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ALKUSANAT 

Tämä tutkimus on ensimmäinen Valtion Polttoainetoimistossa tehdyistä 
työntutkimuksista, joiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota ennen kaikkea 
VAPOn omaan hankintatoimintaan ja sen erikoisuuksiin. Koska tällä tutki
muksella lienee yleistäkin merkitystä, Metsäteho on hyväntahtoisesti ottanut 
sen julkaisuihinsa, mistä haluan lausua kiitollisuuteni. 

Tutkimusta suunniteltaessa, kenttätöitä tehtäessä ja saatua aineistoa käsi
teltäessä olen saanut apua ja neuvoja Metsätehon taholta. Ennen kaikkea on 
mieluisa velvollisuuteni kiittää opettajaani, metsät. tri Paavo Aroa auliisti an
netuista neuvoista ja ohjeista ja kaikesta avusta, jota olen häneltä monessa 
muodossa saanut tutkimusta suorittaessani. Edelleen haluan kiittää prof. 
Eino Saarta, joka on antanut monia varteenotettavia neuvoja kielellisissä sei· 
koissa. 

Tässä yhteydessä tahdon ilmituoda kiitollisuuteni esimiehilleni Valtion Poltto
ainetoimistossa, jotka ovat myötävaikuttaneet tutkimuksen onnistumiseen. 
Samalla kiitän kaikkia niitä, jotka tavalla tai toisella ovat auttaneet minua 
työtä suorittaessani. 

Helsingissä, huhtikuussa 1948. 

Tekijä. 
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1. JOHDANTO 

Ennen kaikkea sodan jälkeen virinnyt voimakas 
rationalisoimistoiminta on meillä levinnyt metsä
taloudenkin piiriin. Tosin jo 30-luvulla yksityiset 
tutkijat tekivät työtieteellisiä tutkimuksia metsä
töistä (L a s s i 1 a 1930, A r o 1936, V u o r i s t o 
1935 ja 1936), mutta toiminta oli enemmän tai vä
hemmän hajanaista ja järjestymätöntä. Vasta so
dan jälkeen, kun M e t s ä te h o perustettiin, 
saatiin toimintaan järjestelmällisyyttä. Mainitta
koon myös Työtehoseuran metsäosaston ansiokas 
toiminta metsätalouden rationalisoimistoiminnan 
mainostuksen ja kaikkinaisen työtehotiedon levit
tämisen alalla. Metsätehon perustaminen osoitti, 
että puutavaran hankkijoiden taholla tunnetaan 
tarvetta saada tieteellistä pohjaa toiminnalle en
tistä enemmän. Muutamilla tahoilla on menty vie
läkin pitemmälle rationalisoimistoiminnan järjes
telyssä. Valtion Polttoainetoimisto (VAPO) otti 
nim. v:n 1947 alussa palvelukseensa metsänhoitajan, 
jonka tehtäviin kuuluu työntutkimusten tekeminen 
VAPO:n hankintatöistä ja tulosten käytäntöön so
veltaminen. 

Suurin osa puutavaran hankintakustannuksista 
syntyy kuljetuksista. Polttopuun kuljetuksessa on 
nykyään autokuljetuksella suurin osuus, ja se tun
tuu nousevan vuosi vuodelta. VAPO:ssa kuljetet
ti in v. 1945 0,9 milj. pm3 autolla, mutta v. 1946 
jo n. 3,4 milj. pm3 eli 63,7 % kuljetetusta puuta
varamäärästä. jos siis kuljetusteho autokuljetuk
sessa saadaan nousemaan, se merkitsee suurta sääs
töä kustannuksissa. VAPO:ssa valittiinkin ensim
mäiseksi tutkimuskohteeksi pinotavaran autokul
jetus. 

Puutavaran autokuljetus voidaan jakaa kahteen 
toisistaan eroavaan osaan: kuljetukseen vakinai
silla teillä ja kuljetukseen metsäautoteillä. Esillä 
oleva tutkimus kohdistettiin edelliseen kuljetus
muotoon, koska se on huomattavasti yleisempi kuin 
jälkimmäinen. 0 saran (1947) mukaan VAPOn 
autokuljetuksista v. 1946 95,9 % tapahtui vakinai-

silla teillä ja ainoastaan 4,1 % erityisesti puutava
ran kuljetusta varten valmistetuilla teillä eli metsä
teillä. Samanlainen suunta jatkunee edelleenkin, 
vaikka metsäteiden osuus vuodesta toiseen toden
näköisesti jonkin verran suurenee. 

Vakinaisilla teillä tapahtuvat kuljetukset tuntu
vat kaikista niin tutuilta, etteivät ne kaipaa tieteel
listä syventymistä, mutta tosiasiallisesti niissäkin 
on paljon sellaisia detaljeja, jotka saadaan selville 
vasta perusteellisten tutkimusten avulla. Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää seuraavat 
kaksi pääkysymystä, jotka nekin ovat meillä tois
taiseksi melko tuntemattomia. 

1. Tien laadun vaikutus kuljetustehoon ja -kus
tannuksiin . 

2. Autokuljetuksen puutavaravarastoille asetta
mat vaatimukset. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääasiallisesti ai
katutkimusmenetelmää. 

Puutavaran koneellinen kuljetus ei ole meillä 
aikaisemmin ollut tieteellisen tutkimuksen koh
teena, vaikka sitä ammattikirjallisuudessa on pal
jon käsiteltykin. Naapurimaassamme Ruotsissa on 
sen sijaan autokuljetuksesta tehty muutamia tutki
muksia. Ingeniörvetenskapsakademin puutavaran
kuljetuskomitea (IVA 1939) suoritti vv. 1937- 1939 
tutkimuksia puutavaran autokuljetuksesta vakinai
silla teillä ja kiinnitti hyvin suuresti huomiota puu
tavaran kuljetuksen autolle asettamiin vaatimuk
siin. Värmlands Skogsarbetsstudier on myös suo
rittanut samassa mielessä tutkimuksia. N y 1 i n
d e r (1945) teki tutkimuksia 4-pyörävetoisen auton 
käytöstä maastoajossa. 

Pohjois-Amerikassa kohdistettiin puutavaran au
tokuljetukseen tutkimuksia jo 1920-luvun alussa 
(Bryan t 1925). Myös myöhemmin on autokul
jetuksesta siellä tehty paljon tutkimuksia 
(Raprae ge r 1934, Webb 1937, Collins 
1937, 1938, Grain ge r 1937, Townsend 
1937 ym.). 
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2. T U T K 1 M U S M E N E T E L M Ä J A -A 1 N E 1 S T 0 

21. TUTKIMUSMENETELMÄ. 

Tutkimusten pääkysymysten selvittämiseksi koe
tettiin saada selville autokuljetuksen eri vaiheissa 
työtehoon vaikuttavat tekijät. Työvaikeus mies
työssä on suoraan verrannollinen käytettyyn aikaan 
(M a t t s s o n M å r n 1 927), ja myös kone
työssä työajan pituus kuvaa usein jokseenkin tar
koin työvaikeutta (P e 1 t on en 1944 b). Tosin 
koneiden käytössä voiman kulutus voi muuttua 
työhankaluuden lisääntyessä, joten työaika yksi
nään ei anna aina aivan oikeaa kuvaa työn vaikeu
desta. Siksi autokuljetusta tutkittaessa aikatutki
musmenetelmä ei yksinään riitä, vaan lisäksi on 
tehtävä tutkimuksia polttoaineen kulutuksesta ja 
auton korjauksista eri olosuhteissa. Aikatutkimusta 
käytettiin kuitenkin päämenetelmänä osoittamaan 
työn tehoon vaikuttavat tekijät. Aikamittausten 
avulla selvitettiin eri työvaiheiden vaatiman ajan 
pituus työn kulkuun voimakkaimmin vaikuttavista 
tekijöistä riippuen, ja eri työvaiheiden työajan 
vaihtelun perusteella voitiin lopullisesti määrätä 
kunkin huomioidun tekijän vaikutus kokonaistyö
aikaan. Tutkimuksessa on ajon kannalta otettu 
huomioon autojen ja teiden erilaisuus ja kuormauk
sessa sekä purkauksessa puiden laatu, varastojen 
kunto sekä kuormausolosuhteet. 

Ennen kuin käydään selostamaan tutkimusmene
telmiä tarkemmin, on syytä esittää työtapa, jota 
tutkimuksenalaisissa töissä käytettiin. 

Aamulla kuljettaja lähtee auton luo, käynnistää 
sen ja alkaa ajaa kohti kuormauspaikkaa. Sinne 
tullessaan kuljettaja kääntää auton varsinaiselta 
ajotieltä varastotielle ja ajaa sitä pitkin pinon luo, 
mikäli toisia autoja ei ole edessä. Kun auto on 
pysähtynyt pinon viereen, kuormausmiehet rupea
vat tekemään kuormaa, jossa työssä kuljettaja aut
taa heitä, ellei autossa ole korjaus- tai hoitotöitä 
tehtävänä. Kuorman alaosan valmistuttua siirre
tään auto täyskorkuisen pinon luo. Kun koko 
kuorma on valmis, auto lähtee paluumatkalle 
kohti purkauspaikkaa, jonne tultaessa mittamies 
mittaa kuorman ja tekee sii tä merkinnän auton
kuljettajan ajokirjaan. joillakin työmailla mittaus 
tapahtuu jo kuormausvarastolla. Mittauksen jäl
keen auto jatkaa matkaansa purkauspaikan viereen, 
jossa purkausmiehet tyhjentävät auton ilman kul
jettajan apua, jos puut puretaan rautatievaunuun 
tai pinoon. Heittopinoon ja röykkiöön purettaessa 
kuljettajat ottavat osaa työhön tai suorittavat sen 
yksin. Myös purkamistoimituksen aikana siirre-

tään autoa tarkoituksena saada työolosuhteet 
mahdollisimman edullisiksi. Kun auto on saatu tyh
jäksi, se lähtee uudelle kierrokselle. 

Työaika voidaan jakaa joko koneen, työkappa
leen tai työntekijän mukaan. Koska on tärkeintä 
useimmissa tapauksissa tietää työntekijän työajan 
jakaantuminen, on tarkoituksenmukaisinta tutkia 
työntekijän työtä ja suorittaa ajan jaottelu sen 
mukaisesti. Autokuljetuksessa on kuitenkin tär
keintä saada selville, onko auto työssä vai odottaako 
se työtä. Autokuljetuksen käsittely on kuitenkin 
ontuvaa, jos jätetään kuormaus ja purkaus huo
mioon ottamatta. iissä työskentelevät eri miehet 
kuin kuljetuksen muissa osissa, ja työ tapahtuu il
man koneiden apua. Niinpä tutkimuksessa onkin 
toisaalta tutkittu auton työaikaa ja toisaalta kuor
maus- ja purkausmiesten työaikaa ja vastaavaa 
työtulosta au"ton varastolla ollessa. Pohjois-Ameri
kassa on tavallisesti tutkittu vain auton työtä 
(T o w n sen d 1937). IVA (s. 200 j.s.) sen sijaan 
käytti suunnilleen samanlaista tutkimusmenetel
mää kuin edellä on esitetty. Kuormaus- ja pur
kausmiesten koko työaika selvitettiin muutamilla 
tilastollisilla ajanmittauksilla. 

Ajosta tehtiin sekä aikatutkimuksia että kerät
tiin työaikatilastoa kuljettajien toimesta. Tilas
toista, joissa ajat otettiin 5 min. tarkkuudella, oli 
suurin osa kuitenkin hyljättävä epätarkkuuksien ja 
suoranaisten virheellisyyksien vuoksi. Niiden ke
ruu lopetettiinkin kesäajokauden alkaessa. Varsi
naisissa ajoaikatutkimuksissa otettiin ajat 0,5 min. 
tarkkuudella. Kuormaus- ja purkaustutkimuksissa 
ajat mitattiin minuutin IOO:sosan tarkkuudella. 

Työaika jaoteltiin ajossa tehotyöaikaan, hukka
aikaan ja henkilöaikaan (kaaviopiirros 1). Kuor
mauksessa ja purkauksessa käytetty työajan jaot
telu selviää kaaviopiirroksesta 2. 

Kuormausvarastoaika, so. se aika, jonka auto 
on varastolla, voidaan jakaa kahteen ryhmään. 
Toinen on se aika jonka auto on kuormausta var
ten pinon vieressä. Sitä on seuraavassa nimitetty 
v a r s i n a i se k s i k u o r m a u s a j a k s i. Var
sinainen kuormausaika jaoteltiin alaryhmiin sil
mällä pitäen kuormausmiesten työtä. Toinen on se 
aika, jonka auto käyttää varsinaisen kuormausajan 
lisäksi vara tolla. Sitä kutsutaan muuksi k u o r
m a u s v a r a s t o a j a k s i. Purkausvarastoaika 
jaoteltiin samalla lailla. 

Työlajit on jaettu samoin eri ryhmiin kuin 
A r o II a (1936, 1945 b). 
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Kaaviopiirros 1. Ajoajan jaottelu. - Diagram 1. Division of Hauling Time. 

