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T I I V I S T E L M Ä 

Metsäteho suoritti vuonna 1968 tutkimuksen runkojen laahusjuonnosta 
Michigan Ranger 666 Clark-metsätraktorillaEnso-Gutzeit Osakeyhtiöntyö
mailla Nurmeksen maalaiskurmassa ja Juukassa. Tutkimuksella pyrittiin 
selvittämään tyvestä- ja latvastajuonneo tuotoseroja sekä tutkittavan ko
neen ominaisuuksia. Tutkimusaineisto käsittää kaikkiaan 216 kuormaa eli 
1 015 k-m3. 

Tutkimustuloksina esitetään keskimääräinen kuormausaika asetelmassa 1 
(s . 6), keskimääräinen purkamisaika asetelmassa 2 (s. 7), te~ollisen pur
kamisajan riippuvuus kuorman runkoluvusta kuvassa 2 (s. 7), keskimääräi:.. · 
set ajomatkat ja ajonopeudet asetelmassa 3 (s. -8), ajoajanriippuvuus 
ajomatkasta kuvissa 3-5 (s. 9 -10), kuormattuna-ajonopeuden riippuvuus 
kuorman koosta kuvassa 6 (s. 10), keskimääräinen työmaa-aika asetelmassa 
4 (s . 11) ja tuotoksen riippuvuus juootematkasta kuvassa 7 (s. 12). 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että juonto latvat edellä oli 
kaikissa tapauksissa nopeampaa kuin juonto tyvet edellä. Tutkimustyömaan 
keskimäijräisissä olosuhteissa, kun rungon koko oli 0.4 k-m3 ja kuorma 
4.7 k~, latvastajuonneo tuotos oli 100 m:n juootematkalta 22 % suurem
pi kuin tyvestäjuonneo tuotos. Juontomatkan pidentyessä tuotosero pie
nenee ja on 500 m:n matkalta enää 12 %. Ero syntyy kuormauksessa ja pur
kamisessa. Ajonopeus oli kummallakin menetelmällä suunnilleen samansuu
ruinen. !'eyöskään kuorman koossa ei eri menetelmillä ollut eroa. 

Saatuja tuotoslukuja ei olosuhteiden erilaisuuden vuoksi voi sellai
sinaan verrata muiden vastaavien tutkimusten tuloksiin. Tuotoksia voi
daan kuitenkin pitää tähänastisiin tosin pienempien runkojuontotrakto
reiden tuotoksiin verrattuina melko korkeina. 
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J 0 H D A N T 0 

Metsäteho suoritti talvella 1968 tutkimuksen runkojen laahusjuonnosta Michigan 

Ranger 666 Clark -metsätraktorilla. Kokeen tarkoituksena oli selvittää tyvestä 

ja latvasta juonnon ajanmenekkien eroja. Lisäksi pyrittiin selvittämään kyseisen 

koneen ominaisuuksia. 

K 0 N E E N R A K E N N E 

Michigan Ranger 666 Clark on nivelohjattu metsätraktori, jossa on 4-sylinteri

nen 2-tahtinen GM-dieselmoottori, jonka teho on 128 hv/2700 r/min. Traktorissa on 

vääntömomentin muunnin ja nelivaihteinen power-shift-vaihdelaatikko. Nopeus on 

7.8 ••• 45.7 km/h. Koneella voidaan ajaa samalla nopeudella sekä eteen- että taak

sepäin. Renkaat ovat 18.4 x 32"/10. 

Traktoriin on asennettu yksirumpuinen Line Pull -vintturi, jonka maksimiveto

voima on 15 320 kp. Rurnmulle mahtuu 16 mm:n vahvuista teräsköyttä 71 m. 

Koneen maavara on 51 cm ja paino 6 565 kg. Traktorissa oli tutkimuksen aikana 

kitkaketjut kaikissa pyörissä. 

