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Puutavaraa kokonaisina, karsittuina runkoina 
juonnettaessa suoritetaan hakkuupaikalla vain pui
den kaato ja karsinta. Lopullinen valmistus eri 
Puutavaralajeiksi tapahtuu tavallisirrunin juontaa 
seuraavalla välivarastolla, joskus kuitenkin vasta 
käyttöpaikalla. 

Kokorunkojuontaa voidaan suorittaa kaikilla 
koneellisilla vetoajoneuvoilla. Tähän tarkoituk
seen on rakennettu myös erityisiä, joko tela- tai 

1 PYöräalustaisia ajoneuvoja. Viimeksi mainitun kal
tainen on mm. kanadalainen Timberjack-metsä
traktori, jota meilläkin on viime talvesta lähtien 
alettu yleisemmin kokeilla ja käyttää jatkuvassa 
työssä. Tämän koneen käytöstä kokorunkojuon
toon Metsäteho on suorittanut tutkimuksia W. Ro
senlew & Co., O.Y:n ja Yhtyneet Paperitehtaat 
Osakeyhtiön työmailla. 

Timberjack-metsätraktorin rakenne 

Timberjack on rungolla keskinivelensä ympäri 
hydraulisen painesylinterin avulla ohjattava, neli
PYÖrävetoinen ja samankokoisilla pyörillä varustet
tu metsätraktori. Sen etuakseli on pystytasossa 
korkeintaan 53 cm heiluva, mutta taka-akseli on 
jäykkä. Kaikissa pyörännavoissa on planeettavaih
teet ja taka-akselissa tasauspyörästön lukitsemis
laite. Vaihteistossa on 8 vaihdetta eteen ja 2 taak
se nopeuden eteen vaihdellessa rajoissa 2.4 .. . 30 
kmj h. Moottorina on diesel jonka varusteisiin 
kuuluu mm. automaattinen pysäytyslaite öljynpai-

J neen ollessa liian matala tai jäähdytysveden läm
pötilan liian korkea. 

Traktorin takaosassa on 1-rumpuinen, neli
nopeuksinen ja mekaanisesti kytkettävä juonto
vintturi teräsköyttä varten tarpeellisine nivelrulla
ohjaimineen. Köysirummun läpimitta on 22 cm. 
Pää- ja jatkoköysien pituus on n. 30 m. Lyhyet, 
n. 6':n pituiset kiinnitysköydet kiinnitetään puihin 
ja pääkäyteen erikoisilla Esco Bardon-liukukiin
nittimillä. 

Traktorin etuosassa on vakiovarusteisiin kuulu
va, hydraulisesti ohjattava puskulevy. Kuormaus
ta varten on saatavissa nostokyvyltään n . 1 tn :n 
suuruinen etuhaarukkakuormain. 

Suomessa nykyään käytettävät Timberjack-trak
torit ovat mallia 21)0 D, 205 ja 215. Mallissa 200 D 
on 61 hv:n dieselmoottori sekä 6-kudoksiset, 16.9 
X 30":n matalapainerenkaat, ja sen paino on n . 3.6 
tn. Maavara on 47 cm, kääntösäde 1.8 m ja pinta
Paine takapyörissä 0.17 kg/ cm2 ja etupyörissä 0.28 
kg/ cm2. Traktorin pituus ilman puskulevyä on 
406 cm, leveys 211 cm, korkeus 222 cm, raideväli 

Kuva 1. T imberjack 200 D-metsätraktori. - Kaikki 
kuvat ottanut M etsäteho. 

Fig. 1. Timberjack 200 D forest tlu.ctor. - AH photos 
by Metsäteho. 

175 cm ja akseliväli 234 cm Taka-akselin sallittu 
kuormitus on 9.1 tn. Nest, ,' umpun teho on 55 1/ 
min ja paine 98 kp/ cm2• Vintturin suurin veto
voima on 5.5 tn ja vetonopeus 18 . . . 107 m/min. 
Hinta juontovarusteisena on n . 38.900:-. Etuhaa
rukkakuormaimen hinta on 8.280 :- . 

Mallissa 205 on 70 hv:n moottori ja 10-kudoksi
set, 16.9 X 30":n matalapainerenkaat. Maavara on 
47 cm, raideväli 181 cm ja paino 4 tn. Hinta juon
tovarustei:?ena on 40.500:-. 

Mallissa 215 on 70 hv:n moottor i ja 10-kudoksi
set, teräsvillamattokankaiset 18.4 X 34" renkaat. 
Maavara on 57 cm, raideväli 201 cm ja pintapaine 
0.15 . . . 0.25 kg/ cm2. Traktorin paino on 4.5 tn. 
Vintturin vetokyky on 7 tn. Hinta juontovarus
teisena on 42.500:-. 