Ajo - Hauling 

Tehotyöaika 

1 

Hukka-aika 

1 

Henkilöaika 
Produclive Working Time Non-productive Time Person Time 

p .... "k 1 Pikkukorjaukset - Petty aaa1 a - Actual Working 1 Apuaika - Auxiliary Time Ruokailu - Meals 
Time repairs 

- -
Aj~ tyhjänä - Return Run- ~ Käynnistys - Starting 1 Työnjohdon kesk. - lnter-, Muu henkilöaika - Other 
nrng ruptions by supervision of work person time 

Ajo kuormattuna - Hauling 1 Poltt. otto - Refuelling 1 Kuorman korjaus - Re-ad-~ 
with load justments of load 

Kuormaus·- Loading 

1 

1 Muut keskeytykset - Otherl 
interruptions 

1 

Purkaus - Unloading 

1 1 1 

Kaaviopiirros 2. Kuormaus (purkaus) ajan jaottelu. - Diagram 2. Division of Loading ( Unloading) Time. 

Kuormausvarastoaika 
Loading Time 

Vars. kuormausaika 

1 

Muu varastoaika 
Actual Loading Time Other Loading Time 

Tehotyöaika Hukka-aika Lepoaika Tehotyöaika Hukka-aika 

Productive Working Time Non-productive Time Resting Time Productive Non-product 
Working Time ive Time 

Pääaika - · 
Hukkatyöaika Ajo varastoiJa 

Actual Work-
Apuaika - - Non-product- Työtauot - - Movements Mittaus -

ing Time 
Auxiliary Time ive Working Pauses in W ork Between Piles Scaling Time 

Time or Cars 

/ Puiden heittely 
Kuormauksen 1 

Raivausaputyöt hukkatyöt - Auton siirto -
Odotu~ -Wait-- Assembling 

- Clearing Non-productive Moving of 
ing of Logs W ork at Load- Truck 

ing 

Muut hukka-
Muut aputyöt työt Other Muut työtauot Muut kesk. --
- Otlzer Aux- non-productive - Otl!er pauses Other lnterrup-
iliary Work work in Work tirms 

Tehotyöajalla tarkoitetaan kaikkia välittömästi 
työtuloksen saavuttamista edistäviin töihin käytet
tyä aikaa. Se on jaettu kahteen osaan: pääaikaan 
ja apu-aikaan. Edellinen on sama kuin A r o n 
päätehotyöaika, jonka hän määrittelee seuraavasti: 
)>Päätehotyöaika on se osa tehotyöajasta, joka ku
luu niihin työliikkeisiin, jotka saavat aikaan muu
toksia työkohteessa ja jotka välittömämmin kuin 
muut edistävät työtuloksen saavuttamista ja joiden 
mukaan työ tai työvaihe saa usein nimityksensä.)> 
Apuaikaan on yhdistetty A r o n apu- ja valmis
tavat tehotyöajat Sillä tarkoitetaan aikaa, joka 

kuluu töihin, joilla valmistetaan tai autetaan pää
työn suorittamista. 

Hukka-ajalla A r o tarkoittaa aikaa, joka kulu
tetaan hukkatöihin tai sellaisiin keskeytyksiin, jotka 
eivät johdu työmiehen omasta tahdosta, vaan hä
nen huolimattomuudestaan tai taitamattomuudes
taan tai työnjohdon tai työn puutteellisesta järjes
telystä. Sen A r o jakaa hukkatyöaikaan ja pa
kollisiin työtaukoihin. Samoin on tässä jaettu var
sinaisen kuormausajan hukka-aika. Hukkatyöaika 
on aikaa, )>jolloin työmies tekee työliikkeitä, jotka 
eivät edistä työtulokseen pääsemistä, vaan hidas-
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tavat sitä.)> Pakollisiin työtaukoihin kuuluvat 
)>tehotyön edistämistä hidastavat keskeytykset, 
jotka eivät johdu työmiehen omasta tahdosta ja 
kaikki työnjohdon ja työtoverien taholta aiheutu
vat tai työn järjestelystä johtuvat keskeytykseb> 

Lepoaikaan on A r o n tapaan luettu )>kaikki sel
laiset työliikkeiden välissä pid~tyt tauot, joiden 
pääasiallisena tarkoituksena on lepääminem. 

Ajossa on erotettu lisäksi henkilöaika, jolla tar
koitetaan autonkuljettajien omiin henkilökohtaisiin 
toimiinsa käyttämää aikaa. 

Aikatutkimuksia tehtäessä käytettiin tutkimus
välineinä desimaalikelloja, joissa minuutti on jaettu 
100 osaan, ja osoittaja kiertää taulun ympäri ker
ran minuutissa. Pääosoittajan pysähtyminen on 
järjestetty seuraavasti. Kun nastaa painettiin vai
heen loppuessa, osoittaja palasi nolla-asentoon ja 
alkoi heti automaattisesti seuraavan ajan mittaa
misen. 

Tutkimuksessa tehtiin myös mittauksia työtu
loksen selvittämiseksi. Ao. autonesimies mittasi 
ajomatkan 0,5 km tarkkuudella. Mittaus suoritet
tiin auton matkamittarilla. 

Aikatutkijat tekivät varastoilla mittauksia kuor
man suuruudesta ym. Kuorman pituus ja korkeus 
mitattiin 5 cm tarkkuudella kolmesta kohdasta ja 
mitta tasoitettiin lähinnä alempaan täyteen 
5 cm:iin. Pinon korkeus ja auton etäisyys pinosta 
tai purkauspaikasta ilmoitettiin 10 cm tarkkuu
della. Varastojen pituus, so. matka varsinaiselta 
ajotieltä pinon viereen arvioitiin 10 m tarkkuudella. 

Koska purkaus ja kuormaus ovat nostotyötä, 
jossa tilavuusyksikköä kohden ilmoitettu työaika 
ei anna oikeaa kuvaa, määrättiin kussakin tapauk
sessa puutavaran paino hakkuuajan, Varastoimis
tavan sekä puulajin perusteella. Apuna siinä käy
tettiin E k m a n i n ( 1908) tekemiä laskelmia. 

Korjauksista ja bensiininkulutuksesta kerättiin 
tiedot auto-osastossa. Autojoukkueissa tehtiin ti
lastot auton työpäivien jakaantumisesta eri töihin. 
Tällöin erotettiin seuraavat työt: puutavaran ajo, 
huoltoajo ja siirtoajo sekä korjaukset, huoltopäivät 
ja muut keskeytykset. Huoltoajolla tarkoitetaan 
huoltotarvikkeiden kuljetusta metsätyömaille. Siir
toajopäivät on käytetty siirtymiseen ajopaikka
kunnalta toiselle. Huoltopäivät on käytetty sellai
siin hoitotoimenpiteisiin, joita ei varsinaisesti voida 
pitää korjauksina. Sellaisia töitä varten oli varattu 
jokaiselle kuljettajalle yksi päivä viikossa. Muihin 
keskeytyksiin on luettu tilapäiset keliesteet, luvat
tomat poissaolot ja työn järjestelystä johtuneet 
seisaukset ajossa. Tilastot kerättiin lf2 päivän tark
kuudella. 

22. KÄYTETYT LUOKITTELUT. 

Tutkimuksessa käytettiin muutamia työvaikeus
tekijöitä osoittamaan luokitteluja, koska tekijöitä 
oli muutoin mahdoton ilmaista tai niiden vaikutuk
sen selvittäminen vaatisi hyvin suurta aineistoa. 
Samanlaisia tapauksia esiintyy varsinaisia metsä
töitä tutkittaessa mm. oksaisuuden ja kuoren pak
suuden määrittelemisessä (V u o r i s t o 1936 ym.). 

Ajotien laatua on aivan mahdotonta absoluutti
sesti mitata. Niinpä autokuljetusta yleensäkin tut
kittaessa on koetettava löytää sellaiset luokittelu
perusteet, joilla kuvataan tien ajovaikeus mahdol
lisimman oikein. Puutavaran autokuljetuksessa 
joudutaan käyttämään huomattavasti vaihtelevia 
teitä, joten tällaisen luokittelun tarve on tässä tut
kimuksessa vieläkin tarpeellisempi. Myös palkka
perusteiden oikeudenmukaista määrittämistä var
ten olisi löydettävä mahdollisimman objektiivinen 
ajoteiden luokittelu. · 

Koska kysymyksessä on aikatutkimusten suorit
taminen, on selvää, että ne tekijät, jotka vaikutta
vat ajonopeuteen, ovat myös niitä, joita on käy
tettävä luokitteluperusteina. Ajonopeuteen vaikut
tavina tekijöinä voidaan pitää seuraavia: ajoradan 
kunto, tien leveys, mutkaisuus ja mäkisyys (Le h
t o 1 a 1930). 

IVA (1939 s. 261) käytti tutkimuksessaan seu
raavaa luokittelua, joka jokseenkin hyvin kuvasi 
ajonopeuden vaihteluita. 
Luokka 1. Hyvä, nykyaikainen, hyvin sorastettu 

tai kestopäällysteinen maantie, ilman 
vaikeita mäkiä. Leveys sellainen, ettei 
ohitus vaadi mainittavaa vauhdin hil
jentämistä. 

Luokka II. Hyvällä ajoradalla varustettu yksin
kertaisempi maantie, jossa ei ole vai
keita mäkiä ja mutkia, mutta osittain 
hiukan huonompi näkyväisyys. Koh
taaminen vaatii vauhdin hiljentämistä 
ja tiettyä varovaisuutta. 

Luokka 111. Hyvällä ajoradalla varustettu metsä
tie, jo a ei ole vaikeita mäkiä eikä 
mutkia, mutta näkyväisyys hiukan 
huonompi. Kohtaaminen vaatii suurta 
varovaisuutta tai voi tapahtua vain 
erikoisilla koh tauspaikoi lla. 

Luokka IV. Ke kinkertainen metsätie, jonka ajo
rata on o ittain huono, keskinkertaisia 
mäkiä ja mutkia on, huono näkyväi
yy ja mahdolli uu ohittamiseen 

vain erikoisilla kohtauspaikoilla. 



Luokka V. Yksinkertainen metsätie, jonka ajo
rata on huono, vaikeita mäkiä ja mut
kia on, huono näkyväisyys, ja ohitus
mahdollisuudet tavallisesti puuttuvat. 
Täyttä kuormaa ei voida joskus ottaa. 

Amerikkalaiset antavat luokitteluissaan huomat
tavasti suuremman painon mäkisyydelle. R a
p rae g e r (1934) luokittelee ajotiet hyviin ja huo
noihin ilmoittamalla suurimmat olleet nousut. 
Webb (1937) mainitsee Amerikassa käytetyn seu
raavan luokittelun. 
Luokka 1. Huonot, jyrkkämäkiset, mutkaiset 

maaperustaiset tiet. 
Luokka 2. Kaikki maaperustaiset tai lankkutiet, 

joissa on jyrkkiä mutkia ja mäkiä. 
Tiet, joissa suurimmat mäet ovat yli 
12 % kuormattuna ajettaessa tai jotka 
ovat huonompia kuin luokassa 3 ku
vatut. 

Luokka 3. Tiet, joissa on sorastettu tai lankku
ajorata, yksinkertainen leveys (12- 14 
jalkaa), joitakin mäkiä, jotka eivät ole 
kuormattuna ajettaessa yli 10 % ja 
tyhjänä yli 12 %. 

Luokka 4. Sorastetut maantiet, kaksilevyinen, 
leveys 17 jalkaa; ohituspaikat näkemä
välillä. 

Luokka 5. Kivetyt tai kestopäällysteiset, kaksi
levyiset hyväkuntoiset maantiet, mäet 
alle 6 %· 

Koska IVA:n luokittelu tuntui sopivan parhaiten 
meillekin, tutkimuksessa käytetty luokittelu on 
suunniteltu samantapaiseksi sen kanssa. Luokitte
telut ovat seuraavat: 

Ajoteiden luokittelu kesällä 

1. Ensiluokkainen maantie, jonka ajorata on 
joko kestopäällysteinen tai muutoin sangen 
luja. Isoja mäkiä ja mutkia ei ole, ja tie 
on niin leveä, että ohittaminen ei vaadi 
vauhdin hiljentämistä. 

II. Tavallinen maantie, jonka ajorata on kes
tävä ja tasainen. Isoja mäkiä ja mutkia ei 
ole, mutta näkyväisyys paikoin huono. 
Ohittaminen vaatii vauhdin hiljentämistä 
ja tiettyä varovaisuutta. 

111. Hyvä kunnan- tai kylätie, jossa on .kestävä 
ajorata. Isoja mäkiä ja mutkia ei ole, 
mutta näkyväisyys paikoin huono. Ohitta
minen vaatii auton pysähdyttämistä tai on 
mahdollista vain erikoisilla ohituspaikoilla. 

IV. Keskinkertainen kunnan- tai kylätie tai 
hyvä tilustie, joiden ajorata on osittain 
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pehmeä ja epätasainen. Keskinkertaisia 
mäkiä ja mutkia on. Näkyväisyys on kaut
taaltaan huono ja ohittaminen erittäin vai
keaa. 

V. Yksinkertainen tilustie ja metsätie. Tien 
pinta on huono, isoja mäkiä ja mutkia on. 
Näkyväisyys on erittäin huono ja ohitus
mahdollisuuksia ei tavallisesti ole. joskus 
ei voida ottaa täyttä kuormaa. 

