeillä ja vetisillä soilla. 

Kuva 1. - .. Vipulana... Terän korkeus on säädettävissä 
kuvassa näkyvien vipujen avulla. - V a lok. Metsä teho. -
Photo 1. - Snow plough with an adjustable grader. -

Photo by Metsäteho. 

Varsinaisena tienhoitokalustona käytettiin Steyr
pyörätraktoriin kiinnitettyä kärkiauraa ja ham
mastetulla terällä varustettua ns. vipulanaa 
(kuva 1) . jota sama traktori veti. Molemmat 
osoittautuivat tarkoituksenmukaisiksi. Ajon alku
aikoina vallitsivat varsin lauhat ilmat ja lämpötila 
oli yleensä - 2° · · · - 10° , josta johtuen tien hoito 
tuotti huomattavia vaikeuksia. Kuivilla paksutur
peisilla soilla ja routivilla savikoilla sijaitsevat tien
osat oli pakko jäädyttää. Sopivan vesityskaluston 
puutteessa suoritettiin tämä tavallisilla hevosvetoi
silla vesi laatikoilla, joiden vesitysteho on varsin 
pieni. Talven ensimmäinen suojasää helmikuun 
puolivälissä helpotti huomattavasti tilannetta; sen 
ansiosta saatiin tiehen v erraten kestävä pinta. 
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Maaliskuun pakkasilmoiHa tie kesti hyvin. Tiemie
hiä käytettiin vaihteleva määrä, pahimpina ai•koina 
oli tietöissä kuusikin miestä, parhaina aikoina ei 
tarvittu yhtään keskimäärän ollessa 2 · · · 3 miestä. 
Tien lanaus muodostui tärkeimmäksi tienhoitotoi
menpiteeksi. Siihen käytettiin kaikkiaan 66 tehol
hsta työtuntia. 

Yleisenä havaintona on todettava, että tien ku
lutus oli yllättävän suuri. T ähän vaikutti lähinnä 
kolme seikkaa: 

1. E p ä e d u 1 1 i n en 1 ä m p ö t i 1 a ajoajan 
alkupuolella. Lämpötilat - 1 ° · · ·-7° ovat kaik
kein epäedullisimpia, koska tien pinta silloin "kuo
huu" helposti. Kun lämpötila on edellä mainittua 
alempi, tien pinta pysyy kiinteänä, alle - !5° läm
pötiloissa tienhoito on jo varsin vaivatonta. Suoja
säät ovat myös varsin edullisia tienhoidon kannal
ta, ·koska tien pinta saadaan silloin puristetuksi tii
viiksi, ja näyttää siltä, ettei pit>käkään suojakausi 
tuota sellaisia vaikeuksia kuin autotalviteillä . Tie 
vaatii kyllä tällöinkin ahkeraa lanausta. 

2. T r a k t o r e i s s a o l i v a i n yksi ta
k a pyörä p a r i, minkä v uoksi ne va rsin hel
posti " kuopivat" tien pinnan rikki erikoisesti lii'k
keellelähdössä. Puutteell·inen ajotaito ko. olosuh
teissa vajkutti myös varsinkin al.kuai·koina huomat
tavasti tien •kuntoon. Liikkeellelähtö (kuva 2) ja 
ajo raskaan rekikuorman kanssa vaatii hyvin jous
tavaa kaa.sun käyttöä, jotta pyörät eivät pääse 
pyörähtä mään "tyhjää" - viimeksi mainitusta on 
heti seurauksena "lyöttymä" tiessä. 

Kuva 2. - Liikkeelle lähtö on vaikeata. Se helpottuu. jos 
traktori on varustettu paripyörillä. - Valok. Reili. 
Photo 2. - Starting is facilitated if the tractor has double 

wheels. - Photo by Reili. 

3. Sopivan v e s i t y s k a 1 u s t o n p u u te. 
Viime talven olosuhteissa olisi runsaampi vesitys 
tarkoitukseen sopivaa moottoroitua kalustoa käyt
täen ilmeisesti muodostunut taloudellisesti eduHi
seksi. 
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Tiekustannukset muodostuivat seuraaviksi: 

Perustamistyöt tai'Vella 
Vars. haitakustannukset .... 
Kokonaiskust. (raiv. muk.l.) 

- : 50/ p-m3/ km 
1: 72/ P·-'ID3 / km 
2: 97 / p-m3 / krm 

Purkausvarastot sijaitsivat Sukevan asemalla, 
josta edelleenkuljetus tapahtui rautateitse. Pur
kauspaikat olivat erittäin ahtaat, josta aiheutui 
huomattavia vaikeuksia purkaustöiden järjestelylle. 
Jatkuva vaunupula vaikeutti erikoisesti tukkien 
purkauspaikkojen järjestelyä. Tukit purettiin tela
kasoihin kuormausraiteen viereen ja pinotavara 
2 · · · 3 m korkuisiin varastopinoihin. Varastopai
kan ahtauden takia ajajat purki,·at pinotavaran yh
teisiin pinoihin . Ajetut määrät todettiin kuormaus
varaston pinojen mittauksen perusteella. Pieni osa 
pinotavarasta kuormattiin suoraan traktorireestä 
ra.utatievaunuun. Purkaus tapahtui traktorinaja
jien toimesta , ja työn palkkaus sisältyi kuljetus
maksuun . Yhtiö huolehti pohja- ja pääpuiden kul
jetuksesta ja paikoilleen asettelusta . 