Työmenetdru: 

Kaato suoritettiin kaik i1 l: 1 tkimustyömailla 
suunnattuna kaatona juontasuunnasta poispäin. 
Näin ollen rungot juonnettiin tyvipäät edellä. Täs
tä juontatavasta on se etu, että traktorin varaan 
tulee suurempi kuorma ja siten traktorille suurem
pi vetokyky kuin latvapäät edellä juonnettaessa. 
Samalla kuorman takapään 'Vastus on pieni ja trak
torin ohjautuminen hyvä . Tyvipäät edellä juon
nosta on etua myös purkamisvarastolla tyvipäiden 
tullessa tasan varastoteloille. Latvapäät edellä 
juonnettaessa on traktori pienen taka-akselikuor
mituksen takia varustettava kitkaketjuilla, mutta 
niiden kestävyys lienee osoittautunut heikoksi. 



Kuva 2. Timberjack·metsätraktori juontokuormineen. 

Fig. 2. Timberjnck with n skidding load. 

Juontaryhmän muodosti kaksi miestä, kuljettaja 
ja apumies, joka sitoi kiinnitysköydet ennakolta 
runkoihin ja kuormausvaiheessa yhdisti nämä pää
ja jatkoköyteen. 

Karsinta suoritettiin pääasiallisesti metsässä, 
mutta sen viimeistely sekä katkonta tapahtuivat 
varastopaikalla kaatomiesten toimesta. Varastointi 
tapahtui joko autotien suuntaisiin tai siihen nähden 
poikittaisiin kasoihin telapuiden päälle. Rungoista 
tehtiin pääasiassa sahatukkeja ja paperipuita. Au
toilla suoritettu jatkokuljetus tapahtui samanaikai-

Kuva 3. Rungot kiinnitetään vintturin pääkäyteen ly
hyillä kiinnityskäysilLä Esco Bardon liukukiinnittimien 
ja kiinnitysköyden päissä olevien teräshelojen avulla. 

Fig. 3. The stems are fastened to the main w ·ire rope · 
with short tie ropes equipPed· with Esco Bardon sliding 
fasteners and steel ferrules at both ends. 
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Kuva 4. Kokorunkojuontaa avohakkuualueella Har
vialassa. 

Fig. 4. Whole-stem skidding in a clear cutting area 
at Harviala. 

sesti juonnon kanssa, joten erikoiset varastojärjes
telyt eivät olleet tarpeen. 

Sekä valmistus- että juontatyöt suoritettiin urak
katyönä runkotaksan mukaan. 

Tutkimusaineisto 

Tutkimuksia suoritettiin W. Rosenlew & Co., 
O.Y:n työmaalla Harvialassa 20. 2.- 8. 3. 1963 sekä 
Yhtyneet Paperitehtaat Osakeyhtiön työmaalla 
Kangasalla 18. 4.-27. 4. 1963 välisenä aikana 
Näillä työmailla juonnettiin joko avo-, siemen
puuasento-, väljennys- tai harvennushakkuualueel
ta. Avohakkuiden tiheys vaihteli keskimäärin ra
joissa 240 .. . 400 runkoa hehtaarilla, siemenpuu
as~nto- ja väljennyshakkuiden 40 .. . 300 runkoa 
hehtaarilla ja harvennushakkuiden tiheys oli 80 
runkoa hehtaarilla. Runkojen keskikoko eri hak
kuualueilla vaihteli rajoissa 0.25 .. . 0.56 k-m3. 
Puustosta oli Harvialassa 78 % kuusta, 15 ro män
tyä ja 7 9'o koivua, Kangasalla taas 93 ro kuusta, 
6 ro koivua ja 1 % mäntyä. Lämpötila oli tutki
musten aikana Harvialassa +4° ... -19°C lumi
peitteen paksuuden ollessa n. 40 cm. Kangasalla 
taas juonnettiin maan ollessa lumeton ja sula. 
Maaston ajovaikeus oli kaikissa tapauksissa kes
kinkertainen. 

Kuljettajat ja apumiehet olivat työhön tottunei
ta ja heidän taitonsa oli keskinkertainen tai hyvä. 
Työpäivän pituus ilman ruoka-aikaa mutta lauan
taipäivineen oli Harvialassa 5.0 tuntia ja Kangas
alla 6.5 tuntia. 

Kaikkiaan juonnettiin Harvialassa 224 kuormaa 
ja Kangasalla 160 kuormaa. 

Tutkimustulokset 

Ajo-ominaisuudet 

Ajo-ominaisuuksiltaan Timberjack-metsätrakto
ri osoittautui lähinnä ohjausjärjestelmänsä, neli
pyörävetonsa ja suurien, leveitten renkaittensa ja 
näistä johtuvan alhaisen pintapaineen ansiosta erit
täin maastokelpoiseksi, helposti ohjattavaksi, pie-



nessä tilassa kääntyväksi, tasapainoltaan vakaaksi, 
liikkeiltään ketteräksi ja nopeaksi sekä vetokyvyl
tään tehokkaaksi koneeksi. Kun pintapaine on 
Timberjackilla 0.17 ... 0.28 kg/ cm2 ja esim. Bamse
telaketjutraktorilla 0.15 ... 0.21 kg/ cm2 telojen le
veydestä riippuen, voidaan todeta, että Timberjack 
on tässä suhteessa telaketjutraktorin luokkaa. 

