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T i i v i s t e 1 m ä 

Tässä tutkimuksessa on suppeasti pyritty selvittämään ruotsa
laisten VSA. juontokärryn, VSA juontavaunun ja Myran juontokärryn 
soveltuvuutta pinotavaran ajoon. Tutkimus liittyy aikaisemmin jul
kaistuun, Fössingeniä käsittelevään selvitykseen (Metsätehon tie
dotus 201). 

Aineisto kerättiin kahdelta työmaalta (Kannuskoski ja Taipal
saari). Näistä toisella ajettiin 2-metristä pinotavaraa VSA juon
tokärryllä ja juontovaunulla ja toisella 4 m pinotavaraa VSA juon
tokärryllä ja Myranilla. VSA juontokärryllä ajettuja kuormia ni
mitetään laahuskuormiksi ja juontovaunulla ajettuja purilaskuor
miksi. 

Tutkimuksen tuloksena todettiin seuraavaa. Ajettaessa 4 m pino
tavaraa olivat VSA juontokärryn ja Myranin työa janmenekit hyvin sa
mansuuruiset. Keskeytyssadannes oli molemmilla 6. Työmaa3aika 
(tehotyö + keskeytykset~ oli VSA juontokärryllä 18.17 min/p-m ja 
Myranilla 17.91 min/p-m • 

Ajettaessa 2-metristä pinotavaraa VSA juontokärryllä ja juonto
vaunulla olivat työmaa-ajat 4 m pinotavaran ajoon verrattuina sel-
västi suuremmat. Syynä oli ennen kaikkea, että nämä ajoneuvot on Q 
tarkoitettu lähinnä pijkän tavaran ajoon. VSA juontokärryn työmaa- ~ 

aika oli 24.20 min/p-m ja juontavaunun 23.00 min/p-m3. Keskeytys-
sadannes oli juontokärryllä 14 ja juontovaunulla 8. Työmaa-ajat 
vastaavat 100 m:n ajomatkaa. 

Pitkän tavaran ajossa oli VSA juontokärryn ajotuotos 3 % ja My
ranin 2 % pienempi kuin Fössingenin. Ajettaessa 2 m pinotavaraa 

1 
~~i VSA juontokärryn ajotuotos 40 % ja juontavaunun 33 % pienempi 

1 l______uin Fössingenin. ______j 
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Niihin lumettoman ajan hevoskuljetusta koskeviin tutkimuksiin, joi

ta Metsäteho on suorittanut , kuuluu myös oheinen, ruotsalaisia VSA ja 

Myran juontaajoneuvoja käsittelevä tutkimus. 

VSA juontokärry (lunnkärra) on tarkoitettu lähinnä pitkän tavaran 

juontoon. Siinä on U-palkista tehdyt, sekä pysty- että sivusuunnassa 

nivel tyvät jalakset. Kumipyörät, kooltaan 12" x 4", ovat kiinni tetyt 

panken taakse. Kärryn maavara on 30 cm (pankon kohdalta), kuormaus

korkeus 38 cm, kuormatilan leveys 88 cm ja paino 78 kg. VSA juonta

vaunu (lunningsvagn) on em. kärry, jonka sivutolppiin on kiinnitetty 

kaksi pyörillä varustettua palkkia. 

Myran juontokärry (rullkälken) on varustettu kolmilla peräkkäisillä 

12 11 x 4" kumipyörillä. Tällä tavalla on pyritty saamaan jalaksia vas

taavat ajo-ominaisuudet. Ajoneuvon paino on 110 kg, maavara 33 cm, 

kuormauskorkeus 38 cm ja kuormatilan leveys 103.5 cm. 

Seuraavassa es ityksessä käytetään nimityksiä V~i ja Myran . VSA 

juontokärryillä ajettuja kuormia nimitetään laahuskuormiksi ja juonto

vaunuilla ajettuja purilaskuormiksi. 

A i n e i s t o 

Aineistot on kerätty syksyllä v . 1961 Enso-Gu~zeit Osakeyhtiön työ

mailla Taipalsaarella ja Kannuskoskella (Luumäki). Taulukossa 1 esi

tetään eri työmaiden kuormamäärät ja puutavaramäärät pinokuutiometrei

nä. Taulukosta huomautettakoon, että Kannuskosken aineistossa erotet

tiin maastoluokat I-III . Koska aineistoa käsiteltäessä ei eri maasto

luokkien välillä ole havaittu mitään johdonmukaista eroa, on ne yhdis

tetty. Maastoluokaksi on tällöin merkitty arvioitu keskimääräinen 

maastoluokka. 