Ajoon osallistui kaikkiaan 15 traktoria, joista 
ka1ksi oli yhtiön omistamia ( Steyr-merkkiset). 
Yksityisten traktorit ajoivat urakkapalkalla, jol
loin kuormaus ja purkaus sekä siihen tarvittavan 
miehistön palkkaus kuuluivat traktorin omistajalle, 
niin kuin aikaisemmin jo on mainittu. Yhtiön trak
toreiden ajajilla oli pohjapalkkana päiväpalkka, 
jonka lisäksi he saivat "piiska rahaa" ajetun puu
määrän perusteella . 

Alla olevasta taulukosta ilmenevät ajoon osa l
li stuneiden traktoreiden merkit sekä ajotulokset. 

Kuormitus 

Traktorin Kuorell . sast 
1 

Kuiva pinotav. 

merkki Suurim' Suurim• Keski. Keskis mat kuo rmat mat kuormat kuorm.H j• kuormat p-m• 
j ' p-m• 

David Brown 1 16- 17 
Fordsan Majo r. hidas 380- ·WO 320- 350 2 - 31 20- 24 

1 
nopea 3 0-400 320- 3'0 2 - 31 20- 24 

1 

Steyr ...... ........ 3 0 300-330 - -
Ferguso n . . . . . . . . . . 300 240- 250 19 16 

Luvut perustuvat hajanaisiin mittauksiin ja sil
mävaraisiin arviointeihin. Tarkkoja tutkimuksia 
ei suoritettu ajon aikana. Luvut esittävät työtu

' loksia työajan loppupuolella, jolloin kuljettajilla oli 
ajokokemusta ja tie oli hyvässä kunnossa. David 
Brown traktoreita oli ajossa vain yksi varsin ly
hyen ajan, joten asetelmassa esitetyt luvut eivät 
vastaa sen todellista tehoa. Ajokertojen luku on 
teoreettinen ja ilmentää lähinnä eri merkkisten 
traktoreiden kuljetusnopeuksien suhdetta. Työ
päivän pituudeksi suhdelukuja arvioitaessa on 
oletettu 8 · · · 9 t. 

Kuten aikaisemmin on mainittu, yhdelläkään 
traktorilla ei ollut paripyöriä. Kaikilla oli lumiket
jut; piikkipyöriä ei ollut lupa käyttää tien kulumi
sen vudksi. Muutamissa traktoreis.sa olivat kevyt
rakenteiset kopit suojana pakkasta ja viimaa vas
taan . 
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Alkuperäiset, perävaunuja varten tarkoitetut ve
tokoukut eivät yleensä sovellu rekien vetoon, kos
ka ne sijaitsevat liian kaukana akselin takana ja 
monessa mallissa lisäksi akselia korkeammalla, 
jolloin traktori nousee pystyyn kovassa vedossa. 
Fordsan Majarin alempaa kiinnityskoukkua voi
tiin käyttää semmoisenaan . muissa malleissa veto
koukut oli kokonaan uusittava . Ilmeistä on , että 
Fordsoninkin vetopisteen paikka olisi muutetta
vissa nykyistä edullis ~mmaksi. 

Rekikalusto oli sangen kirjavaa. Miltei jokai
sella ·kuljettajalla oli oma mallinsa. Kaikki olivat 
puolirekiä ja muistuttivat ainakin jossain määrin 
M / Partasta. Jalaksien koko ja muoto vaihtelivat 
eniten. Yleisin oli M / Partasen mukainen ly hyt 
Ja leveä ( 9" · · · II") jalas. Yhtiön omissa reissä 
oli verraten pitkät, kapeat (6") ja jäykät jalakset. 
Kahdessa reessä jalakset olivat verraten joustavat 
muistuttaen lähinnä kukkulaparireen jalasta. Veto
systeemi oli useimmilla M / P artasen mukainen, so. 
reki oli janttapultilla kiinni lavassa ja ristihilat oli
vat samoin 1kiinnitetyt !avaan, joten veto tapahtui 
lavan välityksellä . Edellisestä poikkeavasti hilat 
olivat kahdessa reessä kiinni traktorissa ja reki il
man janttapulttia, jolloin veto tapahtui hilojen 
kautta ja vetosilmukan tehtäväksi jäi vain reen 
etupään kannattaminen. Sivuliukumisen estämi
seksi oli miltei kaikissa reissä n. 0,5 m pituiset kan
kiraudat jalaksien keskikohdalla. Pinotavaran 
ajoa varten käytettiin samantapaisia pystytukeja 
lavan päissä kuin kuorma-autoissa. Tukkien kuor
mausta varten oli yksityisillä varsin puutteelliset 
vä lineet. Sivutuet tehtiin siten. että lavan reunoissa 
oleviin silmukoihin asetettiin halot. jotka kuormaa 
purettaessa lyötiin poikki. Yhtiön reissä oli irroi
tettavat tukkipankot. joissa oli laukaistavat ja jat
kettavat sivutuet. Yhtiöllä oli tilaisuus lainata näitä 
muillekin, ja ne saavuttivat suuren suosion . 