T U T K I M U S A I N E I S T 0 

Aikatutkimukset suoritettiin Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmailla Juukassa jaNur

meksen maalaiskunnassa marras- ja joulukuussa. Traktori oli Enso-Gutzeit Osakeyh

tiön. Työryhmään kuului kaksi miestä : kuljettaja ja apumies. Työmenetelmä oli 

tavanomainen. Apumies työskenteli vain palstalla. Hän kiinnitti apuköydet run

koihin ja traktorin tullessa kuormauspaikalle apuköydet pääköyteen. Purkamisen 

suoritti kuljettaja yksinään. Molenmat miehet työskentelivät urakkapalkalla, mut

ta koneen ollessa korjattavana maksettiin odotusajalta tuntipalkkaa. Miehet oli-
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vat yleensä ajaneet latvat edellä, joten tyvet edellä juonnosta heillä oli vähem

män kokemuksia. Tämä saattoi jossakin määrin vaikuttaa työtuloksiin. Kuljettajan 

ajotaito oli keskinkertaista parempi. 

Maasto oli tasaista tai loivasti viettävää. Vuodenajasta johtui, että maasto 

oli myös kantavaa, sillä maa oli jäässä. Maastoluokka oli I . Lunta oli 30 ••• 50 

cm ja ulkoilman lämpötila --{) ••• -20° C. 

TUtkimuksen aikana juonnettiin sekä mänty- että kuusirunkoja. Ne on tässä tut

kimuksessa käsitelty yhdessä. TUtkimusaineisto käsittää kaikkiaan 216 kuormaaeli 

1 015 k-m3 • 

TUtkimuksessa selvitettiin vain traktorin ja kuljettajan ajankäyttöä . Apumie

hen työskentelyä ei tutkittu. 

Aikatutkimustuloksissa on otettu tehollisen ajan lisäksi huomioon kaikki muut 

keskeytykset paitsi korjauksista aiheutuneet. Traktorin korjausajat on tutkimuk

sen lyhytaikaisuuden takia jätetty kokonaan huomioon ottamatta. 

TUtkimuksen yhteydessä selviteltiin erilliskokeena kummassakin menetelmässä 

kuorman koon vaikutusta ajanmenekkiin siten, että kuorman koko määrättiin ennakol

ta. Näiden erilliskokeiden tuloksia ei ole otettu huomioon keskimääräistä kuor

man kokoa, kuorman koon jakautumista eikä keskimääräistä työmaa-aikaa laskettaes-

sa . 

T U T K I M U S T U L 0 K S E T 

KUORMAUS 

Keskimääräinen kuormausaika ja sen jakautuminen eri työvaiheisiin esitetään 

asetelmassa 1 (s . 6) . Siitä nähdään, että kuormauksen tehotyobön on tyvet edel

lä juonnettaessa kulunut 52 % enemmän aikaa kuin latvat edellä juonnettaessa. 

Runkojen kiinnitysaika käsittää pääasiassa vain apuvaijereiden sitomisen pää

vaijeriin. Koska puiden sitomisen apuvaijereihin apumies suoritti yleensä sinä 

a ikana, jona kone oli viemässä kuormaa varastolle, ei tähän tyobön kulunutta 

aikaa ole eroteltu omaksi erilliseksi osa-ajakseen. 

Kuormauksen keskeytysaika on kulunut lähes yksinomaan irronneiden runkojen 

uudelleenkuormaukseen, ja sitä on tyvet edellä juonnossa kaksi kertaa niin pal

jon kuin latvasta juonnossa . 

Kuorman kokoon ei juontomenetelmällä tämän tutkimuksen mukaan ollut vaiku

tusta . TUtkittua pienemmällä traktorilla ja rungon koon ollessa pieni asia 

saattaa olla toinen. Kuvassa 1 esitetään aineiston suhteellinen jakautu-
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Kuva 1. Kuormankokojen prosenttijakautuma.. 
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Asetelma 1 