Traktori pystyi toimimaan syvässäkin lumessa. 
Ainakaan 40 cm :n lumenpaksuus ei näyttänyt vie
lä haittaavan ajoa, vaan lumesta näytti päinvastoin 
olevan hyötyä sen epätasaisia kohtia tasoittavan 
vaikutuksen vuoksi. Myös työntutkimuksen mu
kaan traktori juuttui kantoihin, kiviin ja pehmeik
köihin kesällä huomattavasti helpommin ja useam
min kuin talvella. 

Kestävyys ja käyttövarmuus 

Kestäyyytensä ja käyttövarmuutensa puolesta 
Timberjack osoittautui verrattain hyväksi. Särky
misiä ja korjauksia aiheuttivat melkein yksin
omaan renkaat ja teräsköydet. Tutkimusten mu
kaan teräsköydet särkyivät keskimäärin 0.8 ker
taa päivässä. Näiden ja renkaiden osalta on kui
tenkin odotettavissa jatkuvaa kehittymistä ja pa
rantumista. 

Työmaa-ajan rakenne ja menekki 

Työmaa-ajan keskimääräinen rakenne ja menek
ki on esitetty taulukossa 1. Sen mukaan työmaa-
ajasta kului kuormaukseen 34.1 ... 37.0 J'o , purka-
miseen 10.9 ... 20.4 ro , ajoon 40.0 ... 45.8 7o ja le-
poon 1.6 .. . 10.8 %· Vastaava ajokertamatka vaih
teli keskimäärin rajoissa 204 ... 376 m. Taulukko 
ilmaisee vain osan huoltoajasta, joka suoritettiin 
Pääosaltaan työmaa-ajan ulkopuolella. 

Työmaa-ajan menekki oli eri juontaalueilla kes
kimäärin 14.88 ... 21.49 min kuormaa kohti, 8.51 
... 10.14 min k-m3 :iä kohti ja 2.52 ... 4.90 min 
runkoa kohti. 

Apumiehen käyttö 

Aikatutkimusten mukaan apumiehen työmaa
ajasta kului teholliseen työhön purkamispaikalla 
0.4 J'o , kuormauspaikalla 52.1 7'0 ja korjauksiin 
Yms. 3.0 7'0 sekä siirtymiseen kuormauspaikalta 
purkamispaikalle ja päinvastoin 5.0 % ja lepoon 
ja odotukseen 39.5 7'0 • Kun kuljettaja joutui odot
tamaan kuormausvaiheessa keskimäärin 17.0 7o 
työmaa-ajasta, kasvaisi kuljettajan työajan menek
ki 41.1 ro , jos hän työskentelisi yksinään. Tuotos 
laskisi tällöin 29.1 7'0 • Koska toisaalta apumiehes
tä aiheutuvat kustannukset ovat n. 13 7'o kokonais
kustannuksista, saisi tuotos ilman apumiestä juon
nettaessa laskea vain 13 % eli edellä laskettua lu
kua huomattavasti vähemmän. Tästä todetaan, et
tä apumiehen käyttö on kannattavaa, vaikka hänen 
ajastaan kuluukin huomattava osuus odotukseen 
Yms. tehottomaan työhön. Asia saattaa muuttua 
toiseksi, jos teknillisin järjestelyin voidaan yhden 
miehen kuormaus- ja purkamistyötä oleellisesti te
hostaa. 

Kuorman koko 

Kuormien koot vaihtelivat 1 .. . 23 runkoon ollen 
pääasiallisesti 4 ... 8 runkoa. Eri j uontaalueilla 

Kuva 5. Timberjack-metsätraktoria kokeiLtiin koko
runkojuontoon myös harvennushakkuualueilla. 

F i g. 5. Whole-stem skidding with the T imberj ack wa.s 
experimented with also in thinning areas. 

kuormien keskikoot vaihtelivat rajoissa 4.2 .. . 7.9 
runkoa eli 1.51 ... 2.40 k-ms. Suurin kuorma oli 
4.1 k-ms. Kuorman koon sekä kuormassa olevan 
runkoluvun ja runkojen keskikoen välillä vallitsi 
sellainen riippuvuus, että rungon keskikoen kas
vaessa kuorman runkoluku pieneni, mutta k-mL 
määrä kasvoi. Tämä aiheutuu mm. siitä, että kuor
ma pyritään ottamaan tietyltä, likimain yhtäsuu
relta alueelta. Tämän kuormausalueen suuruu
deksi avohakkuualueilla saatiin keskimäärin n. 2 
aaria, mikä merkitsee n. 50 kuormakertaa hehtaa
rilta. Kuorman koon ja rungon keskikoen välinen 
riippuvuus avohakkuualueilla nähdään kuvasta 7. 

Ajonopeus 

Ajonopeudet olivat eri juontaalueilla tyhjänä 
ajettassa 2.33 ... 3.98 km/ h, kuormattuna ajet
taessa 1.10 ... 3.10 km/ h ja kuormausajossa 0.96 
... 1.39 km/h. Kuorman koolla ja ajonopeudella 
ei todettu olevan mitään riippuvuutta, vaan ajo
nopeus pysyi vain maastosta riippuvana. 