Kuva 3. - Puolirecssä oleva pinotavarakuorma matkalla 
purkamispaikallc. Oikealla tyhjä reki. - V alok. Mctsäteho. 
- Photo 3. - A load of piled wood in a half-sleigh on its 
way to the unloading site. To the right, an empty sleigh. 

- Photo by Metsäteho. 

Yleisenä havaintona voidaan todeta , että reki
kalusto oli liian heikko. Mitoitusvirheiden lisäksi 
oli useimpien rekien raaka-aine huonosti valittua 
ja puutteellisesti kuivattua. Näistä syistä sattui
kin rekivaurioita paljon, josta oli seurauksena huo
mattavia työaikamenetyksiä. Monessa tapauksessa 
heikko reki esti käyttämästä traktorin vetokykyä 
vastaavaa kuormitusta. 

Yksityisillä traktoreilla oli vain yksi reki, joten 
niillä ei ollut mahdollisuuksia käyttää kaksoisajoa. 
Yhtiön traktoreilla sen sijaan suoritettiin kaksois
ajoa, kalustovaikeuksien takia tosin vasta ajoajan 
loppupuolella . Rekien vaihto kuormauspaikalla 
sujui vaikeuksitta. Kolmiajoa ei voitu käyttää pur
kauspai.kkojen ahtauden v uoksi. 

Kuten jo tienhoitoa käsittelevässä osassa on mai
nittu, todettiin , että ajo edellä kuvatuissa olosuh
teissa vaatii hyvää ammattitaitoa, jota kesäajoon 
tottuneilla traktorinkuljettajilla ei ole. Toisaalta 
oJ.i myös todettav issa, että ajotaito parani silmin
nähtävästi kokemuksen lisääntyessä. Suurin vai
keus on liikkeellelähdössä. Raskaasti kuormitettu 
reki pureutuu lujasti kiinni tien pintaan ja epäon
nistuneet lähtöyritykset aiheuttavat sen, että taka
pyörät kaivautuvat tiehen, jolloin kuorman liik
keellesaanti muodostuu y hä vaikeammaksi. Uudet 
pohjaraudat pureutuvat erikoisen lujasti, mutta 
rautojen kuluessa tämä haitta kuitenkin pienenee. 
Liikkeellelä htövaikeudet pakottivat kuljettajan pi
tämään apumiestä koko ajan mukana. Traktorin 
joutuessa pysähtymään apumies asetti aisanvah
vuisen riu'un poikittain jalaksien eteen ja traktori 
pysähdytettiin lopullisesti siten, että tämä riuku 
jäi jalasten alle hiukan pankon takapuolelle. Liik
keelle lähdettäessä apumies jyskytti jalaksien etu
päätä puukangella, niin että ne tärähtivät irti. N e 
traktorit, joissa veto tapahtui hilojen kautta. pää
sivät huomattavast i helpommin irti kuin lavan väli
tyksellä vetävät. 

Apumiesten ajankäyttö oli useimmilla ajajilla 
varsin heikosti järjestetty. Tähän vaikutti osittain 
edellä mainitusta liikkeellelähtövaikeudesta joh
tuva välttämättömyys pitää apumiestä, mutta 
myös osaltaan liian suuren apumiesmäärän käyttö. 
Kuten aikaisemmin mainittiin, oli eräillä jopa neljä 
apumiestä. On selvää, että tällaisen apumiesmää
rän hukka-aika muodostuu suureksi. Esimerkkinä 
siitä, miten kuormaus voidaan järjestää tehok
kaammin, mainittakoon , että muuan ajaja, joka 
pääasia llisesti kuljetti tukkeja. käytti vain yhtä 
apumiestä. Tekemä llä n . 1 · · · 2 t. pitempiä päiviä 
kuin muut hän pääsi samoihin ajotulohiin kuin 
useampaa apumiestä käyttävät ajajat. 

Kuljetusmaksut niihin sisällytettyinä kuormaus 
ja purkaus olivat suunnilleen samaa tasoa, kuin 
Kainuussa käytetyt suositel tavat a utokuljetuksen 
maksuohjeet edellyttävät. Alkuaikoina ajokoke
muksen puuttuessa ja tien ollessa verraten heikossa 
kunnossa traktorinomistajien ansiot jäivät vaati
mattomiksi, mutta ajon edistyessä ne paranivat 
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huomattavasti. Mitään tarkkailua ei tässä suhteesa 
järjestetty työnantajan toimesta. Seuraavassa 
esitetään erään ajajan tulot ja menot hänen oman 
ilmoituksensa mukaan: 

T yöaika 31. 1.-6. 4 ., työpäiviä 48. 