Aineistoon sisältyy ainoastaan pinotavaraa, etupäässä kuusi- ja män

typaperipuuta. Taipalsaarella ajettiin Myranilla yksinomaan ja VSA:lla 
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Taulukko - Table 1 

Ajetut puutavar amäärät . 

Particulars about the cordwood hauled . 

i 1 

Maasto- Kuormia, Ajet~u, 
Kuorman 

Työmaa luokka kpl keskikoko, 

1 

p - m p- m3 

Working si te Terrain Number Hauled., Mean l oad 
class of piled cu.m. size, 

loads piled .cu . m. 

1 

1 

VSA 1 

Laahuskuormat 
Trailing l oads 

- Taipalsaari II 34 64.06 1.88 

- Kannuskoski II 73 48 . 15 0 . 66 

Laahuskuormat yht . 
107 112 . 21 Trailing loads , total 

Purilaskuormat 
Fully carried loads 

- Kannuskoski I 89 79 . 81 0 . 90 

VSA yhteensä 
196 192 . 02 total 

1 Myran 1 

- Taipalsaari II 41 69 . 79 1. 70 

Kaikki yhteensä 
237 261 . 81 Grand total 



• 

Kuva l. VSA juontokärry. 
Fig. 1. VSA drag wheels. 
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Kuva 3. Myran juontokärry. 
Fig. 3. Myran drag wheels . 

Kuva 2. VSA juontovaunu. 
Fig. 2. VSA wagon. 

Kuva 4. Pinotavaran kuormausta VSA juontovaunuun. 
Fig. 4. Loading cordwood on to VSA wagon. 
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miltei yksinomaan 4-metristä pinotavaraa . Kannuskoskella ajettu tava-

ra oli kokonaisuudessaan 2- metristä. 
' 

Tämä puutavaralajien pituuksien 

ero Taipalsaaren ja Kannuskosken aineistoissa vaikuttaa selvästi kuor

mien kokoihin . Taipalsaarella ovat kuormat olleet huomattavasti suu

rempia kuin Kannuskoskella . 

Ajomiehet olivat molemmilla tutkimustyömailla metsäajoihin tottu

neita . Ajotuloksiin on saattanut tietenkin jonkin verran vaikuttaa se, 

että ajomiehet olivat kyseisiin ajovälineisiin tottumattomia . Miehet 

olivat keski- ikäisiä ja hyväkuntoisia . Molemmissa tapauksissa olivat 

he voset olleet metsäajoissa useita vuosia . Ajo tapahtui palstatien 

varresta. 

Tutkimussuunnitelman on laatinut metsät . lis . AULIS E. HAKKARAI1~. 

Hän on myös valvonut tutkimuksen kenttätöitä sekä aineiston jatkokä

sittelyä. 

T u t k i m u s t u l o k s e t 

Tutkimustuloks et esitetään kolmessa osassa : varsinainen ajo, pals

talla tapahtuva työskentely ja varastolla tapahtuva työskentely. Ajo

vaiheeseen sisältyy tyhjänä- ja kuormattuna- ajo, mutta ei kuormaus

aikä purkamisajoa, jotka esitetään palstalla ja varastolla tapahtuvan 

työskentelyn yhteydessä . Viimeisenä osana on tutkimustulosten yhdis

telmä. Samassa yhteydessä suoritetaan myös vertailut aikaisemmin jul

kaistuihin vastaaviin, Fössingeniä ja rekeä koskeviin tutkimustulok

siin (Metsätehon tiedotus. 201) . 

Varsinainen ajo 

Taulukosta 2 ilmenevät ajoon käytetyt a jat eri tutkimustyömailla . 

Luvut esittävät a jettua pinokuutiometriä kohti kulunut ta aikaa . Ajo

ajat on laskettu 100 m: n ajomatkaa va s taaviks i. Tutkimustyömailla 

olivat VSA:n ja Myranin ke skimääräise t a joma t ka t s : lla 10 olevan a s e

telman mukaiset . 



.. 

Maasto-

Työmaa luokka 

Working site 
Terrain 
class 

1 VSA -, 

Laahuskuormat 
Trai ling loads 

- Taipalsaari II 

- Kannuskoski II 

Purilaskuormat 
Fully carried loads 

- Kannuskoski I 

1 Myran 1 

- Taipalsaari II 

Taulukko - Table 2 

Varsinaiseen ajoon käytetty aika. 