Keskimääräinen tuotos 

Taulukon 2 mukaan keskimääräinen tuotos vaih
teli eri juontaalueilla 12.3 ... 23.8 runkoon tunnis-

Kuva 6. Kokorunkokuorman purkaminen tapahtui ka
saan telapuiden päälle. 

Fig. 6. The whole stems were unloaded onto stacks on 
skids. 
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Taulukk o- Tab l e 1 

Ajokerta-ajan keskimääräinen rakenne ja menekki Timberjack-metsätraktori lla juonnettaessa. 
Stmclure rmd expendit11re of 1/;e lrip-lime, on an average, in 1kidding Jvit/; a Timberjack foru l l raclor "" 

Harviala 1 Kangasala Harviala Harviala Kangasala 

Avohakkuu - Clear wlling Harv. hakkuu - 7'hinning 
Väljcnn. hakkuu Siemenpuuasentohakkuu 

Työvaihe S!Jellenvood cutling Seed-tree clllling 

P!Jrue of ll'ork Työmaa- a i ka - l!r' o r k i n g - 1 i 1 e - 1 i 111 e 

minfkuorma 1 

min.fload 
% 1 min/ kuo rma 1 

min.fload 
% 1 minfkuo rma 1 

min. fload 
% 1 minfkuo rma 1 

min. fload 
% 1 minfkuo rma 1 

min.fload 
% 

Kuormaus - Loading 
Vars. kuo rmaus 

puiden kiinnitys . . . . . . . . ........ .. 2.73 2.77 2.09 2.78 3.19 
kuo rmaanvcto .. . ....... . ..... . . . . 1.36 1.86 1.26 1.48 1.92 

1-: uo rmausa jo 
- vars. kuormausajo ............ 0.25 0.05 0.39 0.69 -
- :1 jo vinssausascntoon ja vinssaus 0.33 0.03 0.20 0.25 -

Kuorm. keskcytykset 
- va lmistelu ja !opettelu •• ••• •• 0 0.74 0.89 0.70 0.57 0.73 
- työ nsuunnittelu .. ....... .. . .. 0.80 0.25 0.44 0.50 0.21 
- ajo neuvon juuttuminen ••• 0 • • • 0 0.40 1.19 0.11 0.53 0.64 
- uudellccnkuo rmaus ••• •• ••• 0 • • • 0.43 0.86 0.20 0.37 0.63 

7.03 37.0 7.90 36.8 5.39 36.2 7.17 34.1 7.32 36.9 

Ajo - D riving 
Ajo tyhjänä tiellä ... . .. ........... . .. 1.28 - 0.41 2.48 -
Ajo tyhjänä maastossa • 0 •••• • 0. 0 • ••• 1.13 3.51 1.81 0.67 3.32 
Ajo kuormattuna tiellä 0. 0 •• • 0 ••• •• • • 1.60 - 0.31 3.77 -
Ajo kuormattuna maastossa . ... .. . . 1.92 4.04 2.69 0.98 4.01 
Ajon keskeyrykset 

- tietyö t ......... . . . ....... .. 0.10 - 0.04 - -
- ajoneuvon kääntyi ly ......... . 0.60 0.68 0.50 0.48 0.79 
- ajoneuvon huolto ...... . ....... 0.21 0.02 0.18 o·.28 -
- ajoneuvon ko rjaus ...... .. ...... 0.84 0.34 0.19 0.97 0.04 

7.68 40.5 8.59 40.0 6.13 41.2 9.63 45.8 8.16 41.1 

Purkaminen - Unloading 
Vars. purkaminen ................. . 2.01 3.17 1.37 1.67 3.49 
Purkamisen keskeytykset 

- purk. valmistelu ja !opettelu .. . . 0.28 0.27 0.19 0.19 0.22 
- työ nsuunnittelu ... . .. . ...... 0.07 0.10 0.07 0.11 0.25 
- ajoneuvon kääntyily . .. .. .. . .. . . 0.15 0.20 - - 0.10 
- puiden järjestely ..... . ....... . 0.19 0.07 0.12 0.34 -

2.70 14.2 3.81 17.7 1.75 11.8 2.31 10.9 4.06 20.4 

Lepo - Rul ••• • 0 • •• 0 • •• ••• • 0 •• • •••• 1.56 1 8.3 1 1.19 1 5.5 1 1.61 1 10.8 1 1.94 1 9.2 1 0.33 1 1.6 

Työmaa-aika - lPorking-1ile-lime .. .... 18.97 1 100 1 21.49 1 100 1 14.88 1 100 1 21.05 1 100 1 19.87 1 100 

9.85 8.77 10.14 
Työmaa-aika, min/k-m3 . • ••..•••• ••••• . 8.51 10.04 
Working-1ile-time, min. fm.m. ( 1) ..... . .. 

4.90 2.52 Työmaa-aika, minfrunko .............. 3.51 2.90 3.54 
IPorleing-1ile-lime, min./1tem ............ 