Kokonaisansio työpäivää kohden 5 900:-
Apumiehen palkka ja sos.kul. työ-

päivää kohden . . . . . . . . . . . . . . 880:
Poltto- ja voiteluaineet työpäivää 

kohden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920:- 1 800:
Jää traktorin kuljettajalle. trakto-

rin ja reen kuoletukselle . . . . 4 100:-

J os kuljettajan palkaksi lasketaan 1200:- / pv .. 
jäisi kuoletuksen osuudeksi 2900:- / pv. eli mk 
139 200:- ko. ajokaudelta. 

Korjauskulut puuttuvat yllä olevasta, mutta ne 
olivat po. traktorin kohdalta siksi pienet, etteivät 
ne sanottavasti muuta yllä olevaa tulosta. Mai
nittu traktorinomistaja oli ensi kertaa puutavaran 
talviajossa , mutta onnistui ajossa ja apumiesten 
käytön järjestelyssä keskimääräi tä paremmin. 

Eri traktorimerkkien paremmuusjärjestystä ei 
kuluneen talven kokemusten perusteella voida 
määritellä. On ilmeistä , että verraten raskas trak
tori, jolla on riittävästi nopeutta , on ed ullisin, mut
ta ilolla on todettava. että myös kevyttä tyyppiä 
edusta va Ferguson-traktori osoittautui käyttökel
poiseksi lähinnä nopeutensa ansiosta. 

Kuten alussa mainittiin, järjestettiin Sukevan ajo 
lähinnä kokeilumielessä ja kokemuksien saami
seksi. Seuraavassa pyritään esittämään olennai
simmat saaduista kokemuksista. 

Traktorit ja niiden varusteet 

- Traktorin nopeudella on huomattava vaiku
tus kuljetustehoon . Uusimmat nopeavaihteiset 
traktorit täyttävät vaatimukset tässä suhteessa. 
Sen si jaan esi m. hidasvaihteinen Fordsan Major 
on liian hidaskulkuinen aiheuttaen häiriöitä nopei
den traktoreiden liikenteelle. 

- Traktorien varustaminen paripyörillä on 
välttämätön kolmesta syystä: 

1. Kuorman irtiotto on helpompi , kun pyörät 
eivät kaivaudu niin helposti. 

2. Tie kestää paremmin. 
3. Renkaat kestävä t kauemmin. - Pyörätrak

torien renkaat eivät näet ole konstruoidut kestä
mään puolirekikuorman aiheuttamaa rasitusta. 

Nykyään lienee melkein mahdotonta saada lisä
pyöriä traktoreihin. Traktoriliikkeiden olisi otet
tava tämä puutavarankuljetuksen kannalta tärkeä 
seikka huomioon ja järjestettävä asiat niin , että 
halukkaat saavat ostaa lisäpyörät traktoreihinsa. 

- V etokoukkujen muuttaminen puolirekikulje
tukseen sopivalle paikalle tuottaa maaseudun 
" nyrkkipa joissa" huomattavia vaikeuksia. O lisi 
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toivottavaa , että traktoriliikkeet ottaisivat erikois
tilauksesta asentaakseen tähän tarkoitukseen sopi
van, riittävän lujan koukun jo ennen kuin trakto
ri toimitetaan ostajalle. 

- Mahdollisuus saada lisävarusteina kevytra
kenteisia kuljettajankoppeja olisi terveydellisistä 
syistä toivottavaa . 

- Moottorin lä mpötilan säätö olisi saatava ny
kyistä kätevämmäksi kuljettajan paikalta säädet
tävän jäähdyttäjänpeitteen avulla. 

T raktorireet 

Saadut kokemukset osoittavat, että rekien ra
kenteessa on vielä paljon parantamisen va raa . 
Viitteenä siitä. mihin suuntaan rakennetta on aja
teltu kehitettävä ksi, mainittakoon seuraavat sei kat: 

- Rakenn e, erikoisesti lava ja vetolaitteet. 
nykyistä lujemmaksi. 

Kuva -!. - Puolireen kiinnitys traktoriin. Edullisin kiinni
tyspiste on aivan taka-akselin alla ta ikka sen ja etua kselin 
vä lissä. -- V alok. Oksa. - Pboto -i. - Coupling a balf -

sle.igh to a tractor. - Pboto by Oksa. 

Vetojärjestelmä sellaisek i, että veto tapah
tuu traktoriin kiinnitettyjen ri stihilojen välityksellä. 
jolloin rekeä ei kiinnitetä !avaan janttapultHla, 
vaa n se pääsee liikkumaan !avaan nähden määrä
tyissä rajoissa . Tämän muutoksen toivotaan rat
kaisevan pyörätraktorikul jetuksen vaikeimman 
probleeman, liikkeellelähdön. 

