
Tela-alustaisen kaivinkoneen peruskäyttö

Timo Tomperi 



Sisällysluettelo

• Siirtoajon perusteet

• Ylärinteeseen ajaminen

• Alarinteeseen ajaminen

• Sivukaltevalla  ajaminen

• Kääntäminen

• Ojan ylitys

• Ojan päälle ajo

• Kaivinkoneen geometria

• Työetäisyys

• Kauhan leikkauskulma ja 
puomiston käyttö

• Työlaitteen kallistajan käyttö

• Työetäisyys  ja työliikkeiden 
suunta kaltevilla maapohjilla

• Tasaaminen

• Päivittäinen huolto 

• Siirtokuljetus



Koneen valinta

• Kaivinkoneen kokoluokan valintaan 
vaikuttaa työn työlaitteiden ja 
työlajien vaatimukset ja –
määräsuhteet

• Metsänhoitotöissä käytetään yleisesti 
n.15 t. kokoluokkaa, joka on 
kompromissi työlajien vaatimusten ja 
mm. siirtokustannusten välillä

• Koneet varustetaan työlajin mukaan. 
Metsänhoitotöissä käytetään yleisesti 
metsävarustuksella rakennettuja 
koneita.

Kaivinkoneen rakenne
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Kaivinkoneen 

perusrakenne
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Esimerkki 14 000 kg perusmallin mitoituksesta



Kaivinkoneen 

perusrakenne

Esimerkki 14 000 kg perusmallin mitoituksesta
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Siirtoajon perusteet

Yleistä

• Ajosuuntaan käännetty ylävaunu helpottaa mm. ajolinjan esteiden huomiointia ja 
parantaa koneen ajon aikaista tasapainoa.

• Ylävaunun ja alavaunun samansuuntainen asema helpottaa ajosuunnan havainnointia ja 
siitä seuraten  koneen ohjaamista. 

• Työlaite pidetään ajon aikana lähellä konetta, näin parannetaan koneen vakautta ja 
vähennetään sivuttaissuuntaisten massojen vaikutusta.

• Alavaunun suunta. Pääsääntö on että edetään johtopyörät edellä, veto tapahtuu ns. 
vetävillä teloilla. Jos ajetaan vetopyörät  edellä , veto tapahtuu ns. työntävillä teloilla. 

paluu



Siirtoajon perusteet

Suunnittelu

• Ajolinjan suunnittelussa tulee huomioida maaston muodot

• Runsaskiviset maapohjat hidastavat etenemistä. Epätasainen alusta aiheuttaa voimakasta 
iskukuormitusta kuljettajalle, koneelle ja telastolle. Hitaalla etenemisellä voidaan vähentää 
em. kuormitusta

• Sivukaltevat maastonkohdat vaativat tilaa ylärinteen puolella, jos puomiston ja työlaitteen  
avulla tasapainotetaan konetta. Myös ajonopeutta on hidastettava tasapainon hallitsemiseksi

• Jyrkillä  alarinteillä työlaitteella voidaan  ottaa maatukea tasapainon säilyttämiseksi

• Jyrkillä ylärinteillä puomiston ja työlaitteen painoa voidaan käyttää koneen 
tasapainottamiseen 

• Pehmeä maapohja ei yleensä hidasta liikkumista, mutta  liikkumisesta mahdollisesti aihetuvat 
maastovauriot tulee ajolinjojen  suunnittelussa huomioida.  Ajokertojen määrä ja koneen 
kääntäminen lisäävät maastovaurioita

• Upottavalla maapohjalla liikkuminen hidastaa liikkumista ja aiheuttaa maastovaurioita

paluu



Siirtoajon perusteet

Ylävaunun asema ajon aikana

• Ylä - ja alavaunun samansuuntainen asema 
helpottaa ajosuunnan havainnointia ja siitä 
seuraten  koneen ohjaamista

• Pitempien siirtojen (tiellä) aikana 
samansuuntaisuuteen kannattaa kiinnittää 
huomiota

paluu
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Ylärinteeseen  ajaminen
Ylärinteeseen ajaminen

• Ylävaunu pidetään käännettynä 
ajosuuntaan  ja  samansuuntaisena 
alavaunun kanssa

• Kääntämistä vältetään 

• Edetessä alavaunun suunta on, 
vetopyörät takana 

• Konetta tasapainotetaan puomiston 
ja työlaitteen avulla

• Puomistolla avustaminen ensisijaisesti 
ylärinteen puolelta vetoliikkeellä, 
toissijaisesti työntö alarinteen 
puolelta