Em. nimitykset >>maantie>>, >>hyvä kylätie>> ym. 
eivät merkitse sitä, että mainitut tiet ehdottomasti 
kuuluvat ao. luokkaan, vaan osoittavat, mistä suu
resta ryhmästä minkäkin luokan tiet ovat useim
miten löydettävissä. Ei siis ole mahdotonta, että 
metsätie kuuluu 11 tai I 11 luokkaan ja maantie 
taas voi kuulua 111 tai jopa IV luokkaan. 

Ajoteiden luokittelu talvella 

1. Valtatiet, järvi- ja jokitiet, jotka ovat kova
ja tasapintaisiksi aurattuja ja joilla sivuu
tus on mahdollinen ilman vaikeuksia. 

II. Valtatiet ja kylätiet, jotka ovat tasa- ja 
kovapintaisia. Pahoja mutkia ja mäkiä ei 
ole, mutta sivuuttaminen vaatii vauhdin 
hiljentämistä ja tiettyä varovaisuutta. 

111. Kapeat kylätiet ja metsätiet, jotka ovat 
tasaisia ja kovapintaisia. Sivuutus voi ta
pahtua vain toisen auton pysähtyessä tai 
hakeutuessa erikoisille sivuutuspaikoille. Ei 
kuormitukseen vaikuttavia tekijöitä. Ka
peus ja mutkaisuus hidastavat ajoa. 

IV. Kuoppaiset ja jyrkkämäkiset 1- II I lk:n 
tiet sekä ns. raidetiet. Tiet voivat olla myös 
jäädytettyjä, mutta teiden kunto rajoittaa 
sekä kuormitusta että ajonopeutta. 

Myös varastopaikat vaihtelevat puutavaran auto
kuljetuksessa laadultaan ja kunnoltaan melko pal
jon. IVA (1939 s. 279) on jakanut varastot kol
meen luokkaan: hyviin, keskinkertaisiin ja huonoi
hin, mutta luokitteluperusteita ei ole selvitetty. 
Amerikkalaisissa tutkimuksissa ei varastopaikan 
kuntoon ole kiinnitetty huomiota lainkaan. Koska 
usein varastopaikan laadulla ja järjestelyllä on jopa 
ensiarvoinen vaikutus ajon onnistumiseen, luokitel
tiin tutkimuksessa varastot sekä maapohjansa että 
järjestelynsä perusteella neljään luokkaan. Näillä 
luokilla pyrittiin kuvaamaan varaston vaikeutta 
ennen kaikkea autojen liikkumisen suhteen, mutta 
myös kuormauksen ja purkauksen vaikeus otettiin 
niitä laadittaessa huomioon. Maapohja luokiteltiin 
sekä kuormaus- että purkausvarastoilla samoin pe
rustein, mutta järjestelystä käytettiin eri luokkia, 
koska kuormaus- ja purkauspaikat ovat luonteel-
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taan erilaisia. Sekä kuormaus- että purkausvaras
tojen järjestelyluokilla on kuitenkin pyritty kuvaa
maan samanlaista vaikeusastetta, jotta nekin ovat 
vertailukelpoisia toistensa kanssa. Luokittelut ovat 
seuraavat: 

Varaston maapohja 
1. Varastopaikka kaikin puolin hyvä, kova

pohjainen ja tasainen. 
II. Varastopaikka kovapohjainen, mutta hie

man epätasainen, kivinen, kantoinen, kuop
painen tai jonkin verran pehmeä. 

111. Varastopaikka pehmeä ja upottava tai 
kovapohjainen, mutta erittäin epätasainen, 
kivinen, kantoineo tai kuoppainen. 

IV. Varastopaikka ala-arvoinen. Ajo vaikeata. 
Lankkujen käyttö usein välttämätöntä. 

Kuormausvaraston järjestely 
1. järjestely hyvä. Pinot ovat ajosuuntaan ja 

niiden väliin päästään kiertotietä ajaen. 
Kuormaus mahdollista auton molemmilta 
puolilta samanaikaisesti. 

II. järjestely tyydyttävä. Pinot ajosuuntaan, 
mutta niiden viereen ei päästä kiertotietä 
ajaen. 

111. järjestely välttävä. Pinojen viereen pääs
tään vain peruuttaen. Ei voida kuormata 
molemmilta puolilta. 

IV. järjestely huono. Pinojen viereen pääsy 
erittäin hankalaa tai mahdotonta. Pinot ei
vät ole ajosuuntaan. Pinot kaatuneet. 

Purkauspaikan järjestely 
1. järjestely hyvä. Purkauspaikan viereen 

päästään suoraan ajaen ja pois kiertotietä. 
II. järjestely tyydyttävä. Purkauspaikan vie

reen päästään suoraan ajaen, mutta pois
tuttaessa on peruutettava tai käännettävä. 

111. järjestely välttävä. Purkauspaikan viereen 
päästään vain peruuttaen tai auto on sitä 
varten käännettävä hyvin ahtaalla paikalla. 

IV. Järjestely huono. Purkauspaikan viereen 
ei päästä lainkaan tai vain hyvin vaivalloi
sesti. 

Tekijät, jotka enimmän vaikuttavat kuormauk
seen ovat: puutavaran paino ja dimensiot, työryh
män suuruus, kuormauspaikan kunto yleensä, käy
tetyt apuvälineet sekä jossain määrin ilmastolliset 
olosuhteet (IV A 1939 s. 267). Koska puutavaran 
kuormaus on melko puhdasta nostotyötä, työvai
keus riippuu myös melko paljon nostokorkeudesta 
ja -etäisyydestä. Lisäksi myös pinon kunto vaikut
taa työhön jonkin verran. IV A ( 1939 s. 27 4) on 

luokitellut paperipuun kuormauksessa nämä teki
jät kuormausolosuhteiden nimellä kolmeen luok
kaan: hyvät, keskinkertaiset ja huonot. Luokit
teluperusteita ei ' ole kuitenkaan selvitetty. Tutki
mukseen ryhdyttäessä oli jo selvä, että nostokor
keuden ja -etäisyyden vaikutuksen tarkka selvittely 
halkojen kuormauksessa olisi melko ylivoimainen 
tehtävä. Sen vuoksi määriteltiin jokaisessa tapauk
sessä k u o r m a u s o 1 o s u h t e e t seuraavien 
ohjeiden mukaan. 

1. Olosuhteet hyvät. Pinon korkeus 2 m. Kuor
maus mahdollinen molemmilta puolin. Pino pys
tyssä, jäätymätön. 

2. Olosuhteet keskinkertaiset. Pinon korkeus 
1,5- 2 m. Kuormausetäisyys alle 0,5 m. Pino pys
tyssä. 

3. Olosuhteet huonot. Pinon korkeus alle 1,5 m. 
Kuormausetäisyys yli 0,5 m. Pino kaatunut, jää
tynyt. 

Lisäksi otettiin olosuhteita määriteltäessä huo
mioon kuorman suuruus niin, että korkea kuorma 
huononsi olosuhteita ja päinvastoin. Keskimääräi
senä korkeutena pidettiin 1,4 m. 

23. TUTI(IMUSAINEISTO. 

Tutkimus suoritettiin muutamissa VAPOn auto
joukkueissa maan eri osissa. Ennen varsinaisen 
tutkimuksen alkua tehtiin joitakin ajanmittauksia 
ja kokeiluja Utajärvellä ja Olhavassa sijaitsevissa 
autojoukkueissa. Maaliskuusta lähtien suoritettiin 
tutkimukset kahdessa autojoukkueessa Kankaa
pään-Parkanon sekä kolmessa autojoukkueessa 
Haapajärven-Pyhäsalmen alueella. Kesäajokau
den alkaessa otettiin tutkimuksen kohteeksi myös 
Kaltimossa sijaitseva autojoukkue. Kussakin pai
kassa oli aikatutkijana metsäkouluharjoittelija. 

Tutkimusjoukkueissa olleet autot olivat Ford
merkkisiä. Perävaunuttomista autoista, joista käy
tetään seuraavassa nimitystä normaaliauto (norm.), 
suurin osa oli Ford-Sussex-mallia, mutta joukossa 
oli muutamia Ford 0 98 T-mallisia. Edellisten ak
seliväli oli 157", moottorin voimakkuus 85 hv ja 
kantokyky 4675- 4800 kg. Ne olivat ns. kuusi
pyöräisiä autoja, joissa on kaksi taka-akselia. 
Taka-akseleissa ei ollut parirenkaita. Kaikki ren
kaat oliyat jokseenkin suuria, vahvalla kulutuspin
nalla varustettuja, ns. maastorenkaita. Lankuista 
tehdyn halkolavan pituus oli 4,0- 4,2 m. 

Ford- 0 98 T-malliset autot olivat tavallisia 
kaksiakselisia autoja, joiden takapyörät olivat pari
renkailla varustettuja. iiden lavan pituus oli 
3,5 m ja kantokyky 3850 kg. 



Osa autoista oli varustettu yksiakselisella ·puoli
perävaunulla. Niistä käytetään seuraavassa nimi
tystå perävaunuauto (pv.). Ne kaikki olivat Ford-
0 98 T-autoja, joissa oli juuri suoritettu täyskor
jaus. Moottorin voimakkkuus vaihteli 95- 100 hv, 
itse auton kantokyky oli 3700-3950 kg ja perä
vaunun osuus 3100-3150 kg. Sekä auton taka
akselissa että perävaunussa oli parirenkaat, jotka 
olivat kooltaan jonkin verran pienempiä kuin perä
vaunuttomien autojen. Perävaunuautojen lavan 
pituus oli 6,8- 7,0 m. Tuet olivat sahatusta puu
tavarasta tehtyjä tikkaita, jotka joissakin autoissa 
irroitettiin tyhjänä ajon ajaksi ja jotka toisissa oli
vat kiinteät. 

Ajotutkimuksia tehtiin molemmista autotyy
peistä, normaaliautoista ja perävaunuautoista yh
teensä 15 831 ajokilometristä. Perävaunuautojen 
osuus oli 4490 km ja normaaliautojen osuus 
11341 km. 
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Tilastoa autopäivien jakaantumisesta eri töihin 
oli kaikkiaan 2821 autopäivästä. Tilastoa ei lain
kaan eroteltu eri autotyypeittäin. 

Kuormaus tapahtui erikoisten kuormausmiesten 
toimesta kaikilla varastoilla, joita oli 23 kpl. Tut
kimuksia tehtiin sekä 1 m halon että 2 m aisatun 
polttorangan kuormauksesta. Edellisestä saatiin 
käyttökelpoista aineistoa 345 kuormasta eli 4437,5 
pm3:stä ja jälkimäisestä 25 kuormasta eli 314,2 
pm3:stä. Kuormaus suoritettiin kahta tapausta lu
kuun ottamatta vakinaisten teiden varsilla, jonne 
puut oli ajettu hevosella. Siellä ne oli pinottu 
1- 2 metrin korkuisiin pinoihin. 

Purkaus autosta suoritettiin miesvoimin rauta
tieasemilla joko 3 m korkuiseen varastopinoon, 
heittopinoon, röykkiöön tai rautatievaunuun. Ai
neistoa oli kaikkiaan 334 halkokuormasta eli 4139,9 
pm3:stä ja 22 polttorankakuormasta eli 264,9 
pm3:stä. 
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3. T U T K 1 M U K S E N T U L 0 K S E T 

31 . AUTON TYÖAJAN }AKAANTUM INEN. 

311. Ajotyöpäivien luku 
vuodessa. 

Tutkimuksessa kerätyn tilaston mukaan auton 
työpäivät jakaantuivat seuraavasti ajokauden ai
kana: 

Puutavaran ajossa ... . ....... . 
Huoltoajossa ........... . .. .. . 
Siirtoajossa . . ...... . . . ...... . 

Ajossa yhteensä ... ....... . . 
Korjauksessa . . .... . ... . .... . 
Huoltopäiviä ....... . .. . .... . . 
Muita keskeytyksiä .. . . . ..... . 

72,1 % 
4,5 % 
0,7 % 

77,3 % 
20,2 % 
0,7 % 
1,8 % 

Ajosta poissa . . . . . . . . . . . . . . 22,7 % 

Yhteensä .... . . .. .......... 100,0 % 

Asetelmasta nähdään, että auto on yli viidennen 
osan päivistä poissa ajosta ja tähän ei ole luettu 
varsinaista kevätkelirikkoa lainkaan. Suurin poissa
olon aiheuttaja on korjaus, johon on käytetty yli 
1/5 työpäivistä. 

S o h 1m a n i n (1925) esittämissä kuljetuksissa 
oli korjauspäivien luku 5,6 % työpäivistä. Ajot oli 
suoritettu osin metsä- ja osin kylä- sekä maanteillä 
kesällä 1925. 

T o w n sen d i n (1937 ss. 46- 53) selostamissa 
12 ajossa oli hukkapäivien osuus vain 8,2 % ajo
päivistä ja niistäkin suurin osa oli sään aiheutta
maa. Kaikki ajot suoritettiin jäädytetyillä talvi
autoteillä. Korjausten pieneen määrään oli kenties 
eräänä syynä se, että kaikilla työmailla kuljetus 
tapahtui pääasiassa niin, että auto toimi sekä re
kien vetäjänä että kuorman kantajana. Näin ollen 
saatiin ylikuormitus vältetyksi. 