- Jalakset keskipitkät. melko leveät ja jousta-
vat. 

ykyinen liukujarru, jalaksen all kiinnitetty 
kankirauta on monessa suhteessa epäedullinen. Se 
vaikeuttaa liikkeellelähtöä, lisää vetovastusta ja 
pureutuu helposti kiinni ki viin, rautatiekiskoibio 
ylikäytävillä jne. Sen vuoksi se olisikin korvat
tava jollai n paremmalla laitteella, jonka konstruoi
miseen onkin mahdollisuuksia. 

- Kuljetuksen tehostamiseksi olisi päästävä vä
hintää n kaksoisajoon , olosuhteiden salliessa mie
luim min kolmiajoon. T ämän v uoksi olisi jokaista 



traktoria kohden varattava vähintään kaksi rekeä, 
jotka ovat varustetut sopivalla etutuella rekien 
vaihtoa silmällä pitäen. 

T yötehoseura r.y. laatii parhaillaan rekipiirus
tuksia, joissa yllä mainitut seikat on otettu huo
mioon, joten sieltä on lähiaikoina saatavissa po. 
työmaan rekikO'kemusten perusteella suunnitellut 
rakenneparannukset. 

Kuormausvarasto 

Kuormausvara ston suunnittelussa on otettava 
huomioon samat seikat kuin autokuljetuksessa. 
P yörätraktori eroaa kuitenkin kuorma-autosta lä
hinnä seuraavissa kohdissa: 

- Pitkä reki aiheuttaa sen, että traktori on pe
rävaunutonta kuorma-autoa "jäykempi" käänty
mään, joten kuormausvaraston teissä ei saa olla 
äkkimutkia. 

- Liikkeellelähtö sa moin kuin peruuttaminen 
kuormattuna tulee ilmeisesti kaikista parannuk
sista huolimatta olemaan vaikeampaa kuin kuorma
autolla, joten sivuuttamiskysymyksiin on kiinnitet
tävä erikoista huomiota . 

- Kaksois- tai kolmiajosta johtuen tulee kuor
mausvarastolla jatkuvasti olemaan kuormattavia 
rekiä, joita ei voida siirtää, ennen kuin traktorit 
tulevat niitä hakemaan, joten liikenteen järjestely 
on suunnitteluvaiheessa tarkoin harkittava. 

Alla olevassa oletetaan, että myös pinotavaran 

hevosajo suoritetaan samana ajokautena kuin trak
toriajo. Tämä järjestely on edullisin välivarastoi
mistoimenpiteitä ajatellen. 

Suurilla työmailla , joissa liikennöivien trakto
rien lukumäärä samoin kuin ajettava puutavara
määrä on suuri, suunnittelutehtävä on luonnolli
sesti vaa tivin. Ko. työmaalla saatujen kokemus
ten mukaan olisi edullista, jos kaikki tavara voi
taisiin varastoida sulkamaisesti sijoitettujen kuor
maushaarojen va rsille. Yksityiskohtaisesti ilme
nee tällaisen varaston pohjakaavio kuvasta 5. 

Lisäselityksenä mainittakoon : 
Kiertotie välttämätön, koska peruuttaminen 

vaikeata. 
- Pinotavaravarasto olisi saatava mahdollisim

man yhtenäiseksi siten, että kuormaustien molem
min puolin olisi samaa tavaraa . Viimeksi mainittu 
seikka on erikoisen tärkeä !-metristä tavaraa käsi
teltäessä. Myös pituussuunnassa pinojen olisi ol
tava y htenäisiä, sillä lyhyet, eri taYaralajeja sisäl
tävät "vasikat" hankaloitta vat työn järjestelyä. 

- Hevosajo tapahtuu omaa, kuormausteiden 
vä lissä olevaa tietä pitkin . T ästä on se etu, että 
hevos- ja traktoriajo voivat tapahtua samanaikai
sesti häiritsemättä toisiaan. Samat välivarasto
paikat voidaan näin täyttää useamman kerran, 
mistä koituu huomattava vara~totilojen säästö. Li
säksi menetelmä helpottaa sekä hevos- että trak
toriajon suoritusta , kun vanhoja kovettuneita pur-

1lll!llllm 1/o/lcopno 
~ 2-m orn~pmol pno 

~ Tuldä hzlolcoso 

Kuva 5. - Kuorma usteiden va rsilla sijaitseva vä livarasto kaksois- ja kolmia joa va rten. T elakasojen etäisyydeksi riit
tää 4.5 · · · 5 m. jos tra ktori odottaa kuormauspa ika lla . - Photo 5. - lntcrmediate storage for double and triple 

haulage, Iaeated along the loading roads. 
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Kuva 6. - Välivarasto valtat ien v arressa se lla ista a joa varten, jossa traktori odottaa kuormauspaikalla. Mikäli käy
tetään kaksois- tai kolmiajoa, ha lkopinoja on sijoitettava kaksi rinnakkain ja tukkitelakasoja kaksi peräkkäin. -
Photo 6. - An intcrmcdia te storage on thc maln roa d for ha ulage w here the tractor waits at the loading sitc. 

kaus- ja kuormauspaikkoja voidaan käyttää hy
väksi. 