Keskimääräinen kuormausaika 

Tyvet edellä Latvat edellä 

min/ mi~ % min/ ~~ % kuorma k- kuorma 
TEHOAIKA 

Runkojen kiinnitys 3.22 0.72 62 2.14 0.44 60 
Vinssaus 0 . 81 0 . 18 16 0.67 0 .14 19 
Ajoneuvon kääntyily kuormattaesaa 0.29 0.07 6 0 . 27 o.o6 8 
Kuormauksen valmistelu 0.35 0.08 7 0.25 0.05 7 

Tehoaika yhteensä 4.67 1.05 91 3.33 0.69 94 

KESKEYTYKSET 

Uudelleenkuormaus 0.44 0.10 9 0 .22 0 . 05 6 
Lepo 0.02 0 0 0 . 01 0 0 

Keskeytykset yhteensä 0.46 0.10 9 0.23 0.05 6 

TYÖMAA-AIKA 5.13 1.15 100 3.56 0.74 100 

Kuorman koko, k-m3 4.45 4 .84 
Rungon keskikoko, II 

0.38 0.43 
Kuormia, kpl 78 138 

minen erisuuruisiin kuormiin. Kuvat on piirretty erikseen kuormankoolle runkoa/ 

kuorma ja k-n? /kuorma. 

Kuormien kokoon saattoi jonkin verran vaikuttaa 1se, ettei apuvaijereita ollut 

riittävästi. Kun apumies suorittaa apuvaijereiden kiinnityksen runkoihin koneen 

viedessä edellistä kuormaa varastolle, olisi niitä oltava vähintään kaksinkertai

sesti kerralla tarvittava määrä . Jos niitä on vähemmän, kone joutuu odottamaan 

tai joudutaan ottamaan pienempi kuorma. 

PURKAMINEN 

Asetelmasta 2 nähdään, että purkaminen on ollut nopeinta latvat edellä juon

nettaessa. Purkamisen tehotyonön kulunut aika on ollut tyvet edellä juonnetta

essa 36 % suurempi kuin latvat edellä juonnettaessa . Tämä johtuu siitä, että 

tyveen sidotut vaijerit joutuvat purettaessa tyvien puristukseen, niin ettei 

niitä kaikkia saada kerralla irrotetuiksi, vaan kuormaa täytyy välillä nostaa 

ylös. Tällöin jo irrotetut puut putoavat päältä pois, niin että loput puut voi

daan irrottaa. Latvat edellä juonnettaessa puut yleensä saadaan irrotetuiksi 

kaikki kerralla kuormaa välillä nostamatta . 
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Asetelma 2 

Keskimääräinen purkamisaika 

Tyvet edellä Latvat edellä 

min/ mi~ % min/ 
kuorma k- kuoi'I!'lEl 

TEHOAIKA 

Varsinainen purkaminen 4.45 1.00 85 3.47 
Ajoneuvon kääntyily purettaessa 0.15 0.03 3 0.12 
Kasan järjestely koneella 0.05 0.01 1 0.12 
Purkamisen valmistelu o.o8 0.02 2 0.12 

Tehoaika yhteensä 4.73 l.o6 91 3.83 

KESKEYTYKSET 

Ajoneuvon huolto 0.04 0.01 1 o.o4 
Lepo 0.43 0.10 8 0.34 

Keskeytykset yhteensä 0.47 0.11 9 0.38 

TYÖMAA-AIKA 5.20 1.17 100 4.21 

Kuva 2. Tehollisen purkamisajan riippuvuus kuormassa 
olevien runkojen lukumäärästä. 
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Tehollisen purkamisajan riippuvuus kuormassa olevien runkojen lukumäärästä näh

dään kuvasta 2 (s . 7 ) . Sen mukaan runkoa kohti laskettu tehollinen purkamisai.ka 

suurenee kuormassa olevan runkomäärän kasvaessa. 

Purkamisen keskeytykset, joita oli 9 % purkamisen työmaa-ajasta , olivat lähes 

yksinomaan lepoa . 