Tutkimuksen osoittama korjausten osuus on niin 
suuri, että on syytä hieman tarkastella syitä, jotka 
siihen ovat vaikuttaneet. Todennäköisesti niiden 

suuruuden aiheuttajat ovat jaettavissa kolmeen 
ryhmään. 

1. Autojen vanhuus. Kaikki autot oli ostettu 
käytettyinä USA:n armeijan varastoista. 

2. Ylikuormitus tai jatkuva maksimikuormitus. 
3. Huolimaton ajo ja välinpitämättömyys auto· 

jen kunnosta. Kaikki kuljettajat ajoivat vierai lla 
(VAPO:n) autoilla. 

jos lasketaan, että vuodessa on 300 työpäivää 
ja että pakollisen ajoseisauksen pituus kevätkeli
rikon aikana on keskim. 20 p., saadaan ajokelpois
ten päivien jakaantumiseksi: 

Puutavaran ajossa .... ..... . 201 p. 
Huoltoajossa .... .. ........ . 12 )) 
Siirtoajossa ... .. ........ . . . 1,5 )) 
Korjauksessa ... .. ........ . 56 )) 
Huoltopäiviä .............. . 1,5 )) 
Muut keskeytykset . . ... . ... . 8 )) 

280 p. 

Huomataan, että auto on aineiston mukaan yli 
2 kk. vuodessa korjattavana. Muiden keskeytysten 
osuus on normaaleina vuosina todennäköisesti edel
listä suurempi, koska lumiesteiden vaikutus on ta
vallisesti merkittävämpi kuin vähälumisena talvena 
1946-47. 

3 1 2. A j o t y ö p ä i v ä n j a k a a n
t u m i ne n. 

Ajotyöpäivätkään eivät kulu kokonaan teho
töissä. Taulukosta 1. nähdään työajan jakaantumi
nen ajotyöpäivinä aikatutkimusaineiston perus
teella. 

Päätöihin, ajoon kuormaus- ja purkauspaikkojen 
välillä ja kuormaukseen sekä purkamiseen on kulu
nut keskimäärin 83,9 % työpäivästä eli 443 min. 
Kuljettajien keräämien käyttökelpoisten tilastojen 

Taulukko 1. Ajotyöpäivien jakaantuminen. - Table 1. Division oj Hauling Work Days. 

Tehotyöt Polttoaine Käyn- Auton Muut kesk.l Ruokailu Muu henk. Yht. kesk. Yht. 1 
nistys korjaus 

Productive j Fuelling Starting Repairs Other /nter-1 Meals OtherPer- Interrupt- 1 Grand 
Work ruptions son Time ions Total Total 

Min.-

1 

1 Minutes 443,0*) 14,0 9,0 13,0 14,0 27,0 8,0 85,0 52 
% ..... 83,9 2,7 1,7 2,5 2,6 5,1 1,6 16,1 100 

*) Ali (,) to be understood as (.) decimal point. 
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Taulukko 2. Käynnistykseen kulunut aika. - Table 2. Starting Time on Garage. 

~ 
N:o 1 

1 

N:o 2 

1 

N:o 3 
No. 1 No. 2 No. 3 

a 
r 

Talvi - Winter .... 25,0 10,0 5,5 
Kesä - Summer ... - 4,5 4,0 

mukaan vastaava sadannes on 88,2. Eron lienee 
aiheuttanut se, että kuljettajilta on jäänyt merkit-

. semättä monet pienet seisaukset. Koko em. aika
kaan ei ole käytetty tehotöiden suorittamiseen, vaan 
kuormaus- ja purkausvarastoaikoihin sisältyy jon
kin verran hukka-aikaakin. Ajon osuus varsinai
sesta työajasta on 66,3 %. 

Aputöihin on käytetty yhteensä 4,3 % työajasta 
eli 23 min . Aika vaihtelee jonkin verran olosuh
teista riippuen. Käynnistysaikojen vaihtelu eri 
vuodenaikoina nähdään taulukosta 2. 

Talvella käynnistysaika on siis huomattavasti 
suurempi kuin kesällä. Tutkimuspaikalla 3, jossa 
ero on pieni, oli lämmitettävä autotalli. Siitä näh
däänkin, että ero johtuu ilman lämpötilasta. Tal
vella on jäähdyttäjä tyhjennettävä yön ajaksi, jo
ten sen täyttämiseen kuluu aikaa. Talvella on 
moottoria myös lämmitettävä ennen käynnistystä. 

Polttoainetäydennykseen käytetty aika riippuu 
jonkin verran bensi iniaseman etäisyydestä ajotieltä . 
Sii hen on näet laskettu myös ajoaika varsinaiselta 
ajotieltä huoltoasemalle. 

Auton korjausaikaan on sisällytetty ajon aikana 
suoritettavat pikku korjaukset ja hoitotoimenpi
teet Se on huonoilla teillä ajettaessa suurempi 
kuin hyvillä, sillä niillä sattuu odottamattomia 
vaurioita enemmän kuin hyvillä teillä. 

Muih in keskeytyksiin on luettu seuraavista teki
jöistä aiheutuneet seisaukset: Työnjohdon aiheut
tamat seisaukset 1 min., kuorman korjaaminen 
4 min. ja toisen auton auttaminen, ojaanajo, lumi
sateet ja sivullisten aiheuttamat keskeytykset 
9 min. Varsinaisen hukka-ajan suuruus on siis 
27 min . eli 5, 1 %. 

Kaikkiin em. seisauksiin - myös käynnistys ja 
polttoaineen otto ovat loppujen lopuksi seisauksia, 
mutta ne ovat välttämättömiä - kuluu päivässä 
50 min. eli 9,4 %. Kun mainittu aika lisätään 
pääaikaan, saadaan varsinaisen työpäivän pituu
deksi 493 min. eli pyörein luvuin kahdeksan tun
tia. Loput auton liikkeelläoloajasta kuljettajat ovat 
käyttäneet henkilökohtaisiin toimiinsa. 

Ruokailuun keskellä päivää on kulunut 27 min. 

1 

N:o 4 

1 

N:o 5 

1 

N:o 6 

1 

N:o 7 

1 

Keskim. 
No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 Average 

min. - minutes 

13,0 26,5 19,0 - 15,0 
- - - 1,5 3,5 

eli 5,1 % koko työajasta. Aivan jokaisena päivänä 
eivät kuljettajat ruokailleet ajon aikana, joten aika 
ateriaa kohden on jonkin verran suurempi, nim. 
31,5 min. Työmaa- ja yleisessä ruokalassa kuluneet 
ajat ovat käytännöllisesti katsoen yhtä suuret. 

Ruokailun lisäksi kuljettajat käyttävät kahvilla 
oloon ja ostoksiin 8 min . eli 1,5 % työajasta. 

Aikatutkimusaineiston mukaan oli työpäivän 
koko pituus keskim. 528 min . Talviajokaudella se 
oli hieman suurempi, 564 min ., ja kesäajokaudella 
vastaavasti pienempi, 491 min. Ero johtuu siitä, 
että kesällä oli palkkausjärjestelmä uusinnan alai
sena, ja kuljettajat koettivat varmistaa uuden, 
heille edullisen palkkaustavan voimaan astumisen 
siten, että ajoivat vanhan tavan aikana hyvin huo
nosti. Kuljettajien keräämien tietojen mukaan, 
joita oli vain talvikaudelta, työpäivä oli pituudel
taan 572 min. 

32. AJO. 

3 21. Teiden jakaantuminen eri 
1 u o k k i i n. 

Tutkimusaineiston mukaan ajot jakaantuivat eri 
ajotieluokkiin taulukon 3 osoittamalla tavalla. 
Vaikkei aineistoa voitanekaan pitää aivan edusta
vana, se antanee kuitenkin kuvan siitä suunnasta, 
joka on vallalla. 

II luokan tiet ovat kaikkein tavallisimpia sekä 
talvella (50,2 %) että kesällä (50,5 %). Siihen kuu
luvista teistä ovatkin melkein kaikki tavallisia 
maanteitä. Ainoastaan eräässä tapauksessa tal
vella suolle tehty metsäautotie oli myöskin II luok
kaa. Kesäajoissa ei esiintynyt lainkaan I luokan 
teitä, sillä tutkimusalueilla ei ollut leveitä ja ta
saisia valtamaanteitä. Talvella luettiin eräällä työ
maalla järven jäälle aurattu tie 1 luokkaan kuulu
vaksi. 111 luokan tiet olivat huonoimpia, mäkisiä 
maanteitä tai tavallisia kyläteitä. IV luokkaan 
talvella lasketut tiet olivat etupäässä kyläteitä, joi
den kunto kevättalvella huonon aurauksen takia oli 
laskenut. Kesällä olivat IV luokan tiet huonoim-



16 

Taulukko 3. Tutkimusten alaisten ajojen jakaantuminen ajotieluokkiin. - · Table 3. Division of Hauls Investigated into 
Haul-Road Classes. 

Talviajo - Winter Hauls 1 Kesäajo - Summer Hauls 

Tieluokka Norm. autot Norm. Peräv. 

Class of Road Trucks witl!out trailers Trucks witlwut Trucks witl! Yhteensä - Total 
trailers semi-trailers 1 

km 1 % 1 km 1 % 

I 414 10,1 
II 2 062 50,2 2 960 2 958 5 918 50,5 

III 972 23,6 2 718 1 272 3 990 34,0 
IV 663 16,1 1 232 210 1 442 12,3 
V 320 50 370 3,2 

Yht.- Total 1 4111 1 100,0 1 
7 230 1 4490 1 

II 720 
1 100,0 

Taulukko 4. Ajonopeus normaaliautoilla talvella. - Table 4. Running Speed of Trucks witl!out Trailers in Winter. 

Tieluokka 1 

1 1 1 
1 

Class of Road I II III IV 

Aineisto 1 at 

1 

k 

1 

at 

1 

k 
1 at 

1 

k 

1 

at 

1 

k 
Materia/ TS D TS D TS D TS D 

1 
kmft- kmfh 

1 

Tyhjänä - Empty .. 48,0 36,9 34,0 26,4 25,0 17,7 14,0 
Kuormattuna -
Loaded ............ 38,0 30,1 27,0 22,0 22,0 15,5 14,0 

Keskimäärin -
Average . .. .. ...... 43,0 33,5 31,0 24, 2 24,0 16,6 14,0 

1 Suhdeluvut - Ratios 1 128 100 100 73 72 49 46 

Huom. At. tarkoittaa taulukossa aikatutkimusaineistoa ja k kuljettajien keräämää tilastoa. - N.B. In t11e Table, TS 
refers to time-study materia/ and D to statistics collected by tl!e drivers. 

pia, mäkisiä kyläteitä, tilusteitä ja metsähallituk
sen metsäteitä. V luokkaan luettiin eräs aivan ala
arvoinen kylätie ja eräs metsätie, jota parhaiten 
kuvaisi nimitys: >>kinttupolktt>>. 

3 2 2. T i e n 1 a a d u n v a i k u t u s 
a j o n o p e u t e e n. 

Kuljettajien käyttökelpoisten ajotilastojen ja 
aikatutkimusaineiston perusteella laskettiin keski
määräiset ajonopeudet eri tieluokilla. Ne saatiin 
vähentämällä koko ajoajasta kaikkiin muihin sei
sauksiin paitsi ohitukseen kuluneet ajat ja tällä 
ajalla jaettiin ajettu matka. Laskutapa on sama 
kuin IVA:n (1939 s. 204) käyttämä. 

Talviajossa, josta on sekä aikatutkimus- että 
tilastoaineistoa, saatiin taulukon 4 osoittamat ajo
nopeudet eri tieluokilla (vrt. piirros 1 ). Taulukosta 
ilmenee, että kuljettajien tilastojen ajonopeudet 
ovat jonkin verran pinemmät kuin aikatutkimus
aineistosta lasketut. Tämän aiheuttaa se, että kul
jettajat eivät ole merkinneet muistiin kaikkia ly-

hyitä seisauksia. Suunta molemmissa on kuitenkin 
sama. Talviajon ajonopeudet ovat vain normaali
autoista, koska tutkimustyömailla oli siihen aikaan 
hyvin vähän perävaunullisia autoja. 

Kesäajoista on aineistoa sekä perävaunu- että 
normaaliautoista. Ajonopeuden vaihtelut eri tie
luokissa selviävät taulukosta 5 (vrt. piirros 2). 
Niistä nähdään, että normaaliautojen keskimääräi
nen ajonopeus on selvästi suurempi kuin perävaunu
autojen nopeus vastaavissa olosuhteissa. 

Taulukoista ilmenevä ajonopeuden ja tieluokan 
välinen riippuvaisuus on melko suoraviivainen. 
Niin on asianlaita etenkin talviajossa. Koska ei 
kuitenkaan voida sanoa, onko ero tieluokasta toi
seen aina yhtä suuri, ei ole katsottu olevan syytä 
tasoittaa suoraviivaisesti näitä, vaan käytetään 
tutkimuksen äntamia, ajomatkalla punnittuja arit· 
meettisia keskiarvoja sellaisinaan. 