- Tukit varastoidaa n yhden (pitkän ) te lan mit
taisi•in, mahdoll isimman korkeisiin telakasoihin . 

- Jos kaukokuljetus tapahtuu rautatei tse, tuk
kien etu- ja takatyvisyyden tasaaminen rautatie
kuormau~ta silmällä pitäen on oma probleemansa. 
Jos voidaan järjestää purkauspaikka raiteen vie
reen, niin että ajoneuvot voivat tulla sinne vuoro
tellen molemmilta suunnilta, on yksinkertaisinta 
ajaa tukit hevosajossa valtaosaltaan etutyvisin .'1 
metsästä. niin kuin maassa mme on tapa na. ja k uor
mata ne etutyvisinä traktorirekeen . T ähän on 
kuitenkin liikennepaikoilla va in harvoin mahdolli
suuksia, joten traktorikuormat olisi saatava "tasa
tyvisiksi ". T ä mä käy e rinäisissä tapa uksissa päin
sä jär jestämällä tukkien hevosajo tapahtuvaksi ·ku
vaa n 5 merkittyjen nuolien suuntaisesti. Hevos
ajossa puut ajetaan etutyvisinä kuten edellisessä
kin tapauksessa . mutta kuormataan traktorirekeen 
tien molemmilta puolin . jolloin saadaan " tasatyvi
nen" kuorma. 

- Jos kyseessä on kaksois- tai kolmiajo. jokaista 
traktoria varten on vara ttava "kaksi kuormaushaa
raa , jotta rekien vaihto kävisi päinsä . 

- T ukk ien varastoinnissa on kaksois- ja kolmi
ajossa huomattava , että telakasojen on oltava vä
hintää n 3-. mieluummin 4-kertaisia. tai kasat on 
teh tävä kahden te lan mittaisiksi, jotta rekien siir
telyä (mikä ei käy päinsä ilman traktoria) tulisi 
kuormau ksen kestäessä mahdollisimman harvoin. 
Samasta syystä on kuormaushaaran vastakkaisi lla 
puolilla olevien telakasojen oltava täsmälleen vas
takkain. 

P ienehköjä puutava ramääriä aje ttaessa, jolloin 
lii kennöivien traktoreiden lukumääräkin on taval
lisesti pieni, puutavara voidaan v arastoida varsi
naisen \'altatien varteen . V a rastoimistapa ilme
nee kuvasta 6. Tällöin on huoma ttava: 
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että tie va rastopaikkojen ·kohda lla tosiaa n 
pohjataan sen levyiseksi kuin kuva osoittaa. 
että tie aukaistaa n talvella koko leveydel
tään, 
että tie a lusta a lkaen jatkuvasti pid etään 
puhtaana lumesta koko leveydehään , kosb 

!aidat muuten pehm enevät aiheuttaen sivuut
tamisvai·keuksia , 
että pinotavaraa (myös !-metristä) ajetaan 
vain yksi pino tien reunaan, 
että kääntöpa ikkoja on riittävästi. 

Varastopaikat on suunniteltava jo sulan aikana , 
jolloin pinojen ja tela kasojen paikat kepitetään tar
koin. Kuorma ushaarat poh jataan verraten hyvin 
(suuret ki vet poistetaan , ka nnat poistetaan tai ly
hennetään. pahimmat epätasa isuudet tasataan te
Joilla). P inojen ja telakasojen kohdat saavat sen 
si jaan jäädä verraten "karkeiksi". 

Juuri ennen hevosajon alkua kuormaushaarat 
aurataan pa rhaiten puskurilla va rustettua tela
ketjutraktoria käyttäen. Muodostuneet auraus
vallit lev itetään pinojen ja telakasojen pohjille, 
jolloin muodostuu kuormauksen kannalta edullinen 
lastauspenkki. Samoi n menetellään valta ti en va r
ressa olevien varastopaikkojen suhteen valta tien 
aukaisuaurauksen jä lkeen . H evostei tä ei aurata , 
vaan ne koetetaan saada mahdollisimman korkeall <! 
ajamalla laahuskuormilla. jolloin purka uskorkeus 
hevosajon euvosta välivarastoon muodostuu edulli
seksi. 

Voidaan myös ajatella , että kuormaushaa roja ei 
aurata. vaan lumi puristetaa n ajamalla esi m. tela
ketj utraktorilla. jolloin näiden poh jaus saisi olla 
verraten karkea. Maini tusta menettelytavasta ei 
ko. työmaa lta ole kokemuksia. Il meisesti mene
telmä vaatisi onn istuakseen suo ja sään ja a ika run
sasta vesi tystä . 