" '\ l. ). -- - -



) 

Taulukko-Table 2 

Keskimääräinen kuorman koko, ajonopeus ja tuotos Timberjack-metsätraktorilla juonnettaessa. 
Average load size, driving speed and worJ: output in skidding with a TimberjacJ: foresl tractor. 

Harviala 1 Kangasala Harviala Harviala Kangasala 

Väljenn. Siemenpuu-Erittely 

Specificalion 
Avohakkuu 

Clear culling 

Harv. hakkuu 

Thinning 

hakkuu asentohakkuu 

Shelterwood Seed-tree 

Leimikon tiheys, runk .fha .... . .. . 
Pystymetsän tiheys, runk.fha ... . . . 
Maaston vaikeusluokka ......... . 
Rungon keskikoko, k-m• . ........ . 
Kuorman keskikoko, runkoja . . . . . . 
Kuorman keskikoko, k-m• .... . .. . 
Ajomatka ryhjänä, m .. ......... . 
Ajomatka kuormattaessa, m . . ... . 
Ajomatka ku0 rmattuna, m . .. .. .. . 
Ajomatka yht , m ........... . . .. . 
Ajonopeus tyhjänä tiellä, kmfh ... . 
Ajonopeus tyhjänä maastossa, km/h 
Ajonopeus kuormattuna tiellä, km/h 
Ajonopeus kuormattuna maastossa, 

kmfh . ................... .. . . 
Vars. kuormausajo, kmfh . ........ . 
Tuotos, runk.fh . . ............ . . 
Tuotos, k-m1/h ........ .. .. . .. . . . 
Kuormia yht., kpl . ... . ... . ... . . 

240 

0.41 
5.4 
2.23 

134 
7 

126 
267 

3.98 
2.60 
3.00 

1.44 
0.96 

17.1 
7.05 

171 

sa eli rajoissa 5.92 . . . 7.05 k-m3/ h. Vastaava keski
määräinen ajokertamatka oli 204 ... 376 m. 

Nämä tuntituotokset vastaavat 1 000 ... 1 200 
tekn. j3:aa tai 50 ... 70 p-m3:iä 61/!-tuntisena päi
vänä. 

Vaikka runkojen koko ja eri juontamiehistä ym. 
seikoista riippuvat olosuhteet vaihtelivat, olivat 
tuotokset tutkituilla juontaalueilla likimain saman
suuruiset. Verrattaessa näitä lukuja käytännöstä 
saatuihin tuotoslukuihin voidaan todeta niidenkin 
olevan samaa luokkaa. Käytännössä parhaimmat 

400 80 
350 

keskinkertainen - average 
0.29 0.36 
7.4 4.2 
2.14 1.51 

188 99 
1 11 

187 94 
376 

3.22 

2.78 
1.20 

20.7 
5.97 

132 

204 
3.07 
2.59 
3.10 

1.74 
1.39 

16.9 
6.09 

39 

mtting cutting 

40 300 
100 90 

0.56 0.25 
4.3 7.9 
2.40 1.96 

160 172 
15 -

152 169 
327 341 

3.24 -
2.33 3.11 
2.14 -

1.10 2.53 
1.12 -

12.3 23.8 
6.84 5.92 

14 28 

puutavaramäärä on yleensä liian pieni ja pystyyn 
jäävä puusto helposti vioittuvaa, kuten tutkimuk
sissakin todettiin, joten kokorunkojuonta soveltuu 
huonommin näihin leimikoihin. Koska tutkimus
kohteena ollut harvennushakkuuleimikko oli puus
toltaan liian järeätä vastatakseen tavallista kasva
tusmetsikön harvennusta, ei tutkimuksissa saatu 
näistä tietoja. 

) saavutukset ovat olleet n. 2 000 tekn.j3 tukkipuuta 
Päivässä. 

Tuotoksen riippuvuuden selvittämiseksi juonta
matkan pituudesta, kuorman koosta, puuston koos
ta ja avohakkuuleimikon tiheydestä laadittiin 
avohakkuualueiden aikatutkimus- ja mittaus
aineiston perusteella nomogrammi, joka on 
esitetty kuvassa 7. Tuotos on laskettu Har
vialassa ja Kangasalla saatujen keskimääräis
ten lukujen mukaan. Juontamatka tarkoittaa 
tässä yksinkertaista ajomatkaa joko tyhjänä 
tai kuormattuna. Avohakkuuleimikon tiheyttä 
koskevia lukuja on pidettävä vain karkeina liki
arvoina, joilla pyritään kuvaamaan vain suuruus
luokkaa. 

Tuotoksen riippuvuus eri tekijöistä 

Tämän tutkimuksen päätarkoituksia oli selvitel
lä juontotuotoksen riippuvuutta siihen vaikuttavis
ta eri tekijöistä. Tällaisia mahdollisia tekijöitä 
ovat ennen kaikkea juontomatkan pituus, kuorman 
koko, leimikon tiheys, puuston koko, hakkuutapa, 
vuodenaika, maasto yms. 

Vuodenajan vaikutuksesta tuotokseen voidaan 
juontamiesten kokemusperäisenä havaintona vain 
todeta, että tuotos näyttää olevan talvella hieman 
suurempi kuin kesällä. 