• Jyrkässä rinteessä ylävaunun 
kääntämistä pitää välttää

paluuEC140C käyttöohjekirja s. 102

EC140C käyttöohjekirja.pdf


Alarinteeseen ajaminen  

Alarinteeseen ajaminen

• Ylävaunu pidetään käännettynä 
ajosuuntaan  ja  samansuuntaisena 
alavaunun kanssa

• Kääntämistä vältetään  

• Konetta tasapainotetaan puomiston 
ja työlaitteen avulla (etäisyys 
koneeseen)

• Koneen vakautta voidaan lisätä 
työlaitteen maakosketuksen avulla

paluu



Sivukaltevalla ajaminen  

Sivukaltevalla  ajaminen

• Ylävaunu pidetään käännettynä 
ylärinteen suuntaan

• Kääntämistä vältetään  

• Konetta tasapainotetaan puomiston 
ja työlaitteen avulla 

• Koneen kääntäminen sivukaltevassa 
vaatii hyvää koneen käyttötaitoa ja 
ominaisuuksien tuntemista

• Huomioi aina sivuluisun vaara

paluu



Kääntäminen

Yleistä kääntämisestä

• Tela-alustaisen kaivinkoneen käytössä 
kääntäminen on keskeinen koneen hallintaan 
liittyvä asia

• Työn suunnittelussa käännöksien määrää 
kannattaa huomioida. Käännökset mm. 
hidastavat ajonopeutta

• Kääntämisessä kohdistuu telarakenteisiin 
voimakkaita sivuttaisvoimia

• Kaltevilla ja huonosti kantavilla maapohjilla 
kääntämistä tulee välttää

• Kääntymiseen vaikuttaa maapohjan laatu ja 
alavaunun rakenne. Yleismääritelmänä on että 
lyhyt ja kapea tela-alusta kovalla maapohjalla 
kääntyy parhaiten. 

paluu



Kääntäminen

Telojen avulla kääntäminen

• Soveltuu loiviin käännöksiin

• Telan maakosketuksen määrä vaikuttaa kääntymiseen 
Tilanteissa joissa telakosketus on keskeltä telaa, 
kääntyminen on helpompaa

• Jos telojen avulla käännetään  jyrkkiä käännöksiä.  
Käytetään telojen samanaikaisia eteen- ja taaksepäin 
liikesuuntia (toinen tela vetää toiseen suuntaan) 

• Jyrkät telakäännökset  aiheuttavat mm. tienpinnalle 
suurta kuormitusta

paluu

Telakosketus ja alustan laatu 
vaikuttaa kääntymiseen



Kääntäminen Työlaitteen tuella tapahtuva kääntäminen

• Suositellaan käytettäväksi, erityisesti  raskailla koneilla

• Soveltuu jyrkkiin käännöksiin

• Tuenta työlaitteen avulla pienentää (pituussuuntaista) 
telakosketusalaa, joka helpottaa koneen kääntämistä

• Tuennan määrään vaikuttaa maapohjan laatu. Mitä 
pehmeämpi maapohja – Yleensä sitä suurempi 
tuentatarve

• Kääntämisen tehostamiseksi käytetään ylävaunun 
kääntöliikettä vastakkaiseen suuntaan ja telojen 
samanaikaisia eteen- ja taaksepäin vetäviä liikesuuntia 
(toinen tela vetää toiseen suuntaan) 

• Tuetuilla käännöksillä voidaan välttää mm. tienpinnalle 
tapahtuvaa kuormitusta

paluu

Työlaitteella tuenta pienentää 
telakosketuksen määrää



Kääntäminen työlaitteen ja 
telavedon avulla

• Tukipiste valitaan ajosuunnan 
muutoksen puolivälistä. 
Käytännössä telojen väliseltä 
alueelta 

• Kääntämisen määrään 
vaikuttaa alustan  laatu 
(kovuus), tukipisteen sijainti 
sekä ylävaunun kääntämisen ja 
telavedon samanaikainen 
hallinta

• Vältetään koneen ristiriipuntaa 
ts. ei yritetä kääntää liikaa 
kerralla

Kääntäminen

paluu
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Esimerkki oikealle kääntämisetä