Time expended on driving proper • 

Ajon 

Ajo Ajo tehotyö-
kuormat- aika tyhjänä 

tuna 
Driving 

Productive 
Driving working 

empty loaded time of 
driving 

min/p-m3 /100 m 
min./piled cu.m./100 m. 

1. 13 1. 36 2.49 

2.49 1. 95 4.44 

3.18 2.21 . 5 .39 

1. 29 1. 26 2.55 

~ 

Keskeytykset 
Interruptions 

Osuus 
tehotyö-min/p-m3/ 

100 m ajasta, % 
Proportion 

min./piled 
of the 

cu.m./1 00 m_. 
productive 

workir:[ 
time, 

0.52 21 

1. 91 43 

0.16 3 

o. 38 15 

Ajon 
työmaa-

· aika, : 
min/p-m3/ , 

100 m 1 

Working-
site time 
of driving, 
min. Ailed 
cu. m. 100 m. 

3.01 
1 

6 . 35 1 

1 

5.55 

2.93 

\0 

1 
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Keskimääräiset ajomatkat, m 

Tyhjänä- Kuormat-
ajo tuna-ajo 

VSA 

- laahuskuormat 230 200 

- purilaskuormat 90 70 

Myran 110 90 

Keskimäärin 140 120 

VSA:n laahuskuormien ja purilaskuormien ajomatkojen välillä ilmene

vä ero ei aiheudu ajomenetelmästä, vaan on palstojen sijoituksesta joh

tuvaa. 

Kannuskoskella on sekä laahus- että purilaskuormina ajettaessa käy

tetty pinokuutiometriä ja 100 metriä kohti huomattavasti enemmän aikaa 

kuin Taipalsaarella. Tämä koskee sekä tyhjänä- että kuormattuna-ajoa. 

Myös Myranilla ajoon verrattuna ovat Kannuskosken VSA:n ajoajat huo

mattavasti pi ternmät. Syynä tähän on ennen kaikkea, että Kannuskoskel

la ajettiin yksinomaan 2 rn pinotavaraa, kun taas Taipalsaarella ajet

tiin VSA: lla rnil tei yksinomaan ja Myranilla vain 4- metristä. VSA 

juontokärry samoin kuin juontovaunukin ovat alun perin suunnitellut 

pitkän tavaran ajoon. V&\:n epäedullisuus 2 m pinotavaran ajossa ai-

heutuu pienestä kuorrnankoosta. Kannuskoskella oli VSA-purilaskuormi

en koko 0.90 p-rn3 ja -laahuskuorrnien 0.66 p-m3 , kun vastaava kuorman

koko Taipalsaarella oli 1.88 p-m3 • 

Ajon tehotyöaika (tyhjänäajo + kuormattuna-ajo) on Taipalsaarella 

ollut VSA-laahuskuormilla ja Myranilla suunnilleen samansuuruinen 

(n . 2.50 min/p-m3/100 rn). Kannuskoskella on VSA:lla purilaskuorrnina 

ajettaessa kulunut lähes minuutin verran enemmän aikaa kuin laahus

kuormina ajettaessa . 

Keskeytysten määrä vaihtelee melkoisesti eri tapauksissa . Kannus-

koskella laahuskuormina ajettaessa on keskeytysaika ollut erittäin 

suuri (1 .91 min/p-m3/100 rn), kun taas samalla työmaalla purilaskuormi

na ajettaessa on keskeytysten määrä ollut tuntuvasti pienempi (0 .1 6 

min/p-m3/100 m) . Taipalsaarella on sekä VSA:lla laahuskuormina ajet-
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taessa että Myranilla keskeytysten osuus ollut samaa suuruusluokkaa 

(0.40 ••• 0.50 min}p-m3/100 m). 

Keskeytysten pääosa on kaikissa tapauksissa ollut ajoneuvon kiinni

juuttumisia. Niiden osuus on ollut keskimäärin n. 2/3 keskeytysten 

kokonaismäärästä. Muu osa keskeytyksistä on ollut pääasiassa hevoses-

ta aiheutunutta lepoa. VSA-laahuskuormien keskeytysten suuri määrä 

Kannuskosken aineistossa aiheutuu siitä, että VSA juontokärry juuttui 

yhtenään kiinni varsinkin kuormattuna ajettaessa. VSA juontovaunulla 

tapahtui ajo suhteellisen vähin keskeytyksin, joskin ko. tapauksessa 

maastokin oli keskimäärin parempaa kuin laahuskuormina ajettaessa. 