Näyttää siltä kuin ajonopeutta olisi ylipäänsä pi
detty liian korkealla. Eihän esim. 48 km:n keski
määräistä nopeutta 1 lk:n tiellä voida enää pitää 
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Taulukko 5. Ajonopeus kesällä. - Table 5. Running Speed in Summer. 

Tieluokka 1 

1 1 

1 

Class of Road II lii IV 
1 

V 

Autotyyppi 1 norm. 1 pv. 1 

Type of Truck No trailer Semi-trailer 
norm. 1 pv. 1 norm. 1 pv. 1 

No trailer Semi-trailer No trailer Semi-trailer 
norm. 1 pv . -

No trailer Semi-trailer 

Tyhjänä - Empty .. 36,2 31,8 32,2 
Kuormattuna -
Loaded ...•. . . . .... 31,8 28,4 29,1 

Keskimäärin -
Average . ..... . .... 34,0 30,1 30,7 

Suhdeluvut - Ratios 1 JOO JOO 1 90 

kuorma-auton normaalina nopeutena. Sellaisella 
ajalla vain kulutetaan autoja saavuttamatta itse 
asiassa vastapainoksi mitään huomattavampaa 
etua. Muissa tieluokissa nopeudet ovat vastaavasti 
liian korkeita tien laatuun nähden. Tämä nähdään 
selvästi vertaamalla saatuja nopeuksia IVA:n (1939 
s. 264) tutkimuksen tuloksiin, jotka oli kerätty 
sekä yksityisi ltä että yhtiöiden autoilta. 

Ajonopeudet keskimäärin eri tieluokilla ovat 
nim. IV A:n mukaan 

1 II 111 IV V 
33 26 22 15 11 kmjt. 

-+ 

~ 
~ 
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~ 
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T 

Tieluokka - Road dass. 

Piirros 1. Ajonopeus tieluokittain normaaliautoilla talvella . 
Valkoiset pylväät esittävät tyhjänä ajon ja viivoitetut 
kuormattuna ajon nopeutta. Katkoviivalla on merkitty 
nopeudet kuljettajien tilaston mukaan. - Fig. 1. Running 
speed by road classes with trucks without trailers in the 
Winter. The white columns show the speed of empty running, 
and the ruled OTUS that of running with load. The dotted Iine 

denotes the speeds as per statistics by the diverse. 

1 

kmft.- kmfh 

1 
27,3 22,6 21,8 . 16,6 15,0 

23,7 19,6 15,5 14,2 10,4 

25,5 21,1 18,7 15,4 12,7 
85 62 1 61 46 1 42 

Tosin luokittelut eivät ole aivan samat, mutta joka 
tapauksessa on jo näiden lukujen perusteella selvää, 
että ajo tutkimuksen alaisina olleissa kuljetuksissa 
on ollut normaal ia nopeampaa. 

Suurin tekijä näyttää olevan tien ajoradan kunto, 
si llä huonolla ajoradalla ei kuljettaja voi parhaalla 
tahdollakaan ajaa ylinopeuksilla. Myös mutkai
suudella ja mäkisyydellä on selvä vaikutus, mutta 
sen sijaan kapeuden vaikutus riippuu melkein koko-

51J 

-<:: I,Q --E: 
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Tieluokka - Road class. 

Piirros 2. Ajonopeus tieluokittain kesällä. Valkoiset pyl
väät esittävät tyhjänä ajon ja viivoitetut kuormattuna ajon 
nopeutta. Koko pylväs merkitsee normaali- ja katkoviivat 
perävaunuautojen nopeutta. - Fig. 2. Running speed by 
road classes in the summer. The white columns show the speed 
of empty running and tlle ruled ones tilat of running with 
load. Tlle entire column refers io the speed oj trucks without 
trailers and the dotted Iines to tilat oj trucks with semi-trailers. 
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naan tietä käyttävien autojen lukumäärästä. jos 
käytäntöä varten halutaan uusi, entistä objektiivi
sempi luokitus, on siinä kapeuden arvo jätettävä 
pienemmäksi. 

jos verrataan ajonopeuksia tyhjänä ja kuormat
tuna, nähdään, että ero absoluuttisina nopeuksina 
pienenee normaaliautoilla tieluokan huonotessa. 
Suunta perävaunuautoilla on sen sijaan päinvastai
nen. Suhteellisesti ero pienenee normaaliautoilla 
talvella, mutta kesällä sekä normaali- että perä
vaunuautoilla se suurenee, kuten seuraavasta ase
telmasta ilmenee: 

11 111 IV V 
Talvi norm. 21 18 17 13 
Kesä >> 13 10 13 14 
Kesä peräv. 11 13 29 31 

IVA:n (1939 s . .264) mukaan absoluuttinen no
peusero tyhjänä ja kuormattuna ajon välillä on 
suurin 1 1 ja 1 II luokissa ja pienin V luokassa. Suh
teellinen ero on kaikissa luokissa suunnilleen yhtä 
suuri. 

Perävaunuautojen keskim. ajonopeus eri tieluo
killa on normaaliautojen ajonopeuteen ( = 1 00) 
verrattuna seuraava: 

1 1 
89 

111 
83 

IV 
89 

V 
82 

IVA ( 1939 s. 264) tuli siihen tulokseen, että nor
maaliautojen ajonopeus on I ja 11 luokan teillä hiu
kan suurempi kuin perävaunuautojen, mutta muissa 
tieluokissa ovat ajonopeudet sen sijaan molemmilla 
käytännöllisesti katsoen yhtä suuret. Niinpä komi
tea esittääkin eri tieluokille ajonopeudet, jotka sen 
mukaan sopivat sekä normaali- että perävaunu
autoille. C o 1 1 i n s ( 1937) mainitsee pienten au
tojen etuna suuremman ajonopeuden. Mitä hän 
pienillä autoilla tarkoittaa, ei selviä kirjoituksesta, 
mutta todennäköisesti ero sopii myös perävaunut
tomien ja -vaunullisten väliseen suhteeseen. 

Myös kuorman koon vaikutusta ajonopeuteen 
tutkittiin, mutta siinä ei havaittu riippuvaisuutta. 
IVA:n ( 1939 s. 264) mukaan kuorman suuruudella 
ei myöskään ole vaikutusta ajonopeuteen, ellei 
kuorma ole epänormaalisen suuri tai pieni. 

Tutkimuksessa ei otettu selville vaihteella ajon 
osuutta eri tieluokissa kuten IVA:n (1939 s. 265) 
tutkimuksessa. IVA:n mukaan olivat vaihdeajo
prosentit eri tieluokissa kuormattuna ajettaessa 

1 20 II 50 111 65 IV 90 V 100 %. 
Varmaankin tässä tutkimuksessa käytetyissä tie-

luokissa on havaittavissa samanlaisia eroja vaih
teella ajossa. 

Esitetty tieluokittelu on sangen subjektiivinen. 
Luokittelussa voi sattua erehdyksiä puoleen ja toi
seen. Siksi luokittelua esim. palkkaperusteisiin so
vellettaessa lienee syytä käyttää tutkimuksessa 
saatujen ajonopeuksien sijasta kolmen rinnakkaisen 
tieluokan ajonopeuden keskiarvoa. Parhaassa ja 
huonoimmassa luokassa tulee kyseeseen vain kah
den luokan keskiarvo. 

3 2 3. K e 1 i r i k o n v a i k u t u s 
a j o n o p e u t e e n. 

Tieluokittelua käytettäessä on vielä muistettava, 
että se perustuu pääasiallisesti tien ajoradan kun
toon. Etenkin syksyllä ja keväällä teiden laatu voi 
muuttua huomattavasti ja nopeasti sateiden tai 
suojailmojen johdosta. Lumipeitteen vaikutusta ei 
valitettavasti viime talvena vähälumisuuden vuoksi 
voitu lainkaan tutkia. Silläkin lienee vaikutusta 
ajonopeuteen pahimmilla pyryilmoilla. IVA:n (1939 
s. 264) tutkimusten mukaan alle parin-kolmen desi
metrin paksuisella lumikerroksella ei ole vaikutusta 
ajonopeuteen, jos vain tien pinta alla on luja ja 
kestävä. 

Kelirikon vaikutuksesta esitetään seuraavassa 
muutamia esimerkkejä: 

1 lk:n jäätiellä laski ajonopeus 27. 3.-2. 4. 
välisenä aikana 47,1 km:sta 16,6 km:iin jt, 6. 4. oli 
tie ajokelvoton. 

1 Ilk:n maantiellä muuttui ajonopeus 24. 3.- 9. 4. 
välisenä aikana 36,9 km:stä 26,6 km:iin jt. 17. 4., 
joka oli viimeinen ajopäivä, ajonopeus oli 18,2 kmj t. 

111 lk:n maantiellä ajonopeus oli 24. 3. 27 km/t. 
Se laski 16. 4. mennessä 14,5 km:iin jt. 

jo näistä esimerkeistä nähdään, että kelirikon 
vaikutuksesta tien kunto muuttuu niin paljon, että 
se on luettava toiseen tieluokkaan kuin ennen keli
rikon alkua. Ajonopeus pienenee kaikissa tieluo
kissa IV luokan nopeutta vastaavaksi. Näissä esi
merkeissä oli ajonopeuden pieneneminen 1 lk. tiellä 
65 %, II lk. tiellä 56 % sekä 1 1 1 lk. tiellä 43 % 
alkuperäisestä nopeude ta. Todennäköisesti myös 
IV lk. tiellä ajonopeus pienenee jonkin verran, 
mutta tällaiset huonot tiet tulevat muita nopeam
min käyttökelvottomiksi. 

3 2 4. 0 h i t u s a j a n r i i p p u v a i s u u s 
t i e n k u n n o s t a. 

Koska tieluokittelua laadittae sa myös ohitus
mahdollisuudet ovat olleet eräänä perusteena, on 
todennäköi tä että tieluokan ja ohitusajan välillä 



on olemassa riippuvaisuutta. Ohitusajan suuruu
teen tien laadussa vaikuttaa tietenkin eniten tien 
leveys, mutta myös ajoradan kunnolla on vaiku
tusta tässäkin suhteessa. Tutkimuksen antamat 
tiedot nähdään taulukaista 6 ja 7. 

Taulukko 6. Ohitusaika kesällä. - Table 6. Passing Time 
in Summer. 

Tieluokka - Class oj Road 1 
II 111 1 IV V 

min. - minules 

Aika/Ohitus- Timej Passing 0,01 0,06 1 0,27 0,59 
Suhdeluku - Ralio ...... . 100 600 1 2700 5900 

Taulukko 7. Ohitusaika talvella. - Table 7. Passing Time 
in Winter. 

Tieluokka- Class of Road 1 
1 II 1 111 IV 

min. - minutes 

Aika/Ohitus- Timef Passing! 1 
0,84 1 0,04 1 0,12 1 0,15 

Suhdeluku - Ralio ....... 100 300 375 2100 

Taulukaista ilmenee, että tieluokan ja ohitusajan 
välillä on olemassa jotenkin selvä riippuvaisuus
suhde. Kuitenkin· esim. kesäajossa IV luokan tiestä 
suuri osa oli sellaista metsätietä, jossa ohitus tapah
tui ajamalla tien viertä pitkin. Taulukoissa ilmoi
tetut ajat esittävät vain seisonta-aikoja ohitet
taessa. Vauhdin hiljentämisestä johtunut ajanme
netys lienee ainakin yhtä suuri ja todennäköisesti 
sen vaihtelukin on samansuuntainen kuin taulu
kaista 6 ja 7 ilmenee. Ohitusajoista on vielä huo
mattava, että suurin osa niistä syntyy tyhjänä ajet
taessa, sillä tyhjä auto hakeutuu aina ohituspai
koille ja antaa kuormatun auton ajaa pysähty
mättä ohi. 

3 2 5. T i e n 1 a a d u n v a i k u t u s 
a u t o j e n k o r j a u k s i i n. 

Tien ja varastopaikan laadulla on huomattava 
vaikutus korjauksiin. IVA:n (1939 s. 278) mukaan 
moottorin kuluminen on suoraan verrannollinen 
ajoaikaan. Muun auton kulumisen taas voidaan 
olettaa olevan suoraan verrannollinen ajomatkaan, 
edellyttämällä, ettei tien laatu vaihtele. 

Tutkimusaineiston perusteella ei saatu lasketuksi 
mitään yleisesti pätevää tien laadun ja korjausten 
riippuvaisuutta toisistaan. Eräissä tapauksissa oli 
silti huomattavissa sangen selvä korjausten riip
puvaisuus tien laadusta ja kunnosta. Sellaista 
kuvaa taulukko 8, jossa nähdään erään autojouk
kueen korjaukset tieluokan huonontues a kelirikon 
aikana. 
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Taulukko 8. Tien laadun vaikutus korjauksiin. - Table 8. 
Influence of Qualily oj Road on Repairs. 