Maaston vaikutuksesta tuotokseen ei saatu tie
toja, koska ei ollut riittävästi ajovaikeudeltaan 
erilaisia maastoja. 

Hakkuutapa vaikuttaa tuotokseen paitsi hakkuun 
voimakkuuden myös laadun puolesta. Siten ko
konaisina runkoina juonto soveltuu parhaiten avo-, 
siemenpuuasento- ja väljennyshakkuisiin. Sen si
jaan kasvatusmetsiköiden harvennuksissa saatava 

Kuvasta nähdään, että tuotos riippuu juontamat
kan pituudesta ja kuorman koosta siten, että kuor
man koon kasvaessa ja juontamatkan lyhentyessä 
juontotuotos kasvaa. Riippuvuus on erittäin voi
makas. Juontamatkan pituus määräytyy jatkokul
jetusmahdollisuuksien mukaan. Kuorman koko 
taas riippuu runkojen koosta ja leimikon tiheydes
tä siten, että näiden kasvaessa kuorman koko kas
vaa. 

Nomogrammista voidaan siis lukea avohakkuu
leimikon tiettyä tiheyttä ja juontamatkaa vastaava 
tuotos. 
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Kuva 7. Nomogrammi, josta 
nähdään Timberjackin juonto
tuotoksen ja - kustannussääs 
tön riippuvuus juontomatkas
ta, kuorman koosta sekä run
kojen keskikoosta j a avohak
kuuteimikon tiheydestä. K us
tannussäästön vertailuperus
teena on hevosajotaksa. 
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F i g. 7. Nomogram showing the 
dependence of T imberjack 
skidding output ( Juontotuotos, 
solid cu.m. per hour) and cost 
economics (Kustannussäästö) 
on the toad size (Kuorman ko
ko), skidding distance (Juonta
matka), average stem size 
(Runkojen keskikoko), and the 
density of the clear cutting 
stand (Av ohakkuuteimikon ti
heys, solid cu.m.lhectare). The 
comparison is based on horse 
hautage r ates. 
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Kustannuslaskelma 

Hakkuukustannukset ovat likimain 
samat tehtäessä puutavara valmiiksi metsässä tai 
suoritettaessa katkonta ja pinous vasta välivaras
tolla. 

Juon t o kustannukset Timberjack-met
sätraktoria käytettäessä lasketaan seuraavin perus
tein, jotka käyttökustannusten osalta pohjautuvat 
käyttötilastoihin. 

Työpaikat, jotka tutkimustyömailla maksettiin 
osaksi urakka- tai - mm. korjausten ja huollon 
osalta - tuntipalkkoina ja osaksi päivärahoina, 
lasketaan kuljettajalle maksettavan 3 mk:n ja apu
miehelle maksettavan 2 mk:n tuntiansion mukaan. 

Sosiaalikulut ovat 20 ro maksetuista työpai
koista. 

PoHtonestekustannukset lasketaan 2 1/ h vastaa
van kulutuksen ja -:28/ 1 vastaavan kaasuöljyn 
hinnan mukaan. Käyttötilastojen mukaan poHto
nesteen kulutus on vaihdellut rajoissa 1.5 . .. 2 1/ h. 

Voiteluöljykustannukset lasketaan 0.12 lfh ku
lutuksen ja 2:-/1 hinnan mukaan. 

Voitelukustannukset aineen ja työn osalta ovat 
käyttötilastojen mukaan -:26/ h. 

Korjaus-, kunnossapito- ja varaosakustannukset 
lasketaan seuraavasti. 

- Rengaskustannukset lasketaan olettaen yh
den rengaskerran (5 rengasta) kestävän 21/ 2 vuot
ta eli 3 250 tuntia. Rengaskerran hinta on 5 X 
750:- eli 3.750:-. Renkaiden korjausten oletetaan 
maksavan 50 ro renkaiden hinnasta. 

- Teräsköysikustannukset ovat käyttötilastojen 
mukaan 1 :50/ h. 

- Muut korjaus- sekä kunnossapito- ja varaosa
kustannukset ovat arviolta 30 % koneen kuoletus
arvosta ilman renkaita. 

Kuoletus lasketaan pitäen pääoma-arvona Tim-
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berjack 200 D:n ostohintaa 38.900:- vähennettynä 
renkaitten hinnalla 3.000:- ja lisättynä varapyö
rän hinnalla 1.200:- eli yhteensä 37.100 :- . Kun 
remuarvoksi valitaan tästä 10 ro , on kuoletuspää
oma 33.390:-. Kuoletusiäksi valitaan 5 V a 1 300 
tuntia eli 6 500 tuntia. 

Korko lasketaan 8 9'o :n mukaan puolelle pää
omalle lisättynä romuarvolla. 

Näillä per usteilla Timberjack-metsätraktorin 
tuntikustannukset ovat seuraavat. 