Ajon työmaa-aika on ollut Taipalsaarella sekä VSA:lla että Myranil

la suunnilleen samansuuruinen. Kannuskoskella on VSA:lla kulunut sekä 

laahus- että purilaskuormina ajettaessa lähes kaksi kertaa niin paljon 

aikaa kuin Taipalsaarella . Kaikkein hitaimmin on tapahtunut ajo laa-

huskuormina Kannuskoskella, mikä on aiheutunut em. keskeytysten suu

resta määrästä. 

Palstalla tapahtuva työskentely 

Taulukosta 3 ilmenevät palstalla tapahtuvaan työskentelyyn käyte

tyt ajat. 

Kuormausajossa ilmenee sama seikka kuin varsinaisen ajonkin yhtey

dessä. Taipalsaarella, missä ajettiin 4-metristä pinotavaraa, on ajo 

tapahtunut pinokuutiometriä kohti sekä VSA:lla että Myranilla huomat

tavasti nopeammin kuin Kannuskoskella, missä tavara oli 2- metristä. 

Lukuun ottamatta Kannuskosken purilaskuormia on kuormausajaon käytet

ty pinokuutiometriä ja 100 metriä kohti enemmän aikaa kuin tyhjänä-

ja kuormattuna-ajoon . Syynä on lähinnä, että kuormausajo tapahtuu 

keskimäärin huonompaa tietä kuin muu ajo . 

Kuormaus on kaikissa tutkituissa tapauksissa vienyt keskimäärin 

suunnilleen saman verran aikaa (n . 4 . 00 min/p-m3 ) . Teoriassa pitäi

si kuormausajan olla Taipalsaarella lyhyempi kuin Kannuskoskella , kos

ka kuormattavien tavaralajien pituuksilla oli huomattava ero . Paperi

puiden kuormaaminen käy keskimäärin pinokuutiometriä kohti sitä jou-



Taulukko - Table 3 

Palstalla tapahtuvaan työskentelyyn käytetty aika. 

Time expended on working in the strip. 

1 Kuorma- KUorma- Keskeytykset KUorma-
usaj o, fuarman uksen Interrupt ions uksen 
mi1 

I<Uor-
köyttä- Tie- Yleis- teho- työmaa-

Maasto- p-m maus minen työt työt työaika Osuus aika, 3 luokka 100m 
Produc- min/ tehotyö- min,1>-m Työmaa 

ajasta,% Loa-3.- Tying Road Gener- tive p-m3 Working--
Working site Loa.ding- ing the j obs aJ j obs working Propor- site 

~ir, load time of tion of time of Terrain 
class rm.n. loading min./ the pro- loading 

piled piled ductive min./ 
cu.m/ min/p- m3 min . /piled cu.m. cu. m. working piled 
100m. -

time , % cu .m. 
1\.) 

1 VSA-, 

Laahuskuormat 
Trailing loads 

- Taipalsaari II 1. 64 4 . 15 0.01 0. 96 0. 89 7 . 65 0~ 25 3 7 . 90 
- Kannuskoski II 3 . 16 3 . 92 0.99 0 . 45 o. 72 9 . 24 o. 27 3 9 . 51 

Purilaskuormat 
Fully carried loads 

- Kannuskoski I 3. 04 4 . 20 o. 16 - o. 27 7 . 67 o. 18 2 7 . 85 

!Mlfran 1 

- Taipalsaari II 1. 56 3. 75 0. 72 0 . 60 0 . 88 7 . 5 1 o. 38 5 7 .89 
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tuisamrnin, mitä pitempiä pölkyt ovat (Metsätehon julkaisu n:o 33). 

Toisaalta kuitenkin se, että kuormaus tapahtui eri olosuhteissa ja et

tä työntekijä ei ollut sama, voi peittää pituuseron vaikutuksen kuor

rnausaikaan. Taipalsaaren osalta näyttää siltä, että kuormaus Myraniin 

tapahtuu nopeammin kuin kuormaus VSA:han (laahuskuorma). Kannuskoskel

la on kuormaus juontok~rryyn tapahtunut hieman nopElammin kuin kuormaus 

juontovaunuun. 