1 
1 

Autoja - Trucks 
Tie-

1 
Pvm. luokka 

ajossa korjauksessa 

Dale Class of 
running under repair 

Road kpl. % 
1 kpl. 1 

% 
number 1 number 

27. 3. 1 8 100 
28. 3. 1 8 100 
29. 3. 1 8 100 
30. 3. II 7 JOO 
31. 3. II 7 88 1 12 

1. 4. 111 6 75 2 25 
2. 4. IV 6 75 2 25 
3. 4. IV 7 88 1 12 
4. 4. IV 4 57 3 43 

1 

5. 4. IV 4 50 4 50 

1 6. 4. IV 3 38 5 62 

Taulukosta 8 havaitaan, että korjauksessa ollei
den autojen Jukumäärä kasvaa hyvin selväpiirtei
sesti kelirikon edistyessä. Se, kuten myös tieluokan 
huononeminen kelirikon edistyessä, osoittaa, että on 
tarkoin harkittava, kannattaako ajon jatkaminen 
kelirikon aikana vai ei. 

Ford-Sussex autoissa (normaaliautoissa) on moot
torikorjauksia n. 45 %, alustakorjauksia n. 50 % 
ja rengaskorjaukset ovat n. 5 % kaikista korjauk
sista. Ford- 0 98 T-normaaliautot jätettiin huo
mioimatta kustannuksia laskettaessa. Näin ollen 
on IVA:n tapaan korjauskustannuksia eri tieluo
killa määrättäessä laskettava 45 % ajoajan perus
teella ja 55 % ajomatkan perusteella. 

Ford 0 98 T (perävaunuautojen) korjausten ja
kaantuminen on em. järjestyksessä 55 %, 30 % ja 
15 %. Siinä on siis 55 % ajoaikaa ja 45 % ajomat
kan perusteella laskettavia· kustannuksia. 

IVA:n (1939 s. 278) kuljetuskomitea laskee hoito
ja korjauskustannukset yksikköä kohden niin, että 
2f3 kustannuksista jaetaan ajoajalla ja 1/3 ajomat
kalla eli, että 2/3 korjauskustannuksista syntyy 
moottorikorjauksista ja vain 1/3 muissa auton 
osissa tapahtuneiden vaurioiden korjaamisesta. 
Ero tämän tutkimuksen ja IVA:n välillä johtunee 
ainakin osittain siitä, että useimmat moottoriviat 
johtuvat normaalista kulumisesta, mutta muut vau
riot vähintään yhtä paljon huonosta käsittelystä. 
IVA:n tutkimissa autoissa oli sekä yksityisiä että 
yhtiöiden autoja. Tässä tutkimuksessa tutkitut 
autot olivat sen sijaan kaikki valtion omistamia. 
Todennäköisesti oli autojen käsittely jälkimäisessä 
tapauksessa huolimattomampaa kuin edellisessä. 
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Varastopaikan laadulla on hyvin merkittävä vai
kutus korjauskustannuksiin. VAPO:n auto-osasto 
on arvioinut 40-50 % moottori- ja alustakorjauk
sista johtuneen varastopaikan epäonnistuneesta 
kunnosta tai sijainnista. Minkälaatuinen tämä vai
kutus on eri varastoluokilla, ei selvinnyt tutkimuk
sessa, mutta voitaneen käyttää seuraavia suhdelu
kuja eri maapohjaluokissa. 

Maapohjaluokka 1 II II I IV 
Suhdeluku . . . . 60 100 138 162 

Suhdeluvut on saatu auton varastolla liikkumis
ajasta, jonka aikana kaikki varastolla syntyvät, kor
jausta vaativat rikkoutumiset tapahtuvat. Edellä 
esitetyt luvut eivät antane tarpeeksi jyrkästi nou
sevaa suhdetta, sillä on huomattava, että suuri osa 
varastolla sattuneista vaurioista aiheutuu enemmän 
varaston huanon kunnon aiheuttamista rikkoutu
misista kuin ajoajasta riippuvasta normaalista ku
lumisesta. 

Varaston kunnon vaikutus otetaan huomioon kus
tannuksia laskettaessa lisäämällä ajoaikaan varas
tollaoloaika. Tarkemmin voitaisiin se ottaa huo
mioon laskemalla osa kustannuksista ajokertaa koh
den, mutta koska em. 40- 50 % on vain arvio, on 
siihen varminta suhtautua tietyllä varauksella. 

3 2 6. P o 1 t t o a i n e e n k u 1 u t u k s e n r i i p
P u v a i s u u s t i e n k u n n o s t a. 

Tutkimuksessa kerättiin poltto- ja voiteluaine
kulutuksesta ainoastaan tilastollisia tietoja. Tosin 
oli tiedossa tieluokat, joita autot olivat käyttäneet, 
mutta mitään korrelaatiota ei näistä tiedoista pys
tytty laskemaan. Kelirikon aikaisesta polttoaineen 
kulutuksesta nähdään kuitenkin, että tien kunnon 
laskiessa polttoaineen kulutus nousee. Vuoden kol
men ensimmäisen kuukauden keskiarvo oli nor
maaliautoissa nim. 39,3 1/100 km, mutta huhti
kuussa oli kulutus 57,1 1/ 100 km. Viiden ensimmäi
sen kuukauden keskiarvo oli 43,3 1/ 100 km. 

IVA:n (1939 s. 266) tutkimuksessa oli bensiinin 
kulutus eri tieluokilla seuraavan asetelman mukai
nen. Tieluokkaa (tien kuntoa ja laatua) esittää sitä 
vastaava ajonopeus. Esitettävät luvut ovat 75 hv. 
6 tonnin kuorma-autosta, ja ne on saatu road flow
meterillä mittaamalla. 

Ajonopeus kmjt 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
bensiininkulutus IJIOO km 

ajo tyhjänä . . . 66 44 33 27 23 21 20 20 20 
ajo kuorm ..... 102 70 52 41 34 30 27 26 26 
keskim. . . . . . . . 84 57 42 34 28 25 23 23 23 

Luvuista nähdään, että polttoaineen kulutus kas
vaa ajomatkan km kohden ajonopeuden piene
tessä ( = tien huonotessa), mutta kulutus aikayk
sikköä kohden on käytännöllisesti katsoen muuttu
maton määrättyyn nopeuteen, 35 kmjt, asti. 

Ajokustannuksia laskettaessa voidaankin IVA:n 
(1939 s. 279) mukaan bensiinin ja voiteluaineiden 
kulutus laskea kaavalla 

a 
a ljt + 40 l j km. 

M-öljyn kulutus on 0,7 lj iOO km ja C-öljyn ku
lutus 0,08 1/100 km. 

32_7. Ajokustannukset. 

Kuljetuskustannukset voidaan jakaa kustannus
paikkojen mukaan kuormaus-, purkaus- ja ajokus
tannuksiin. Näistä viimeksi mainitut ovat tärkeim
mät ja eniten riippuvaisia ajo-olosuhteista, kuten 
edellisistä aikatutkimustuloksista jo selviää. Ajo
kustannukset voidaan jakaa seuraaviin kustannus
lajeihin: 

Korko lasketaan alkuperäiselle hankinta-ar
volle käyttämällä korkokantana 6 %. Laskut teh
dään käyttötuntia kohden, joita vuodessa on tutki
muksen mukaan n. 1840. IVA:n (1939 s. 281) mu
kaan käyttötuntien määrä on jonkin verran suu-
rempi kuin e.m., n. 2000 tuntia. · 

Y 1 e i s k u s t a n n u k s e t lasketaan myös 
käyttötuntia kohden. iihin tulee pakosta sisäl
tymään aina jonkin verran autohuoltokustan
nuksia, jotka ovat vaihtuvia. 

P o i s t o lasketaan erikseen autolle, perävau
nulle ja renkaille. Kuten mainittu, kuluvat moot
tori ja siihen liittyvät osat suoraan verrannollisesti 
ajoaikaan, mutta muu auto taas suoraan verrannol
lisesti ajomatkaan. Ford-Sussex autoilla on sopi
vin suhde poiston laskemisessa 45 % ajoajalle ja 
55 % ajomatkalle. Ford 0 98 T:n samat luvut ovat 
55 ja 45 % . Tällöin on ajoaikaan lisättävä auton 
varastolla liikkumiseen käyttämä aika. Renkaille 
ja perävaunulle lasketaan poisto ajetun matkan 
perusteella. 

Auton iäksi on Ruotsissa laskettu IV A: n ( 1939 
s. 281) mukaan 250.000 km tavallisessa maantie
ajossa. Yksiakselinen perävaunu kestää yhtä pitkän 
ajon. Renkaiden kestoaika on 70.000 km. Meillä 
pätevät pysyvillä teillä tapahtuvassa puutavaran
ajossa seuraavat luvut: 

auto .................. . 
perävaunu ............. . 
renkaat ... . . .. ........ . 

250.000 km 
250.000 )) 
50.000 )) 



Ford-autojen nykyinen hankintahinta on n. 
500.000: - . Perävaunun valmistuskustannukset 
ovat nykyisin 70.000: -ja renkaiden hinta 5.000: -
mkjkpl. 

H o i t o- j a k o r j a u s k u s t a n n u k s e t 
lasketaan edellä luvussa 325 esitetyin perustein. 
Materiaali on saatu 25 perävaunuauton ja 35 nor
maaliauton puolen vuoden korjauskustannuksista. 

Polttoainekustannukset lasketaan siv. 20 maini
tuin perustein. Peruslukuna on käytetty normaali
autoilla 43,0 1/ 100 km j( perävaunuautoilla 50,0 
lflOO km. 

M i e h i s t ö k u s t a n n u k s e t lasketaan työ
ehtosopimuksen mukaan km kohden. 

Taulukosta 9 nähdään suhteelliset ajokustannuk
set eri autotyypeillä kilometriä ja tuntia kohden. 
Keskimääräiseksi ajamatkaksi on arvioitu 30 km, 
keskim. ajonopeudeksi 30 kmjt (kuormattuna ja 
tyhjänä ajon keskiarvo). 

Taulukko 9. Suhteelliset ajokustannukset - Table 9. 

1 

Relative Hauling Costs. 

Ford-Sussex 1 Ford mf40 
(norm.autot) (pv.autot) 

Kustannuslaji mkfkm + mkjt . mk/ km + mk/ t. 
Ford-Sussex Ford mj40 

Specification of Cost ( trucks without (trucks witlz semi-
trailers) trailers) 

Fmksjkm+ Fmksj/1 Fmksfkm+ Fmksfh 

Poisto - Deprecia-l 
tion 1 

auto - truck . . . 1,85 43,09 1,26 36,49 
renkaat - tires . 1,01 1,40 
peräv. - semi-
trailer . . .. . . . . 0,40 

Polttoaine - Fue/ 0,42 . 469,71 0,41 467,69 
Korjaukset -
Repairs ..... . . . 12,27 301,1 8 10,61 333,12 

Miehistö - Crew 
wages ..... . .... 7,34 7,97 

Korko - lnterest 28,98 28,38 
Yleiskustannuk. -
Overhead • • 0 • •• 134,15 1 112,27 

Yhteensä - Total 22,89 977, 11 1 22,05 977,95 

Suhdeluvut - 1 

Ralios ..... ... . 100 1 119,4 1 

Korjauskustannukset ja polttoainekustannukset 
ovat siis suurimmat kustannuserät Korjauskus
tannusten suhteeton suuruus ilmenee, jos verrataan 
niitä IVA:n (1939 s. 282) tuloksiin. iiden mukaan 
korjauskustannukset ovat tuskin 1/4 polttoainekus
tannuksista. Tässä korjausten osuus on suurin piir
tein yhtä suuri poltto- ja voiteluainekustannusten 
kanssa. 
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Taulukko 10. Ajokustannukset eri ajonopeuksilla . -
Table 10. Haulage Costs at Different Running Speeds. 

Ajonopeus kmjt. 
1 20 1 30 1 40 

Running speed kmfh mkjm3 km 
Fmksfcu.m.km 

1 1 
Norm.autot - Trucks witlz-
out trailers . . . . . . . . . . . . . . 13,27 1 

Pv.autot - Trucks witlz \ 
7,86 i 5,98 

6,06 1 4,64 semi-trailers . .. .......... . j 1 0,23 

5,13 1 

3,89 1 

Piirroksessa 3 ja taulukossa 10 on kuvattu ajo
kustannukset m3 km kohden eri nopeuksilla sekä 
normaali- että perävaunuautoilla. Siitä huoma
taan, että perävaunuautojen kustannukset ovat 
huomattavasti pienemmät kuin normaaliautojen. 
Tämä ei kuitenkaan vielä osoita, että perävaunu
auto olisi ehdottomasti edullisempi kaikilla tie
luokilla, sillä perävaunuautojen nopeus on pienempi 
kuin normaaliautojen. Webb i n (1937) mukaan 
suht. ajokustannukset eri tieluokilla olivat. 

1 
100 

II 
75 

1 1 1 
50 

IV V 
45 . 35 

Siis myös ne osoittavat riippuvaisuutta tien kun
nosta ja laadusta. Myös IVA (1939 s. 283) esittää 
sangen selvät erot eri tieluokkien ajokustannuk
sissa. Käyrien suunnat ovat samanlaiset kuin piir
roksessa 3. Lasku on kuitenkin hiukan jyrkempi 
lähellä ordinaattaa. 

Seuraavasta asetelmasta nähdään, että perä-

'-+ A 
\ 

" \ B 
V 

\ ' ~ \ 
8 " ~ ~ ...... 1"--.. 

.......... r-- --- -

f/) 2P .3/J 

Ajonopeus kmj t - Running speed kmjlz. 