Tie 

Niin ku in a ika isemmin mainittiin , pyörätraktori
liikenne as~ttaa tielle suunn illeen samat vaatimuk
set kuin autoliikenne, joten tien perustamisessa ja 
hoidossa pätevät samat menette lytavat kuin auto
ta lvitien vastaavissa työvaiheissa. Jos kaikilla 
tietä liikennöivillä traktoreilla ol isi paripyörät. voi
ta isiin perustamis- ja hoi totöiden perusteellisuu
desta ilmeisesti tinkiä huomattavasti. Pyörätrak
toriliikenteen asettamista erikoisvaatimuksista mai 
nittakoon seuraavat: 



- Nousut rajoittavat traktorikuorman suu
ruutta. Yli 4 % •kaltevuutta olevia. pitkiä nousuja 
ef olisi sallittava. 

- Traktorin jarrutusteho alamäissä on vähäi
nen. jonka vuoksi pahoja alamäkiä olisi vältettävä. 
Jarrutusaineiden käyttöpakko lisää tiekustannuk
sia. Edellä mainituista seikoista johtuen tien suun
nittelussa olisi pyrittävä käyttämään hyväksi ta
saisia (riittävän vetisiä) soita vielä suuremmalla 
syyllä kuin autotalviteitä suunniteltaessa. 

- Mutkien kohdat kuluvat rekikuljetuksess-:~ 
enemmän kuin autoku ljetuksessa. Tien suoruudella 
on siten vielä suurempi merkitys kuin autokuljetuk
sessa. 

- Viertävät paikat ovat jatkuvana haittana hoi 
tovaiheen aikana. Sen vuoksi olisi vinorinteitä 
vä lt ettävä, ja ellei tähän ole mahdollisuuksia. täl
laiset paikat olisi pengerrettävä. 

- Sivuutuspaikkoihin olisi kiinnitettävä erikoi
nen huomio, ennen kaikkea aikaisemmin mainittu
jen liikkeellelähtö- ja peruuttamisvaikeuksien 
v uoksi. Riittävän tiheässä olevilla ja hyvin kun
nostetuilla sivuutuspa.ikoilla on siten ratkaiseva 
merkitys liikenteen kitkattomalle sujumiselle. 

- Aukaisuauraus on paras suorittaa puskurilla 
va rustetulla telaketjutraktorilla. Tällöin saadaan 
lumi riittävän tarkasti pois tien pinnalta. Mikäli 
lunta on vähän ja maa routaantunut, aukaisu voi
daan ajatella suoritettavaksi kärkiauralla varuste
tulla pyörätrak•torillakin, mutta jälki ei missään 
tapauksessa ole niin hyvä kun telaketjutraktorilla 
aikaansaatu . 

- Välittömästi aukaisun yhteydessä on suori
tettava ensimmäinen lanaus. Lanausta jatketaan 
sitten ahkerasti, jolloin lanaa vetävä traktori sa
malla tiivistää tietä paripyörillään . Mikäli tiellä 
on tulevan liikenteen kannalta epäedullisia paik
koja kuten kuivia, paksuturpeisia soi ta . routivia 
savikoita, "komoisia" korpia, kuivia hiesumaita tai 
vai keita nousuja, on syytä harkita niiden vesittä
mistä perustamisvaiheen yhteydessä. Jos on käy
tettävissä tehokas moottoroitu vesityskalusto, täl
laisten paikkojen vesitys muodostunee edullisem
maksi kuin jatkuvat työJäät hoitotoimenpiteet. 
Pyörätraktori soveltunee hyvi n sekä \'esilaatikon 
vetäjäksi että pumpun voimakoneeksi. 

- Varsinaista liikennettä tiellä ei pidä aloittaa 
ennen kuin pohja on riittävästi routaantunut ja 
tien pinta kovettunut. Tätä edistävät parhaiten 
jatkuva lanaaminen ja liikennöiminen pienillä, 
esim. pohjapuukuormilla. 

- H oitotoimenpiteiden suorittamiseen pyörä
trakto ri soveltuu hyvin . T ärkein väline on Jana 
- tehokkain on hammastetulla terällä varustettu 
ns . piikkilana. Tuiskulumen auraukseen tarvitaan 
luonnollisesti kärkiaura. Normaalikokoinen auton 
aura on liian raskas, joten pyörätraktoria varten 

on va lmistettava hitaaseen auraukseen soveltuva 
kapeampi aura. On huomattava, että auran työn
töpuskuri eräissä .traktorimalleissa on kiinnitettävä 
taka-akseliin , koska niiden etupäässä ei ole riit
tävän lujaa kiinnityskohtaa . Mikäl i tien suun nit
telu ja perustaminen on tehty oikein ja käytettä
vissä on asianmukain en tienhoitokalusto. miesvoi
min suoritettavat hoitotoimenpi-teet jäävät varsin 
vähäisiksi. 