Kuorman käyttämiseen käytetty aika vaihtelee melko runsaasti eri 

tapauksissa. Taipalsaarella VSA:lla ajettaessa ei kuormaa käytetty 

(poikkeuksena yksi ainoa kuorma). Tämä on täysin poikkeuksellista, 

sillä normaalisti VSA juontokärryllä pinotavaraa ajettaessa kuorma käy

tetään. Tässä tapauksessa olivat pölkyt keskimäärin suhteellisen suu-

ria (kuoripäällisiä) ja pysyivät omalla painollaan ajoneuvossa. Kan-

nuskoskella vastaavanlaisia kuormia VSA:lla ajettaessa on kuorman käyt

tämiseen käytetty aikaa n . 1 min/p-m3• Purilaskuormina samalla työ

maalla ajettaessa on kuorman sitomiseen kulunut huomattavasti vähemmän 

aikaa (0.16 min/p-m3 ). Ajettu puutavara oli Kannuskoskella 2-metristä, 

kuten aikaisemmin on jo todettu. Myranilla 4-metristä tavaraa ajetta

essa on sitomiseen kulunut 0 .72 min/p-m3• 

Tietyöt on esitetty tässä yhteydessä, koska suurin osa niistä suaci

tettiin kuormausajon aikana. Niitä on eri tapauksissa ilmennyt vaihte-

levassa määrin. Aineiston perusteella on vaikea arvioida ajovälineen 

mahdollista vaikutusta tietöiden määrään . VSA:lla purilaskuormina ajet

taessa (Kannuskoskella) ei tietöitä ole esiintynyt ollenkaan. Eräänä 

syynä lienee, että maasto oli ko . tapauksessa ajon kannalta helpohkoa. 

Yleistöistä on keskimäärin puolet kaikissa tapauksissa ollut ajovä-

lineen kuormauskuntoon laittaa . Suhteellisen runsaasti on ollut myös 

kuormauseateiden raivausta. Vähäisemmässä määrin on esiintynyt työn 

suunnittelua ja kuorman järjestelyä, satunnaisesti myös työkalujen 

noutaa. 

Kuormausvaiheen tehotyöaika on muissa tapauksissa ollut ~ 7.50 min/ 

p-m3 lukuun ottamatta VSA-laahuskuormia Kannuskoskella, missä kuormauk

seen käytettiin runsaammin aikaa (9 . 24 min/p-m3 ) . 

Keskeytysaika samoin kuin sen suhteellinen osuuskin on ollut kuor-

mausvaiheessa melko pieni . Keskeytyksiin on kulunut 0 .20 ••• 0.40 min 
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pinokuutiometriä kohti ja niiden suhteellinen osuus on 2 ••• 5% teho

työajasta . Keskeytykset ovat olleet pääasiassa miehestä aiheutuvaa le~ 

poa ja ajoneuvon kiinnijuuttumista kuormausajon aikana . 

Kuormausvaiheen kokonaisa i ka (työmaa- aika) on ollut keskimäärin 7.90 
min/p- m3 • Poikkeuksen muodostavat Kannuskosken VSA- laahuskuormat, JOls

sa kuormaukseu työmaa- aika oli 9. 51 min/p-m3• Ero ei aiheudu itse kuor

mauksesta, vaan kuormausajoon , tietöihin ja kuorman käyttämiseen onko. 

tapauksessa käytetty keskimäärin enemmän aikaa kuin muissa tapauksissa. 

Var astolla tapahtuva työskentely 

Taulukosta 4 ilmenevät varastolla tapahtuvdan työskentelyyn käyte

tyt ajat eri tapauksissa . 

Purkamisajoa on esiintynyt ainoastaan Kannuskoskella . Tämä aiheu-

tuu siitä, että siellä on samassa kuormassa ajettu useampia tavarala

jeja , jotka on purettu eri paikkoihin . 

Kuormaussiteiden irrotus on kaikissa tapauksissa käynyt melko nope

asti . Taipalsaarella VSA:lla ajettaessa ei tätä työvaihetta tieten

kään ole suuremmin esiintynyt , koska kuormaa ei normaalisti köytetty

kään . 

Varsinaiseen purkamiseen on eri tapauksissa käytetty aikaa 5. 77 ••• 
7. 71 min/p- m3• Taipalsaarella ei Myranin ja VSA:n (laahuskuormat) 

purkamisaikojen välillä ole suurta eroa . Kannuskoskella on purkaminen 

VSA juontokärrystä käynyt kuutioyksikköä kohti nopeammin kuin juonta-

vaunusta . Tavaran pituusero on purkamisessa päinvastoin kuin kuorma-

uksessa ilmeisesti vaikuttanut purkamiseen käytettyihin aikoihin . Tai

palsaarella on nimittäin purkaminen tapahtunut selvästi nopeammin kuin 

Kannuskoskella, missä ajettu tavara oli 2-metristä. 