Piirros 3. Ajokustannukset (A normaaliautot , 8 perävau
nuautot). - Fig. 3. Hauling expenses ( A trucks IVitlwut 

trailers, B trucks with semi-trailers) . 
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vaunuautojen kustannukset tieluokan huonotessa 
lähenevät vastaavia normaaliautojen kustannuksia. 

Ajokustannukset suhdelukuina eri tieluokilla 

Perävaunuautot .. 
Normaaliautot . . . 

II 111 IV V 
84 85 90 98 

100 100 100 100 

Aivan huonoimmilla teillä tulee siis ajo normaali
autoilla kannattavammaksi. Mitä taas tulee ajo
kustannuksiin eri tieluokilla, ovat V luokan kus
tannukset 2-, IV luokan n. 1,5- ja 111 luokan 
n. 1, 1-kertaiset II luokan kustannuksiin verrattuina. 
Normaaliautoilla ovat vastaavat kertoimet 1 ,6, 
1,3ja1,1. 

Co II i n s (1937) esittää Grande Ronde Pine 
Companyn kuljetuksista seuraavat kustannukset 
eri autotyypeille. 

1. pienet autot, yksiakselisilla peräv.. . 100,0 
2. pienet autot, kaksiakselisilla peräv. 86,7 
3. isot autot, >> >> 80,0 

Ykköstyypin autojen keskim. kuorma oli 10.000 kg, 
kakkostyypin 14.700 ja kolmostyypin 18.500 kg. 
Sen mukaan on kannattavaisuusraja ainakinl8,5 
tonnin kohdalla. Ajo-olosuhteet Pohjois-Ameri
kassa ovat kuitenkin erilaiset kuin mei llä. IV A 
päätyi tutkimuksessaan 6- 7 tonn in kuormausky
vyn paikkeilla olevaan kannattavuusrajaan. Myö
hemmin on Ruotsissa päädytty vielä suurempiin 
autoihin, aina 15- 18 tonnin kantokykyisiin . (Ny-
1 i n d e r 1945, K a n t o 1 a 1947 a ja b). 

Kuormauskustannukset muodostuvat kuormaus
ja purkausmiesten palkasta sekä auton varastossa 
seisonta-ajalla tulevista korkokustannuksista. Kus
tannusten suuruus riippuu siis jonkin verran odotus
ajoista, varaston kunnosta ja miesten luvusta. Em. 
kustannuksiin on vielä lisättävä varaston kunnos
tamisesta johtuvat kustannukset. 

Lisäksi huomattakoon kustannuksia käsitel
täessä, että ne on laskettu valt ion autoista, joten 
autoverot puuttuvat kustannuksista. IVA:n tutki
muksessa on nekin laskettu mukaan. 

3 2 8. Y h t e e n v et o a j o t u t k i m u k
s i s t a. 

Ajotutkimuksen tuloksista voidaan esittää seu
raava yhteenveto: 

1. Autot ovat korjauksessa n. viidennen osan 
vuodesta. 

2. Ajotyöpäivinä on päätyöajan osuus n. 80-
85 %. 

3. Käytetty tieluokittelu kuvaa hyvin ajono
peuden vaihtelut. 

4. Perävaunuautojen keskim. ajonopeus on n. 85 
% normaaliautojen keskim. ajonopeudesta. 

5. Kelirikon aikana tien kunto ja ajonopeus las
kevat nopeasti, sitä nopeammin mitä huo
nomman luokan tie on kysymyksessä. 

6. Ohitukseen tarvittava aika suurenee tieluokan 
huonotessa hyvin selväpiirteisesti. 

7. Tien laadulla näyttää olevan suuri vaikutus 
korjauskustannuksiin. 

8. Korjauskustannusten osuus ko. autoilla on 
suhteettoman suuri. 

9. Poltto- ja voiteluaineiden kulutus nousee tien 
huonotessa ja ajonopeuden pienetessä. 

10. Ajokustannukset ovat huonoilla teillä huo
mattavasti suuremmat kuin hyvillä teillä. 

II . Perävaunuautojen kustannukset m3 km koh
den ovat pienemmät kuin normaaliautojen. 
Ero pienenee tien huonotessa. 

12. Varaston laadulla ja kunnolla on huomattava 
vaikutus korjauskustannuksiin . 

33. KUORMAUS JA PURKAUS. 

3 3 1. Kuorma u s- ja pur k au sv ara s
tojen jakaantuminen eri 

1 u o k k i i n. 

Tutkimuksen kohteena olleet varastot jakaantui
vat eri luokkiin taulukon II osoittamalla tavalla. 

Taulukosta ilmenee, että kuormauspaikoilla maa
pohja on hieman purkauspaikkojen keskimääräistä 
maapohjaa huonompi. Tämä johtuu siitä, että pur-

Taulukko 11. Kuormaus- ja purkauspaikkojen jakaantuminen eri luokkiin. - Table 71. Results oj Loading and Unloading 
at Various Landings and with Dilferent Degrees oj Organisation. 

1 Maapohja lk. - Class oj Soil 1 j ä rjestely lk. - Organisation Class 

1 

I 1 II III 1 IV 1 Keskim. lk. 1 1 II 1 
([[ 

1 IV 1 Keskim. lk. 
% Average dass. l % Average class. 

Kuormausvarastot - Loading 1 

17,4 1 

1 

17 4 1 Places ............... . ...... .. 26,1 39,1 17,4 2,3 4,4 39,1 39, 1 
' 

2,7 

1 

Purkausvarastot - Unloading 
Places ............ . . . . ........ 33,3 26,7 26,7 13,3 1,9 46,7 46,7 6,6 - 1,6 



kauspaikkoina olivat rautatieasemien halkovaras
tot, jotka ovat monivuotisia. Niissäkin on tietysti 
vielä huomattavasti parantamisen varaa. Kuor
mauspaikkojen valintaan ja raivaukseen oli kiinni
tetty hyvin vähän huomiota. 

Varastojen järjestelyssä on sama suhde kuin 
maapohjassakin, siis purkauspaikkojen järjestely 
on hieman parempi kuin kuormauspaikkojen. On 
selvää, että monivuotisilla varastoilla voidaan 
päästä parempaan järjestelyyn, kuin usein hyvin
kin epäedulliseen maastoon sijoitetuilla tilapäisillä 
kuormauspaikoilla. Toisaalta asema-alueet ovat 
nykyään monesti niin ahtaita, että autokuljetuk
sen vaatimukset voidaan ottaa vain toisarvoisina 
huomioon. 

3 3 2. K u o r m a u s v a r a s t o a i k a. 

Aikatutkimusaineiston mukaan kului tutkimuk
sen alaisissa kuljetuksissa autolta 33,7 % varsinai
sesta työajasta kuormaus- ja purkauspaikoilla. 
Kuormauksen osuus tästä oli aikatutkimusten mu
kaan 57,0 % ja kuljettajien tilastojen mukaan 
55,1 %. Mainittu prosentti riippuu suuresti ajo
matkasta, varastopaikan laadusta ja kuormausryh
män suuruudesta, mutta jo em. luvut osoittavat, 
että myös kuormauksella on suuri vaikutus kulje
tustehoon. 

Aikatutkimusten perusteella kuormausvarasto
aika jakaantuu eri työvaiheisiin seuraavasti. 

% 
Kuormauksen päätyöt . . . . . . . . . . 63,9 
Kuormauksen aputyöt . . . . . . . . . . 1,2 
Kuormauksen hukka-aika. . . . . . . . 6,8 
Lepääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 

Varsinainen kuormausaika . . . . 73,1 
Ajo varastolla . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,3 
Odotus varastolla . . . . . . . . . . . . . . 16,8 
Mittaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 1 
Muut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 

Muu kuormausaika . . . . . . . . . . . 26,9 

Yhteensä 100,0 

Asetelmasta nähdään, että eniten aikaa vievä 
vaihe on kuormauksen päätyöt, joihin on käytetty 
keskimäärin 63,9 %. Seuraavana on odotus varas
tolla 16,8 % ja sitten ajo varastolla 9,3 %. Kuor
mauksen hukka-ajan o uus on vielä 6,8 %, mutta 
muihin vaiheisiin on kulunut suhteellisen vähän ai
kaa. 

Erilaisissa olosuhtei a ajat vaihtelevat huomat
tavasti. Suurin vaihtelu on odotusajas a, joka vaih-
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telee 0 %:sta 42,6 %:iin, mutta myös muissa osuuk
sissa on eroja eri varastoilla.Niiden syitä tarkastel
laan seuraavassa eri vaiheiden yksityiskohtaisessa 
käsittelyssä. 

3321. Varsinainen kuormausvarastoaika. 

3 3 2 1 1. T e h o t y ö a i k a. 

3 3 2 1 1 1. K u o r m a u k s e n p ä ä a i k a. 

3321111. Kuormausolosuhteet. 

Tutkituista kuormista kuormausolosuhteet ol i
vat 18,4 %:ssa hyvät, 53,5 %:ssa keskinkertaiset 
ja 28, 1 %:ssa huonot. Kuormausolosuhteet ovat 
siis keskimäärin hiukan keskinkertaista huonompia. 

Taulukko 12. Kuormausolosuhteiden ja varaston järjestelyn 
suhde toisiinsa. - Table 12. Mutual Relationship oj L oading 

Conditions and Organisation of Landing. 

j ärjestelyluokka 

Kuormausolosuhteet Organisation C/ass 

Loading Conditions 1 
1 

II 
1 

111 IV 
1 

yht. 
total 

Kuormia - Number of L oads 

Hyvät- Good ..... 9 8 40 1 II 68 
Keskinkertaiset -
Fair ............. 28 68 65 37 1 

198 
Huonot - Poor . ... 6 30 48 20 104 
Yhteensä - Total . ·1 43 1 86 1 173 1 68 1 370 

On myös mielenkiintoista todeta, millainen suhde 
vallitsee kuormausolosuhteiden ja varaston järjes
telyn välillä. Se selvitettiin laskemalla P e a r s o n
i n kontingenssikerroin, joka määritellään seu
raavasti (V a he r v u o 1946 s. 192 j.s.). 

C = l !~2 , jossa 02 = ~-E m 1 (111m~ 1 r 
Kaavassa on n = kokonaisfrekvenssi 

m = empiirinen frekvenssi kussakin 
ruudussa 

mt = riippumattomuusluvut, jotka 
saadaan siten, että vastaavat 
pysty- ja vaakarivien summat 
(taulukko 12) kerrotaan keske
nään ja tulo jaetaan kokonais
frekvenssillä. 

Kertoimen arvoksi saatiin C = + 0,21. 
Tämä luku ilmaisee, että korrelaatio olosuhtei

den ja järjestelyn välillä on olema sa, mutta se on 
verraten heikko (vrt. taulukko 12). Kertoimen 
edessä oleva + -merkki osoittaa, että olosuhteiden 
huonontuessa myös järjestelyluokka huonontuu. 
Kun verrataan olosuhteiden ja järjestelyn luokitte-
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lua toisiinsa, odottaisi jonkin verran suurem
paa riippuvaisuutta. On kuitenkin huomattava, 
että olosuhteet vaihtelevat eri puolilla varastoa 
sangen suuressa määrin ja · että järjestelyluok
kaa arvosteltaessa on nähtävästi annettu liian 
suuri arvo ajolle, koska se on mainittu ensin luo
kitteluohjeissa. Edellä huomattiin, että kuormauk
sen päätyöt aiheuttavat suurimman ajankulun 
kuormausvarastolla, joten luokittelu olisi muutet
tava niin, että kuormausolosuhteetkin tulevat pa
remmin huomioon otetuiksi. Luokittelussa on siis 
lisäksi otettava huomioon pinon korkeus ja kunto. 

Olosuhteiden vaikutuksen osoittamiseksi lasket
tiin kuormien luvulla punnitut aritmeettiset keski
arvot eri olosuhteissa tehtyjen kuormien päätyö
ajoille . . Niistä ei tarvitse eliminoida pois miesten 
lukumäärän vaikutusta, koska työryhmän keski
suuruudet olivat käytännöllisesti katsoen yhtä suu
ret eri olosuhteissa työskenneltäessä (3, 77, 3, 78 ja 
3,78). 

Riippuvaisuus ei ole olosuhteiden ja kuormauk
sen päätyöajan välillä suoraviivainen, vaan, kuten 
piirros 4 osoittaa, olosuhteiden muuttuessa hyvistä 
keskinkertaisiksi kuormausaika nousee 16,2 %:lla, 
ja keskinkertaisten ja huonojen välillä ero on 
33,3 %. 2 m tavaralla vastaavat prosentit ovat 
17,1 ja 31,7. 

Absoluuttisina lukuina ilmoitettuna koko aineis
ton keskiarvot ovat eri luokissa seuraavat (vrt. 
piirros 4): 

Olosuhteet II 111 
1 m pinotavara . . 11,1 12,9 17,2 minjtn 
Suhdeluvut . .. ... 100 116 !55 
2 m pinotavara .. 10,5 12,3 16,2 minjtn 
Suhdeluvut ...... 100 117 154 

IVA:n (1939 s. 274) mukaan kuluu 4 m ja 3 m 
paperipuun kuormaukseen eri olosuhteissa 2-miehi
seltä työryhmältä 

Olosuhteet II 111 
4 m ••••• 0 •••••• 7,7 10,9 13,4 minjtn 
Suhdeluvut .... . . 100 141 174 
3m •• 0 •• 0 0 ••••• 9,5 12,4 18,0 minjtn 
Suhdeluvut 100 131 189 

Olosuhteiden vaikutus kuormausaikaan on siis 
vielä selvempi kuin esillä olevassa tutkimuksessa. 