Purkausvarasto 

Olosuhteet purkausvarastoilla ovat niin vai hte
levia , että yleispätevien ohjeiden antaminen niiden 
järjestelyssä on vaikeata . Tärkeintä on. että ote
taan huomioon traktoreiden liikkeellelähtö-, pe
ruuttam is- ja kääntövaikeudet , niin että liikenne 
saadaan käymään kitkattomasti ja ilman hukka
aikoja. Kolmia jon järjestäminen asettaa purkaus
varaston järjestelylle suuret vaatimukset. Ree t 
näet joutuvat seisomaan purkauspaikoilla pitkäh
kön ajan, josta huolimatta liikenteen tulee jatkua 
ilman ruuhkaan•tumisia. 

Lopu·ksi voidaan todeta , että edellä selostettu 
Sukevan traktorityömaa on osoittanut pyörätrak
toria voitavan menestyksellisesti käyttää puutava
ran kuljetukseen. Rajoituksina ovat ajomatka ja 
tien laatu . P yörätraktorilie sopivat matkat liene
vät 6 · · · 20 km vaiheilla. Toistais~ksi se tullee 
kysymykseen vain moottoritalviteillä, joilla nousu
jen suuruude t puolestaan asettavat rajan käyttö
mahdollisuuksille. Yllä mainituissa olosuhteissa 
on odotettavissa, että pyörätraktorit kehittyvät 
hyvinkin kilpailukykyisiksi autojen kanssa , jolloin 
pyörätraktoreiden käyttöä puoltavat läh inn ä seu
raavat seikat: 

- Olemassa oleva , riittävää käyttöä vailla oleva 
traktorikanta, joka suhteellisen vähäisin lisäkus
tannuksin voidaan varustaa puutavaranajoon so
veltuvaksi. 

- Mahdollisuus tehostaa ajoa järjestämällä 
kaksois- tai kolmiajo. 

- Pi eni kuormauskorkeus. 
- Suhteellisen halpa polttoaine (poikkeuksina 

bensiinimoottorilla varustetut traktorit) . 
- Ajonopeus. joka ei paljoakaan jää jälkeen au

ton ajonopeudesta kes·kinkertai silla moottoritalvi
teillä. 

Tällä hetkellä puutavaran ajo pyörätraktoreilla 
on vie lä aivan •kehityksensä alkuvaiheessa . Lähi
vuosina pyörätraktorityömailla tulee esiintymään 
runsaasti taidon ja kokemuksen puutteesta johtuvia 
vaikeuksia, mutta työnantajien ei olisi niitä säikäh
dettävä, vaan ryhdyttävä kehittämään tätä kulje
tusmuotoa järjestämällä työtilaisuuksia pyörätrak
toreiden omistajille silloin kun olosuhteet ovat 
sopivat. 
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J. E. Arnkil: 

Experiences on Haulage of Timber by Wheel T ractors 

Summary 

A. Ahlström Osakeyhtiö, in the winter of 1950 
- 1951, arranged the haulage of timber by wheel 
tractors at Sukeua, in order to experiment with the 
poten tial uses of wheel tractors. 

Fifteen tractors of different makes took part in 
these experiments. The haulage distance varied 
from 6 to JO km. The sleighs employed were all of 
the so-called half-sleigh type. The timber hauled 
consisted of saw logs. plywood logs, piled wood 
and firewood. 

A conclusion that coud be drawn from the 
experiments was that high-speed tractors were best 
suited for this task. Also, the tractors should be 
equipped with d ouble wheels. The haulage hook 
should be fitted in a convenient place, immediately 
under the rear axle. 

The tractor sleighs, it was found, could be 
improved in many respects. The structure in 
general should be made stronger. Traction should 
be effected by means of cross chains, enabling the 
sleigh to move in relation to the platform within 
certain limits. The runners should be medium Iong, 
fairly wide, and springy. T o intensify haulage, 
double haulage at !east should be achieved , and if 
conditions permit, preferably triple haulage. 

Experience gained at loading storages are 
similar in the main as those with truck haulage, 
even if certain additional viewpoints must be 
considered in the arrangement of the storage. 

From experiences gained on roads and road 
maintenance, the following may be mentioned: Up
gradients exceeding 4 %- should not be permitted. 
Because of the low braking power of the tractor, 
downhiUs should be avaided. Cambers a re also a 
constant disadvantage in haulage. Attention 
should be paid to the construction of places where 
tractors can pass one another. Opening ploughing 
should be effected by a caterpillar tractor equipped 
with a bulldozer, and the first grading-run should 
be effected in connection with opening. Grading 
has generally been found very necessary for the 
maintenance of roads .. Wheel tractors can we/1 be 
used for road maintenance work. 

At unloading storages it is of .the g reatest 
importance that the difficulties of starting, backing 
and turning tractors are taken into consideration, 
to enable smooth traffic facilities . 

In t he right conditions and with the correct 
arrangements, there seems to a good opportunity 
fo r the use of wheel tractors in the haulage of 
timber. 

J. F. OLAN Oy. kirjapaino Tampere 1951. 