Yleistöitä on eri tapauksissa tehty vaihtelevassa määrin . Ne ovat 

clleet etupäässä pinon pohjan ja pääpuiden tekoa sekä ajovälineen ajo

kuntoon laittaa . 

Kuormauksen tehotyöaika on vaihdellut 6. 79 ••. 8 . 28 min/p-m3• Taipal

saarella Myranin ja VSA : n purkamisajoissa ei ole ollut suurta eroa . 

c 

( 



Taulukko - Table 4 

Varastolla tapahtuvaan työskentelyyn käytetty aika . 

Time expended on working at the storage. 

Kuorm. Purka- Keskeytykset Fluka-

Purka- sit. misen Interrupti ons misen 

Maasto- misaj o irrotus Purka- Yleis- teho- työmaa-
minen työt työaika Osuus aika, luokka 

tehotyö- minjp-;J Työmaa Unfas- Produc- min/ 
Unload- tening tive p-m3 ajasta, % Working-

Working site ing- the Unload- Gener- working Propor- site time 

Terrain hauling load ing al j obs time of 
min. / 

tion of of un-

class ties unload-
piled 

the pro- lo~7' ing ductive m~n . 
cu. m. 

workin~ piled 
min/p- m3 - min. /piled cu . m. time, o cu . m. ... 

VI 

1 VSA 
1 

Laahuskuormat 
Trailing loads 

- Taipalaaari II - 0 . 01 6 . 45 o. 53 6 . 99 o. 27 4 7 . 26 
- Kannuskoski II 0 . 50 o. 29 5 . 67 1. 15 7 . 61 o. 7 3 9 8 . 34 

Purilaskuormat 
Fully carried loads 

- Kannuskoski I 0. 16 0 . 06 7 . 71 0. 35 8 . 28 1. 32 16 9 . 60 

1 

r Myran 1 
1 

- Taipalsaari II - o. 18 5 . 77 0 . 84 6 . 79 0 . 30 4 7 . 09 
-------- --------
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Kannuskoskella on purkamisen tehotyöaika ollut selvästi pitempi kuin 

Taipalsaarella. 

Keskeytysaika samoin kuin sen suhteellinen osuuskin on ollut Kannus

koskella selvästi suurempi kuin Talpalsaarella. Purilaskuormista pur

kamisen yhteydessä se on ollut Kannuskoskella jopa huomattavan suuri 

(1.32 min/p-m3 = 16 %). Keskeytykset ovat Kannuskoskella muodostuneet 

miltei yksinomaan ajomiehen lepo- ja tupakkatauoista. Taipalsaarella

kin on keskeytyksistä s~~ri osa ajomiehestä aiheutuvaa lepoa, mutta 

siellä on ollut jonkin verran myös kaluston huollosta aiheutuvia kes

keytyksiä. 

Purkamisvaiheen kokonaisajoissa (työmaa-ajoissa) on selvä ero Tai

palsaaren ja Kannuskosken aineistojen välillä. Ainakin osittain tähän 

vaikuttanee, kuten aikaisemmin on todettu, että Taipalsaarella ajettu 

tavara oli 4-metristä, kun se Kannuskoskella oli 2-metristä. Taipal

saarella ei VSA:n ja Myranin purkamisen työmaa-aikojen välillä ole ol

lut suurta eroa (VSA 7.26 min/p-m3 ja Myran 7 . 09 min/p-m3 ) . Kannuskos

kella sen sijaan on purkaminen VSA-laahuskuormista tapahtunut pinokuu

tiometriä kohti selvästi nopeammin kuin purilaskuormista . Eroa on 126 

min/p-m3• Syynä on paitsi se, että varsinainen purkaminen on käynyt 

laahuskuormista nopeammin, myös se että keskeytysten määrä on laahus

kuormien osalta huomattavasti pienempi kuin purilaskuormien. 

T u t k i m u s t u l o s t e n y h d i s t e 1 m ä, 

s u h t e e t j a v e r t a i l u 

a i k a i s e m p i i n t u t k i m u k s i i n 

Taulukossa 5 esitetään osa-aikojen yhdistelmä (ajo + kuormaus + 

purkaminen) . Taulukkoon on liitetty myös Fössingenin vastaavat tulok

set samoilta työmailta (Metsätehon tiedotus 201) . Huomautettakoon, et

tä Taipalsaaren Fössingen-aineiston kuormaus- ja purkamisaja t on muun

nettu vastaamaan VSA:n ja Myranin vastaavia arvoja . Siellä nimittäin 

Fössingenillä ajettiin lyhyttä pinotavaraa (2 ••• 2 . 40 m) , kun taas VSA: 

lla ja Myranilla ajettiin 4-metristä pinotavaraa. Muuntokertoimet on 



Maasto-
Työmaa luokka 

Working s ite Terrain 
class 

1 VSA j 

Laahyskuolmat 
Trai ing oads 

- Taipalsaari II 

- Kannuskoski II 

Purilaskuormat 
Fully carried loads 

- Kannuskoski I 

j ~ran j 

- Taipalsaari II 

1 Fössingen j 

- Taipalsaari II 

- Kannuskoski II 

Taulukko - Table 5 

Työaikojen yhdistelmä. 