AJO 

Asetelmassa 3 esitetään tutkimustyömaiden keskimääräiset ajomatkat sekä ajono

peudet keskeytyksineen ja ilman keskeytyksiä . Esitetyt ajomatkat ovat tässä sat 

tumanvaraisia . Sen sijaan samalta palstalta ajettaessa ajomatka on latvat edellä 

juonnettaessa runkojen pituuden verran lyhyempi kuin tyvet edellä juonnettaessa 

edellyttäen, että kaato on suunnattu oikein . 

Ajonopeudet ovat olleet molemmilla menetelmillä likimain samansuuruiset . Saa

tujaajonopeuksia voidaan muihin juontotraktoreihin verrattuina pitää kohtalaisen 

suurina . Tosin ajonopeudet eivät ole suoraan verrattavissa muiden traktoreiden 

ajonopeuksiin, sillä traktorin lisäksimyöskinmaaston laatu ja kuljettajan henki 

loKohtaiset ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti asiaan . 

Ajoajan riippuvuus ajomatkasta ·esitetään kuvissa 3-5 (s . 9 -10). Kuorman koon 

kasvaessa kuormattuna-ajonopeus laskee . Tämä nähdään kuvasta 6 (s . 10) . Havaitaan, 

Asetelma 3 

Keskimääräiset ajomatkat sekä ajonopeudet 

ilman keskeytyksiä ja keskeytyksineen 

Työvaihe 

Tyvet edellä 

Ajo tyhjänä 
11 kuormattaessa 
11 kuormattuna 

Keskeytysten osuus 1 % 

Latvat edellä 

Ajo tyhjänä 
11 kuormattaessa 
11 kuormattuna 

Keskeytysten osuus 0.3 % 

Ajomatka, 
mfkuorma 

212 
85 

159 

155 
76 
97 

Ajonopeus, km/h 
ilman keskey-

keskeytyksiä tyksineen 

7.2 
2.8 
4.2 

7.2 
2.9 
4.0 

7.2 
2.8 
4.1 

7.2 
2.9 
4.0 
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Kuva 3. Kuonnausvaiheen siirtymisajoajan riippuvuus ajomatkasta. 
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Kuva · 5. Kuormatttma-ajoajan riippuvuus ajomatkasta. 
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että nopeus pienenee kummallakin menetelmällä likimain samansuuntaisesti . On li 

säksi huomattava, että kuorman koon kasvaessa myös ajon keskeytysaika lisääntyy. 

Ajon keskeytyksiä oli hyvin vähän , tyvet edellä juonnettaessa 1 % ja latvat 

edellä juonnettaessa ainoastaan 0 .3 % ajoajasta . Keskeytysaika johtuu pääasias

sa juuttuneen traktorin irrotuksesta . 

TYOOA -AlXA 

Tutkimuksessa saatu keskimääräinen työmaa -aika ja sen jakautuminen eri päätyö

vaiheisiin sekä keskeytysten osuus työmaa-ajasta esitetään asetelmassa 4. Ajomat

kassa ei tässä - eikä myöskään jäljempänä ·esitettävissä tuotoskäyrissä - ole 

otettu huomioon eri kaatosuuntien vaikutusta, joka lienee noin 10 • • • 20 m kuormaa 

kohti . T"åmän vaikutus on joka tapauksessa niin vähäinen, ettei se vaikuta loppu

tulokseen paljoakaan. 

TUOTOS 

Asetelma 4 

Keskimääräinen työmaa-aika ja sen rakenne 

Ajomatka 200 m. Rungon koko 0.40 k-n?. 
I.eimikon tiheys 200 runkoafha . Ku,orman 

koko 4 . 7 k-m3 . 