Käännöksen lopetusKäännöksen aloitus



Ojan ylitys

• Vaihe 1 Ojan reunalle ajo

• Kone ajetaan niin pitkälle, että 
se alkaa kallistua ojaan päin

• Kone ajetaan ojan reunalle 90o

kulmassa ojaan nähden

• Ylävaunu on samansuuntaisesi 
alavaunun kanssa

• Työlaite 5-6 m: n etäisyydellä 
koneesta

paluu



Ojan ylitys

Vaihe 2. Ajaminen työlaitteen tuella

• Koneen etupäätä tuetaan työlaitteen 
avulla ajamisen aikana ja vedetään 
puomiston avulla

• Ajamisen ja puomiston hallinta 
tapahtuu samanaikaisesti

paluu



Ojan ylitys

Vaihe 3. Painopisteen siirto koneen 
etuosalle

• Kun telojen päät ovat vastapenkalla. 
Koneen tasapainoa muutetaan ajon 
aikana työlaitteen ja eteenpäin 
siirretyn puomiston avulla 
etupainotteiseksi

paluu



Ojan ylitys

Vaihe 3. Leveän ojan ylitys

• Kun telojen päät ovat vastapenkalla. 
Koneen ylävaunu käännetään 
taaksepäin. Ajamisen aikana tuetaan 
ja avustetaan konetta työlaitteen  
avulla

paluu

Ylävaunu käännetään taaksepäin ja 
tuetaan konetta ajon aikana painumisen estämiseksi



Ojan päälle ajo

• Vaihe 1 Ojan päälle ajo

• Kone ajetaan ojan päälle 45o

kulmassa. Ylävaunu on 
samansuuntaisesi alavaunun kanssa

• Pehmytreunaisen ojan päälle ajo 
vaatii valmistelun. Ajolinja voidaan 
vahvistaa esim. kantojen avulla

paluu



Ojan päälle ajo

• Vaihe 2 Työlaitteella tukeminen ja 
kääntäminen

• Kun kone on ajettu ojan päälle. 
Katsotaan sopiva tuenta kohta, 
yleensä ojan reuna-alueelta

• Tuetaan konetta työlaitteella 
kääntämisen aikana.  Kääntämiseen 
käytetään ylävaunun kääntöliikettä ja 
telojen vetoliikkeitä 

paluu



Ojan päälle ajo

• Vaihe 3 Kaivutyö  ja poistuminen 
ojan päältä

• Ojan päältä poistuminen tapahtuu 
päinvastaisessa järjestyksessä

paluu



Kaivinkoneen geometria
Puomiston kiinnityskohta

• Korkeussuuntainen puomiston 
kiinnityskohta kompensoidaan 
puomiston kaarevalla muodolla

• Sivuttaissuuntainen puomiston 
kiinnityskohta on yleensä keskilinjan 
oikealla puolella

• Puomiston sijainnin vaikutus työn 
suorittamiseen ei yleensä ole 
merkittävä asia

paluu

Puomiston sijainnin vaikutus työlinjoihin



Kaivinkoneen geometria

Ohjaamon sijainti

• Korkeussuuntainen sijainti ei 
yleensä vaikuta työmallin 
valintaan

• Eräissä erikoistyötehtävissä 
käytetään säädettävällä 
korkeudella varustettuja 
ohjaamoratkaisuja

• Ohjaamon sijainti ei yleensä 
ohjaa työmallin valintaa 

paluu

Hyvä näkyvyys työkohteeseen on tärkeä asia
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Kaivinkoneen geometria

paluu

Kuljettaja on  valinnut ajolinjan ojan päältä. Koneen sijainti
helpottaa kaivamista ja maamassojen siirtoa tien ulkopuolelle



Työetäisyys

paluu

Etäisyys työlaitteeseen

• Etäisyys työlaitteeseen vaikuttaa 
koneen tasapainoon, työlaitteen 
hallintaan, nosto- ja laskukorkeuteen, 
kääntö- ja nostovoimaan ja 
pituussuuntaisten työliikkeiden 
käyttömahdollisuuksiin

• Työetäisyyden valintaan vaikuttaa 
työsuoritteen ominaisuudet

• Esim. maan irrotuksessa käytetään 
optimaalista työetäisyyttä kun taas 
ojankaivussa pyritään maksimoimaan 
työliikkeen pituus