Combination of the working times. 

Varsi- Teho- ! Keskeytykset 
nainen 

.Purka- työ- In terrupti ons 
ajo,. Ifuo:r- Osuus ::t; minen aika maus 

riiin/ tehoty~ 
Loa.d- Unload- Produc- p-m3 ajasta, 

"00 m tive Propor-
Driving ing ing working min./ 

tion of 
prc;>pe/.' the pro-m1n. time piled ductive pileJ 

cu.rn. m}n/l-m3 cu.m. workin~ 
100m. rni n. 'j>i ed cu. m. time, 

2.49 7.65 6.99 17. 13 1.04 6 

4.44 9. 24 7.61 21.29 2.91 14 

5.39 7.67 8. 28 21.34 1. 66 8 

2.55 7. 51 6.79 16.85 1.06 6 

2.18 7.20 7.63 17.01 0.53 3 

2.38 6.82 6.94 16. 14 1. 11 7 
-- ---- -

~maa-aika KuOI'-
Wo ng-si te time man 

kesk:ir-

::~ 
min/ koko 

kuorma p-mj 

min./ 
Mean 
load 

piled min./ size, 
cu.m. load piled 

cu. m. 

....... 
-..J 

18. 17 34. 16 1.88 

24.20 15.97 0.66 

23.00 20.70 0.90 

17.91 30.45 1. 70 

17.54 36.83 2. 10 

17.25 21.91 1. 27 
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saatu Metsätehon julkaisusta n~o 33 ja ne ovat kuormauksessa 5. 03/6. 41 

= 0.78 ja purkamisessa 5 . 71/6. 81 = 0 . 84 . Kertoimet koskevat vain var

sinaista kuormausta ja purkami sta , 'eivät siis muita palstalla ja va

rastolla suoritettavia t yövaiheit a . Taulukossa esitetään myös kuormaa 

kohti lasketut työmaa- ajat ja kuor mien keskikoot eri tapauksissa . 

Seuraavassa asetelmassa esitetään kokonaisaikojen suhteet . Fössin-

geniä on merkitty 100:lla . Suhteista on huomattava , että ne kaikki 

koskevat työmaa- aikoja . Ts . lukuihin, joiden perusteella suhteet on 

laskettu, sisältyvät myös keskeytykset . Suhteet on laskettu pinokuu

tiometriin käytettyihin työmaa- aikoihin pohjautuen. 

Taipalaaari 

Kannuskoski 

Työmaa- aikojen suhteet 

VSA- laahus- VSA- purilas-
kuorma kuorma 

103 

140 133 

Myran 

102 

Fössingen 

100 

100 

Taulukosta 5 ja asetelmasta ilmenee, että VSA juontokärryn ja Myra

nin ajanmenekkien välillä ei ole ollut juuri eroa (Taipalsaari) . Työ

maa- ajat olivat nimittäin VSA:lla 18 . 17 min/p-m3 ja Myranilla 17 . 91 

min/p-m3 , joten ero on vain n . 1 %. Kannuskoskella on laahuskuormien 

ajo ollut 1. 20 min/p- m3 hitaampaa kuin purilaskuormien. Ts . VSA juon-

tokärryllä on ajotuotos ollut pienempi kuin juontovaunulla . Pääsyynä 

tähän on, että varsinkin ajettaessa kuormattuna juontokärryllä keskey

tysten osuus oli ajoneuvon kiinnijuuttumisten takia huomattavan suuri 

(VSA juontokärry 1 . 91 min/p-m3 ja juontavaunu 0 . 16 min/p-m3 ) . Näyt

tääkin siltä, että VSA juontavaunun maastokelpoisuus on huomattavasti 

parempi kuin VSA juontokärryn. 