TYÖMA_A -AlXA 

Tyvet edellä Latvat edel'lä 

Työvaihe 
min/ % min/ % kuorma kuorma 

Kuormaus 5.04 31 3 .62 26 
Purkaminen 5 . 11 31 4 . 28 30 
Ajo 6.19 38 6 . 13 44 

TYÖMAA -AlXA 
min/k-~ 

16 .34 100 14 .03 100 
_ n _ 3 . 48 2.99 

Keskeytysten osuus , 6 4 % työmaa-ajasta 

Keskimääräisiä tutkimusolosuhteita vastaavat, työmaatuntia kohti lasketut tuo 

tokset eri juontomatkoilla esitetään kuvassa 7. Todetaan, että tuotosero latvas

tajuonnon hyväksi on suurempi lyhyillä matkoilla ja pienenee juontomatkan kasvaes

sa. Juontomatkan ollessa 100 m on juonto latvat edellä 22 % nopeampaa kuin juonto 



~ 12 -

Kuva 7. Työmaatuntia (korjauksista aiheutuvat keskeytykset eivät ole 
mukana) kohti lasketun tuotoksen riippuvuus Juontomatkasta. RungQn 
koko 0.40 k-m3. Leimikon tiheys 200 runkoajha. Kuorman koko 4. 7 k-mY. 

Fig. 7. Correlation between output calculated per working-site hour 
(interruptions due to repairs are not included) and skidding distance. 
Stern size 0.40 solid cu.m. Density of stand 200 stems/hectare. Load 

size 4.7 solid cu.m • 
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tyvet edellä, mutta 500 m:n matkalla ero on enää 12 %. ~åmä johtuu siitä, että 

ajoajan osuus matkan pidentyessä kasvaa ja kuormauksen ja purkamisen osuus piene

nee. Ajonopeushan oli kulllnallakin menetelmällä suunnilleen samansuuruinen, kun 

sen sijaan kuormaus ja purkaminen olivat latvat edellä juonnettaessa nopeampia. 

L 0 P P U P Ä Ä T E L M Ä T 

TUtkimuksen perusteella voidaan todeta, että juonto latvat edellä on edullisem

paa kuin juonto tyvet edellä. Jos käytetään pienempää traktoria ja pienempää kuor

mankokoa, saattavat tuotoserotkin tässä esitetyistä pienentyä. Sen sijaan rungon 

koon pienentyminen ilmeisesti suurentaa tuotoseroa latvat edellä juonnon hyväksi. 

Vaikka tässä tutkimuksessa saadut tuotosluvut eivät olosuhteiden erilaisuuden 

vuoksi ole sellaisinaan yleistettävissä, voidaan niitä kuitenkin tähänastisiin 

tosin pienempien runkojuontotraktoreiden tuotoksiin verrattuina pitää melko suu

rina. Arvostelussa on lisäksi otettava huomioon tässä tutkimuksessa tutkimus

ajan ulkopuolelle j ätetyn korjausajan vaikutus. 
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Comparative Study on the Skidding of Tree Lengths with 

Butt and Top Ends Foremost by a Michigan Ranger 666 Clark Skidder 

By Jaakko Salminen and Lasse Säteri 

S'!..JltMARY 

Metsäteho conducted in 1968 a study on the skidding of tree lengths by a 

Michigan Ranger 666 Clark skidder at the working sites of Enso-Gutzeit Osakeyh

tiö in East Finland. The purpose was to throw light on the output differences 

between skidding butt end foremost and top end foremost, and the properties of 

the machine used. The material comprised 216 loads, i.e. 1,015 solid cu.m. 

The correlation between output and skidding distance is shown in Fig. 7 (p. 

12). Skidding with top ends foremost was faster in all the cases than skidding 

with butt ends foremost . For instance, the output in skidding top ends fore

most over a skidding distance of 100 m, which corresponds to the average condi

tions in the working sites when the stem size was 0.4 solid cu.m and load 4.7 
solid cu.m, was 22 per cent greater than the output in skidding butts foremost. 

The output differences narrow when the skidding distance grows and i t is no more 

than 12 per cent over a distance of 500 m. The difference arises in loading 

and unloading. The dri ving speed was roughly the same wi th both methods . Nor 

was there a difference in the load size with the different methods. 

The output figures are not directly comparable with the ~esults of other 

corresponding studies because of the difference in the conditions . The out

puts can, however, be regarded as fairly high when compared with those for the 

tree-length skidding tractors used so far, though they have been smaller in 

size. 