Konekustannukset 
Kustannukset, 

mk/ h 
Vars. käyttökustannukset 

PoHtoneste ....... . . . . . -:56 
Voiteluöljy . .. ... .. . . . . -:24 
Voitelu .......... . .... . -:26 
Korjaus, kunnossapito ja 
varaosat 
-renkaat ........... . 1:73 
- teräsköydet ....... . 1:50 
-muut ...... ... . . . . . 1:54 5:83 

Pääomakustannukset 
Kuoletus ..... . ... . ... . 5:14 
Korko .... ............ . 1:35 6:49 ------

Palkkakustannukset 
Työpalkat ............ . 5:-
Sosiaalikulut ... .... . . . 1:- 6:-

Kokona isk ustannukset 

12:32 

6:-

18 :32 

Timberjackin tuntikustannuksia ja tutkimuksen 
keskimääräisiä tuotaksia (5.92 .. . 7.05 k-m3Jh) 
vastaavat keskimääräiset yksikkökustannukset ovat 
2:60 ... 3:10/ k-mS eli 1:80 ... 2:20/ p-ms eli - :10 
... -:12/ tekn.js. 
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Timberjackilla suoritettavan juonnon 
kannattavuus 

Nykyisen urakkapalkkanormin mukaan 0 ... 0.4 
km:n keskiajomatkan hevosajotaksat tiheimmässä 
leimikkoluokassa ovat levälleen hakatuille, kuorel
lisille sahatukeille 13,4 penniä/ j3 ja tuoreelle pino
tavaralle 2 :33/ p-ms. 8 % :n sosiaalikuluilla lisät
tynä vastaavat hevosajokustannukset ovat 14,5 
penniäjjS ja 2:50/ p-ms. Näitä yksikkökustannuk
sia vastaavan tuotoksen pitäisi Timberjackilla 
juonnettaessa olla 5 k-m3/ h. Ottaen huomioon he
vosajotaksan muuttumisen ajomatkan mukaan on 
nomogrammiin kuvassa 7 piirretty hevosajotaksaa 
eli 0-kustannussäästöä vastaava tuotoskäyrä. Jos 
otettaisiin huomioon myös hevosajon välilliset, 
esim. talleista aiheutuvat kustannukset, tulisi tuo
toskäyrä alemmalle tasolle. Jotta juonta Timber
jackilla olisi kannattavaa hevosjuontoon verrattu
na, olisi sen juontotuotoksen oltava vähintään yllä 
mainitun tuotoskäyrän osoittaman tuotoksen suu
ruinen. 
· Hevosajotaksaa vastaavan tuotoskäyrän ja mui
den Timberjackin tuotoskäyrien leikkauspisteistä 
saadaan minimiehdot vaadittavalle, tiettyä juonta
matkaa vastaavalle kuorman koolle. Niinpä 0-mat
kaa vastaava kuorman koko on 0.9 k-ms. Tätä vas
taava rungon keskikoko on 0.11 k-ms eli runko, 
jonka D1.3 on 16 cm. Vastaava leimikon tiheys 
avohakkuussa on n. 50 k-m3j ha. 100 m:n juonta
matkaa koskevat arvot ovat vastaavasti: kuorman 
koko 1.45 k-m3, rungon keskikoko 0.19 k-m3, eli 
D1 .3 on 20 cm, ja leimikon tiheys avohakkuussa n. 
70 k-m3/ ha. Samoin 200 m:n juontamatkaa vastaa
vat minimiehdot ovat: kuorman koko 1.8 k-m3, 

rungon keskikoko 0.25 k-ma eli DJ .a 22 cm ja lei
mikon tiheys n. 90 k-m3/ ha. 

Nomogrammista nähdään myös hevosajokustan
nuksiin verrattuna saavutettavissa olevat juonto
kustannussäästöt. Nämä ovat mahdollisia, jos juon
tamatkaa voidaan lyhentää tai kuorman kokoa suu
rentaa. Juontamatkan mahdollinen lyhentäminen 
riippuu kuitenkin paikallisista olosuhteista eli jat
kokuljetustiestön laadusta ja tiheydestä, maaston 
laadusta ja ennen kaikkea jatkokuljetusmatkan pi
dentämisestä aiheutuvista, puutavarayksikköä koh
ti laskehtista lisäkustannuksista. Helpossa maas
tossa juontamatkan lyhentäminen on yleensä kan
nattavaa tiettyyn maaston vaikeusasteeseen saak
ka. Kuorman koon suurentamisen mahdollisuudet 
riippuvat ratkaisevasti leimikon tiheydestä ja run
gon keskikoosta. 

Nomogrammista voidaan myös todeta, että tut
kimustyömailla saadut keskimääräiset tuotokset 
vastaavat 10 ... 20 ro :n kustannussäästöjä. Koska 
- kuten aikaisemmin on esitetty - käytännössä 
saadut tuotokset ovat likimain samaa suuruusluok-

kaa, voidaan todeta, että kustannussäästöä, olkoon 
se sitten pääoman voittoa, yrittäjänvoittoa tai kor
keampia työpalkkoja vastaava, on saavutettavissa. 
Kustannussäästöä on saatavissa lisäksi myös alen
tamalla konetuntikustannuksia huolellisella koneen 
hoidolla yms., jolloin kuoletusikääkin voidaan pi
dentää sekä juonnon purkamis- että ennen kaik
kea kuormausvaihetta nopeuttamalla. Nämä ovat 
mahdollisia etenkin yksityisten koneenomistajien 
urakoidessa juontotyömaita. 