Työetäisyyden valitaan työsuoritteen mukaan



Leikkauskulma

• Leikkauskulma vaikuttaa maa-
aineksen irrotukseen ja kauhaan 
ottamiseen 

• Kauhalla leikataan maa-ainesta 
riittävän loivalla kulmalla

• Maaperän kivisyys, kauhan muoto, 
koneen paino jne. vaikuttaa 
leikkauskulmaan ja maan irrotukseen

• Kaivutyössä pehmeillä maalajeilla 
vaatimuksena vain on, että maa-aines 
pääsee vapaasti ”nousemaan” 
kauhaan

Kauhan leikkauskulma 

ja puomiston käyttö

paluu



Vaihe

• Kauhan kallistajaa käytetään mm.  
Tienrakennuksessa, ojareunojen ja 
luiskien muotoilussa

• Kallistajan käyttö tapahtuu 
samanaikaisesti muiden työliikkeiden 
aikana

Kauhan kallistajan 

käyttö

paluu



Suunnittelu

• Maaston kaltevuuden huomiointi on 
suunnittelussa keskeinen asia

• Rinnemaasto rajoittaa työleveyttä ja  
kääntöliikkeiden optimaalista käyttöä

Rinnemaasto rajoittaa työalueen käyttöä

paluu

Työetäisyys  ja työliikkeiden 

suunta kaltevilla maapohjilla



Jyrkillä rinnemaastoilla työskentely

• Koneen alavaunu sijoitetaan rinteen 
suuntaisesti

• Pääsääntöisesti ajosuunta on ylhäältä 
alaspäin

• Jyrkillä rinteillä työskennellään vain 
koneen etuosalla ylärinteen puolella  

• Työlaitteen korkeuteen kiinnitetään 
huomiota ts. liikutetaan työlaitetta 
lähellä maanpintaa

• Kiinnitetään huomiota kiviin, jotka 
irrotessaan voivat vieriä ja osua 
koneen rakenteisiin.

Työetäisyys  ja työliikkeiden 

suunta kaltevilla maapohjilla

paluu



Loivilla rinnemaastoilla ylärinteeseen 
päin työskentely

• Koneen alavaunu sijoitetaan rinteen 
suuntaisesti, vetopyörät alarinteen 
puolelle  

• Jos edetään ylärinteen suuntaan 
voidaan käyttää myös työlajiin 
soveltuvia, työntäviä työntäviä 
työliikkeitä

Työliikkeiden suunta Linkki (ei valmis) suunnittelutehtävään 

Työetäisyys  ja työliikkeiden 

suunta kaltevilla maapohjilla

paluu



Tasaaminen

Puomiston  ja kauhan huulilevyn avulla 
tapahtuva tasaaminen 

• Koneen vakaa asema helpottaa työtä  

• Puomiston ja kauhan liikkeitä 
hallitaan samanaikaisesti

• Soveltuu tasaamisen aloittamiseen, 
tilanteisiin joissa on maan 
siirtotarvetta

• Työ suoritetaan optimietäisyydellä    
(6 – 3 m) koneesta

• Kauhan kulmaa säädetään työliikkeen 
aikana ts. pidetään vakiona 
maanpintaan nähden 

paluu



Tasaaminen

Puomiston  ja kauhan pohjakosketuksen 
avulla tapahtuva tasaaminen 

• Koneen vakaa asema helpottaa työtä

• Soveltuu viimeistelytyöhön. 
Menetelmällä saadaan sileä 
pinnalaatu   

• Kauhan korkeussuuntaista hallintaa 
helpotetaan kauhan 
pohjakosketuksen avulla 

paluu



Tasaaminen Peruskoneen ajamisen avulla tapahtuva 
tasaaminen 

• Soveltuu tasaisen maanpinnan 
viimeistelytyöhön

• Työtä voidaan tehdä molempiin 
ajosuuntiin, mutta eteenpäin 
ajettaessa työlaitteen hallinta on 
helpompaa

• Työ tapahtuu kauhan pohjaosalla 

• Tasaamisen määrään vaikutetaan 
kauhan painatuksen 
(pohjakosketuksen) voimakkuuden 
avulla 

• Kauhan etäisyys koneesta on 1-3 m

paluu



Telojen puhdistus 

• Puhdistamisen tärkeys korostuu talviaikaan, 
huomioi erityisesti ylärullien ja vetopyörien 
puhtaus

• Valitaan kova ja tasainen alusta. Metsäautotie 
ei ole kuitenkaan sopiva paikka, 
liikenneturvallisuuden ja  teloista irtoavan 
runsaan maa-aineksen takia 