Verrattaessa VSA:n ja Myranin ajotuloks ia Fössingenin vastaaviin 

tuloksiin voidaan todeta seuraavaa . Kuormattuna-ajo ja tyhjänäajo ovat 

VSA: lla ja Myranilla tapahtuneet hitaammin kuin Fössingenillä. Kuor

mausvaiheessakin on Fössingenin ajanmenekki ollut hieman pienempi kuin 

VSA:n ja Myranin . Syynä tähän on lähinnä, että kuormausajo kuutioyk-

sikköä ja 100 m kohti on tapahtunut Fössingenillä huomattavasti nop~ 

c 

c 
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min kuin VSA:lla ja Myranilla. Varsinainen kuormaus on ollut Fössin-

geniin hieman hitaampaa kuin VSA:han ja Myraniin. Purkamisvaiheen a~ 

menekeissä ei ole selviä eroja. Keskeytysaika on VSA:lla ja Myranilla 

ollut selvästi suurempi pinokuutiometriä kohti kuin Fössingenillä. 

Pääsyynä tähän on, että VSA ja Myran ovat ajon aikana juuttuneet huo

mattavasti useammin kiinni kuin Fössingen. 

Ajettaessa Taipalsaarella VSA:lla laahuskuormina 4-metristä pinota

varaa on ajanmenekki ollut 3 % pienempi kuin Fössingenillä. Myranil

la ajettaessa on vastaava ero ollut 2 % Fössingenin hyväksi. Kannus

koskella ovat ajanmenekkien suhteet olleet aivan toista suuruusluo~. 

VSA:lla laahuskuormina ajettaessa on ajotuotos ollut 40 % ja purilas

kuormina ajettaessa 33 % pienempi kuin Fössingenillä. Tämä aiheutuu 

siitä, että Kannuskoskella -ajettiin sekä VSA juontokärryllä että VSA 

juontovaunulla 2-metristä pinotavaraa. Kyseiset juontaajoneuvot ovat 

kuitenkin tarkoitetut pitkän tavaran ajoon, kun taas Fössingen sovel

tuu erittäin hyvin myös 2 m tavaran ajoon. Varsinkin VSA juontokärryl

lä on 2 m pinotavaran ajo erittäin hankalaa. Juontavaunu soveltuu hie

man paremmin tähän tarkoitukseen. Tämä ilmenee siitäkin, että purilas

kuormien ajotuotos on ollut hieman parempi kuin laahuskuormien. 
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Hauling Cordwood over Snowless Ground 
II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II !f II II II II II lt II II II II 

wi th VSA and Myran Skidding Vehicles 
llllllllllltllllllllllllltllllltlllllllfllllllllfllflllllllflllflllllfllll 

by Mikko Kahala 

SUMMARY 

This paper is a brief study of the efficiency of the VSA and Myran 

drag wheels and the VSA wagon in hauling cordwood. It is connected 

with an earlier published report on the Fössingen wagon (Metsäteho Re

port 201). 

The material was gathered at two sites - Kannuskoski and Taipalsaari. 

At one site, two-metre cordwood was hauled with a VSA drag wheels and 

a VSA wagon and at the other, four-metre cordwood was hauled with a 

VSA and a Myran drag wheels . The timber was loaded from crosswise 

stacks alongside the strip roads and hauled to a storage alongside the 

motor road . Loads hauled with the VSA drag wheels are termed "trailing 

loads 11 and those hauled on the VSA wagon 11wagon loads" or "fully carried 

loads 11 • 

The following results were obtained: for hauling four-metre cord

wood, time expenditure with both the VSA and the Myran drag wheels 

was roughly the same . The interruption percentage in both cases was 6. 

Working-site time (productive work + interruptions) with the VSA drag 

wheels came to 18 . 17 min . and with the Myran drag wheels 17.91 min . 

per cu.m. of piled measure. 

For hauling two-metre cordwood , the working- site times were greater 

with both the VSA drag wheels and the VSA wagon than for hauling four

metre cordwood . The rea son was that both these vehicles are intended 

mainly for longer logs . Working-site time with the VSA drag wheels 

was 24.20 min . and with the VSA wagon 23 . 00 min . per piled cu.m. The 

interruption percentage for the drag whAels was 14 and for the wagon 8. 

Working- site times refer to a 100 metres haulage distance . 

0 
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In hauling longer logs, outputs were 3 per cent less with the VSA 

drag wheels and 2 per cent less with the Myran drag wheels than they 

were with the Fössingen. In hauling two-metre cordwood, the output 

of the VSA drag wheela was 40 per cent and that of the VSA wagon 33 

per cent less than that of the Fössingen. 
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