Loppupäätelmiä 

Edellä esitettyjen tutkimustulosten mukaan Tim
berjack-metsätraktori soveltuu lähinnä riittävän 
tiheille avo- ja vastaaville hakkuualueille. Taval
listen kasvatusmetsiköiden harvennuksissa sen si
jaan tuotos jää liian pieneksi, ja on olemassa vaa
ra pystyyn jäävän puuston vioittumisesta. Myös 
karsimattomien runkojen juonta onnistuu, mutta 
kuorman koko ja tuotos jäänevät karsittujen pui
den vastaavia lukuja pienemmiksi. 

Etuna Timberjackilla, kuten muillakin koneilla 
suoritettavasta kokorunkojuonnosta on metsässä 
tapahtuvan hakkuutyön keventyminen lähinnä ras
kaan kasaus- ja pinoustyön vähentyessä. 

Vaikeimman ongelman muodostaa varastotyön 
järjestely silloin, kun varastotilat ovat pienet, · puu
tavaralajeja on monia eikä puutavaran jatkokulje
tusta voida suorittaa välittömästi. Puiden siirte
lyyn voidaan käyttää metsätraktorin etuhaarukka
kuormainta ym., mutta niiden taloudellinen käyttö 
edellyttää hyvää varastotyön suunnittelua ja riit
tävän suuria puutavaramääriä. Varastotyön jär .:: 
jestelyä vaikeuttaa myös se, että kaatomiehet, jot
ka suorittavat myös tavaran lopullisen valmistuk
sen varastolla, vaativat usein jokaiselle omat va.:. 
rastokasat. 

Esitettyjen laskelmien mukaan, ·jotka yleisesti 
ottaen ovat vain suuntaa antavia, juonta Timber
jack-metsätraktorilla on kannattavaa hevosjuon
toon verrattuna, mikäli tuntituotos ylittää n. 5 
k-ms. Koska tutkimustyömaiden ja käyttötilasto
jenkin mukaiset tuotokset ovat Timberjackille so
veltuvissa olosuhteissa keskimäärin tätä lukua suu
rempia, ovat kustannussäästötkin mahdollisia. Ne 
voivat etenkin yksityisten koneurakoitsijoiden te
hokkaan ja taitavan työskentelyn ansiosta nousta 
jopa huomattaviksi. 

Vaikka Timberjackin kannattavan käytön edel
lytyksenä onkin tehokas, melkein ympärivuotinen 
työskentely, jota helpottaa myös koneen käyttö 
laikkurin vetoon yms. töihin, näyttää edellä esitet
tyjen laskelmien perusteella siltä, että Timberjack
metsätraktorilla ja muillakin vastaavanlaisilla met
sätraktoreilla on huomattaviakin käyttömahdolli
suuksia Suomessa. 
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Whole-Stem Skidding by Timherjack Forest Tractor 

By Jaakko Salmineu 

Summary 

At the instigation of Metsäteho, investigations 
were conducted in the winter and spring of 1963 
into whole-stem skidding by a Timberjack forest 
tractor of Canadian manufacture. The tractor was 
a model 200 D. The work team consisted of 2 
men, the driver and his heiper whose main task 
was to fasten the lopped stems to the main rope of 
the winch. The stems were unloaded at the storage 
site onto skids where the lopping was completed 
and they were cut into lengths. Onward transport 
took place immediately by truck. 

Table 1 (p.4) shows the structure and expendi
ture of working-site time obtained in the study 
which consisted of a total of 384 loads, and the 
average load size, hauling speed and output are 
given in Table 2 (p. 5). The mean load size was 
1.51 .. . 2.40 solid cu.m. The mean output in the 
different skidding areas was 5.92 ... 7.05 solid 
cu.m./h . The corresponding mean per trip-distance 
was 204 . .. 376 m. 

The depedence of output on the load size, skid-

ding dinstance and the average stem size and the 
density of the stand marked for cutting are shown 
in Fig. 7 (p. 6) . The output increased with the 
shortening of the skidding distance, and increase in 
the load size, average stem size and stand density. 

The machine costs of the Timberjack forest trac
tor were calculated on the basis of operation data 
at 12:32 Finnmarks per hour, wage costs at 6 marks 
per hour; total costs 18:32 marks per hour. 

Skidding with the Timberjack forest tractor was 
found to be profitable compared with horse haul
age provided that th~ output exceeded 5 solid. cu . 
m./ h. The nomogram (Fig. 7) shows the corre
sponding criteria for load size and skidding dis
tance. lt is also possible to achieve a considerable 
saving in costs in private entrepreneurs' skidding 
with a Timberjack forest tractor. 

It seems that there are opportunities for the use of 
the Timberjack and other forest tractors of the 
same type in Finland. 

LAHTI 1964 

Lahde n Kirjapaino - ja Sanomalehti-Oy. 