• Ylävaunu käännetään sivulle

• Konetta kallistetaan työlaitteen avulla, kunnes 
tela on irronnut maasta

• Telaa pyöritetään muutama kierros, 
vuoronperään eteen- ja taaksepäin

• Puhdistusta voidaan jatkaa laskemalla kone 
alas, jonka jälkeen irrotetaan telarunkoon 
kiinnittynyttä maa-ainesta lapiolla. Tämän 
jälkeen toistetaan em. työvaiheet

Päivittäinen huolto

paluu



Kuljetuksen suunnittelu

• Varmistetaan kuljetusreitti ja 
huomioidaan mahdolliset tiestön - ja 
ajoneuvon käyttörajoitteet

• Suunnitellaan kuljetuksen ajankohta ja 
arvioidaan kuljetukseen käytettävä 
aika

• Suunnitellaan kuormaus ja 
purkukohdat. Huomioidaan 
turvallisuus (linkki), huolto, ympäristö, 
muut mahdolliset käyttörajoitteet

Siirtokuljetus

paluu

Linkki  ( ei valmis)suunnittelutehtävään Suunnitellaan kuljetusreitti  eri lähdeaineiston 
perusteella

Linkki (ei valmis) sähkölinjat kaapeloinnit 



Valmistelu 

• Poistetaan koneesta  irtonainen maa-
aines ja kiinnitetään tai poistetaan  
irtonaiset esineet (öljyastiat yms.)

• Valitaan kuljetusautolle tasainen 
tienkohta 

• Varmistetaan liikenneturvallisuus 
Asettamalla mm. tarvittavat 
varoitusmerkit

Siirtokuljetus

paluu



Koneen ajo kuormatilaan

Vaihe 1. Lähestyminen

• Ajettaessa alavaunun suunta on 
vetopyörästö takana

• Lähestyttäessä kuljetusalustaa 
käännetään koneen ylävaunu 
sivuttain, (90o) näkyvyyden 
parantamiseksi

Siirtokuljetus

paluu



Koneen ajo kuormatilaan (metsäkoneen  
kuljetusauto)

Vaihe 2. Kuljetusalustalle ajon alkuvaihe

• Ylävaunu käännetään ajosuuntaan  
(samansuuntaisesti alavaunun kanssa)

• Työlaitteella otetaan tukea 
kuljetusalustasta ohjauksen ja vedon 
parantamiseksi

• Ajamiseen käytetään telavetoa ja 
puomiston  liikkeitä samanaikaisesti

• Huomioi vielä mahdolliset yläpuolella 
olevat langat koneen korkeudesta 
johtuen

Siirtokuljetus

paluu



Koneen ajo kuormatilaan (metsäkoneen  
kuljetusauto)

Vaihe 3. Ylävaunun kääntäminen 
taaksepäin

• Ajamisen määrän ratkaisee koneen 
kallistuskulma. Ylävaunun tulee olla 
käännettävissä taaksepäin

• Työlaite asetetaan lähelle konetta

• Monet käyttäjät kääntävät koneen 
myötäpäivään ns. yläkautta 

• Ylävaunu käännetään taaksepäin 
samansuuntaisesti alavaunun kanssa 

Siirtokuljetus

paluu



Koneen ajo kuormatilaan (metsäkoneen  
kuljetusauto)

Vaihe 4. Kuljetusalustalle ajon 
loppuvaihe

• Työlaitteella otetaan maatukea 
vakauden ja tasapainon 
varmistamiseksi

• Ajamiseen käytetään telavetoa ja 
puomiston  liikkeitä samanaikaisesti 

• Huomioi telojen vedon tasaisuus

Siirtokuljetus

paluu



Koneen ajo kuormatilaan (metsäkoneen  
kuljetusauto)

Vaihe 4. Työlaitteen sijoitus ja tarvittava 
kiinnitys

• Huomioidaan kuorman 
painojakauma, - kuljetuskorkeus ja 
pysyminen siirtokuljetuksen aikana

Siirtokuljetus

paluu



Koneen kiinnitys (metsäkoneen  
kuljetusauto)

Vaihe 5. 

• Kiinnityksessä noudatetaan 
tieliikennelain määräyksiä 
kiinnitysvälineiden ja kiinnitys 
suuntien osalta

Siirtokuljetus

paluu

Linkki (ei valmis) suunnittelutehtävään lait (välineet, suunnat) harjoitustehtävät



Linkit
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