On helposti selitettävissä, että 11 ja 111 luokan 
ero on suurempi kuin 1 ja 1 1 luokan ero. Onhan 
selvää, että olosuhteet eivät voi parantua äärettö
män paljon, vaan rajana on aina heittely mallikel
poisesta pinosta autoon. Sen sijaan olosuhteet voi-
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Kuormausolosuhteet - Loading condilions. 

Piirros 4. Kuormauksen päätyöajan riippuvaisuus kuorma
usolosuhteista. Valkoiset pylväät esittävär 1 m ja viivoitetut 
2 m tavaran kuormausaikoja. - Fig. 4. Corre/alion between 
the actual /oading lime and /oading conditions. The white 
columns show the loading limes for 1-metre and the ruled ones 

lhose for 2-metre goods. 

vat huonontua vaikka kuinka paljon, sillä kuor
mausetäisyys voi olla teoreettisesti miten pitkä 
tahansa. . 

Kuormausolosuhteisiin vaikuttaa myös kuorman 
koko, kuten edellisestä jo selviää, sillä kuorman 
suuretessa nostokorkeus kohoaa. Aineiston perus
teella ei kuitenkaan ollut havaittavissa kuormaus
ajoissa mitään eroa kunkin autotyypin kohdalla eri 
suuruisissa kuormissa, sillä kuormien suuruus vaih
teli hyvin vähän. Kuormauksen päätyöajat ovat 
myös sekä perävaunu- että normaaliautoilla yksik
köä kohden käytännöllisesti katsoen samanlaiset. 

3321112. Työryhmän suuruus. 

Tutkituissa kuljetuksissa suoritettiin kuormaus 
erikoisen kuormausmiehistön toimesta autonkuljet
tajan avustaessa työssä. Työryhmän suuruus vaih
teli 1 ja 7 miehen välillä asetelman osoittamalla 
tavalla: 

Työryhmän suuruus 
Kuormia ........ . 

2 3 4 5 6 7 
62 118 68 85 28 8 

Yleisin työryhmän suuruus on siis 3 miestä ja 
keskimääräinen suuruus on 3, 78. 



Kaikessa ryhmätyössä pätee, että työryhmän 
suuruuden noustessa työteho laskee (H i 1 f 1941). 
Myös auton kuormauksessa tämä pitää paikkansa, 
vaikka korrelaatio onkin tutkimusaineiston mu
kaan odotettua heikompi. 

Tutkimusaineistosta laskettiin Pearson-Bravaisin 
korrelaatiokerroin (V a h e r v u o 1946 s. 163 j .s. 
ja Lindeber g 1927 s. 128 j.s.) pääajan ja työ
ryhmän suuruuden välillä kaavalla 

Edxdy 
r = ,.--;,---:=:: , jossa d = poikkeama. 

1 dx2 1 d/ 

Korrelaatiokertoimen arvoksi saatiin 

r = + 0,32 ~ 0,05. 

Se siis osoittaa, että työryhmän kasvaessa myös 
työaika miesminuuteissa kasvaa. 

jos lasketaan ensimmäisen regressiosuoran yhtä
löt (V a h e r v u o 1946), saadaan yhtälöt, jotka 
osoittavat kuormauksen pääajan miesminuuteissa 
tonnia kohden työryhmän suuruuden funktiona. 

t1m = 0,9 ml + 10,8 t = pääaika 
t2m = 0,8 ml + 10,0 ml = työryhmän suuruus 

Kuormauksen pääaika kasvaa siis 1 m tavaralla 
0,9 min. eli 6,6 % 3-miehisen työryhmän työajasta 
miesten luvun kasvaessa yhdellä 2-metrisellä tava
ralla on sama luku 0,8 min. eli myös 6,6 %. 

Työryhmän muuttuessa kaksimiehisestä kolmi
miehiseksi työaika pienenee 29 %:!Ia. Mainitta
koon, että Ruotsissa IVA:n (1939 s. 273) tekemien 
tutkimusten mukaan pienentää paperipuun kuor
mauksessa 3-miehinen työryhmä työaikaa vain 
12 % :11a 2-miehiseen ryhmään verrattuna. jos työ
aika miesminuuteissa oli.si muuttumaton, olisi tämä 
prosentti ·33,3. On siis todennäköistä, että miesten 
lukumäärän vaikutus on tämän tutkimuksen osoit
tamaa suurempi. 

3321113. Puutavaran pituus. 

Tutkimusaineistoa oli 345 kuormaa 1 m tava
rasta ja 25 kuormaa 2 m tavarasta. Aineiston pe
rusteella oli 2 m tavaran kuormauksen pääaika 
92,8 % 1 m tavaran vastaavasta kuormausajasta. 

Tämä ero johtuu halkojen pienuudesta, joten nii
den kä ittelyssä uuri osa energiasta kuluu >> tyhjä
käyntiin>> ja joudutaan paino- ja tilavuusyksikköä 
kohden suorittamaan huomattavasti enemmän ot
teita kuin 2 m polttopuita kuormattaessa (vrt. 
S ä II f o r s 1945). Toi aalta taas suurentaa 2 m 
tavaran käsittelyaikaa e, että niiden joukossa on 
usein kappaleita, joiden uuruus vaikeuttaa huo-
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mattavasti käsittelyä. Kuriositeettina mainitta
koon, että eräällä työmaalla kului 3-miehiseltä työ
ryhmältä erään 2 m pölkyn (D = 60 cm) kuormaa
miseen aikaa n. 9 minuuttia. joka tapauksessa tut
kimus osoittaa, että 2 m tavaran kuormaamiseen 
kuluu keskimäärin vähemmän aikaa kuin 1 m ta
varan kuormaamiseen vastaavissa olosuhteissa (vrt. 
piirros 4). joissakin tapauksissa suhde voi olla 
päinvastainenkin. Vielä tämän aineiston perus
teella ei voidakaan lopullisesti määrätä, onko 1 m 
vai 2 m tavara autokuljetuksen kannalta edullisem
paa. 2 m tavaran eduksi on kuitenkin lisäksi mai
nittava, että, kun pyritään käyttämään koneellisia 
apuvälineitä autojen kuormauksessa ja purkauk
sessa, se käynee paremmin päinsä pitkää tavaraa 
käsiteltäessä. 

IVA:n (1939 s. 274) mukaan on esim. hyvissä olo
suhteissa 4 m tavaran kuormausaika vain 81 % 
3 m tavaran kuormausajasta. Se siis osoittaa, että 
tavaran pidetessä aina 4:kin metriin asti tulee 
kuormausaika lyhyemmäksi. 

3321114. Puutavaran kuivuus. 

Neljäs ja kaikkein tärkein tekijä, joka vaikuttaa 
kuormausaikaan, on puutavaran paino. Kuormaa
minenhan on tyypillistä nostotyötä, jossa työtulos 
riippuu tavaran painosta melko suoraviivaisesti. 

jos verrataan kesä- ja talviaineiston 1 m pitui
sen tavaran kuormausaikoja p-m3 kohden, huoma
taan, että kesällä on kuormauksessa päätyöaika 
tutkimuksen mukaan 6,2 miesmin. ja talvella 
7,6 miesmin. Ero on siis suuri ja se johtuu melkein 
yksinomaan puutavaran painosta, sillä tonnia koh
den ovat kuormausajat talvella ja kesällä käytän
nöllisesti katsoen yhtä suuret, 13,75 ja 13,78 min. 

Käytäntöä varten voitaneen em. lukuja 6,2 ja 
7,6 min. käyttää kuvaamaan kuivan ja tuoreen 
kuormausaikojen suhdetta. · Niiden mukaan kuluu 
tuoreen tavaran kuormaukseen 21 % enemmän ai
kaa kuin kuivan tavaran. Suhdeluvut ovat siis 

kuiva= 100 
tuore = 121 

On kuitenkin huomattava, että puutavaran paino 
vaihtelee suuresti myös kesällä riippuen varasto
paikan sijainnista ja pinoamistavasta (E k m a n 
1908). 

3321115. Kuormauksen pääaika eri 
olosuhteissa. 

Tutkimuksen mukaan oli keskimääräinen kuor
mauksen pääaika 13,8 miesminftn sekä, kuten 
edellä on jo mainittu, kesällä 6,2 miesmin/p-m3 ja 
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Työryhmän suuruus.- Size af working team . 

Piirros 5. Halkojen kuormauksen päätyöaika eri olosuh
teissa. Katkoviiva esittää talvi- ja kokoviiva kesäaineistoa. 
- Fig. 5. Actual working time jor loading of firewood in 
different conditions. The dotted Line denotes materia[ col/ected 

in winter and the unbroken Line that in summer. 

talvella 7,6 miesminfp-m3. Näitä lukuja voitaneen 
pitää käytännössä esi intyvinä keskiarvoina. Työ
ryhmän keskimääräinen suuruus oli 3, 78 miestä. 

lVA:n (1939 s. 275) tutkimusten mukaan vaatii 
halkojen kuormaus kaksimiehiseltä työryhmältä 
6,2 miesminfp-m3 eli 11 miesminjtn. Tulokset on 
saatu keskiarvoina 122 kuormasta. Kuormausolo
suhteista on selitetty vain: >> Puut oli varastoitu 
pinoihin kuormauspa ikoilla, siten että auto voitiin 
ajaa kuormausta varten puiden luo. >> Voidaan siis 
olettaa, että olosuhteet ovat olleet keskinkertaiset. 
Kuormausaika on siis suurin piirtein samanlainen 
kuin esillä olevan tutkimuksenkin mukaan. Vastaa
vat luvut ovat näet 5,3 miesminfp-m3 ja 11 ,7 mies
minjtn . 

Edellä esitettyjen osatekijöiden avulla voidaan 
laskea kuormauksen päätyöajat eri suuruisissa työ
ryhmissä ja erilaisissa olosuhteissa. Ne nähdään 
taulukosta 13 ja piirroksesta 5, jossa on kuvattu 
ensimmäiset regressiosuorat miesten luvun ja pää
ajan välillä. 

Taulukosta 13 ilmenee, että kuormauksen pää
aika esim. 3-miehisellä työryhmällä on optimiolo
suhteissa 4,9 miesminfp-m3 ja huonoimmissa olo
suhteissa 7,3 miesminfp-m3. Ero on pm3: iä kohden 
28,8 miesmin. eli 9,6 ryhmämin. Autokuorman teko
aika on siis 3-miehisellä työryhmä llä huonoimmissa 
olo uhteissa 49,0 % pitempi kuin parhaissa. Vas
taavanlainen ero on myös muunlaisilla työryhmi llä 
työskennel täessä. 

3 3 2 1 1 2. K LI o r m a LI k s e n a p LI a i k a. 

Apuaikaan luettiin ylipäänsä vain sellaisiin apu
ja valmistaviin töihin kulunut aika; jonka ei kat
sottu säännölli esti e iintyvän kuormaustöissä. 
Niinpä aputyöajan osuus onkin vain 1,4 % koko 

Taulukko 13. Halkojen kuormauksen pääai ka eri suu ruisissa työryhmissä ja erilai issa olosuhteissa työskenneltäessä. -
Table 13. Proper Working Times jor Firewood L oading with Different Teams Working in Different Condition . 

Olosuht. l Työryhmän suuruus - Number of men in team 
Con-

ditions 1 1 1 2 3 1 4 
1 5 1 6 1 7 

miesminftn - man-minutes per ton I 
1 

9,4 10,1 10,8 11 ,5 1 12,2 12,9 l 13,6 
II 10,9 11,7 12,5 13,3 

1 

14,1 14,9 15,7 
Ill 1 14,6 15,7 16,8 17,9 19,0 20,1 1 21,2 

miesminfpm3 kesällä - man-minutesl I 4,3 4,6 4,9 
1 

5,3 1 5,6 5,9 1 6,3 
per cu.m. piled measure in summer II 4,9 5,3 5,7 6,1 

1 

6,5 

1 

6,9 7,3 
III 6,6 7,1 7,6 8,1 8,6 9,1 9,6 

mi.,min{pm' tai veli• - mon~minul"l 1 

I 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 
per cu. m. piled measure in winter II 

1 

6,0 6,5 

1 

7,0 7,5 

1 

,0 ,5 9,0 
III 8,0 8,6 9,2 9,8 10,4 11,0 11,6 

2 m tavaran ajat ovat 92,8% taulukon osoittamista ajoista. - The times jor 2 m goods are 92,8% of t11e time indicated 
in the Table. 

• 



varastoajasta, mutta sekin vaihtelee jonkin verran 
erilaisilla varastoilla. 

Aputyöt jaettiin tutkimuksessa kahteen osaan, 
raivaus- ja muihin aputöihin . Näistä jälkimmäiset 
ovat kokonaan riippumattomia varastopaikan laa
dusta ja kunnosta. Keskimäärin niihin kului 0,33 
miesminfkuorma. . 

Raivaustyöt sen sijaan vaihtelevat suuresti erilai
si lla varastoilla. Ennen kaikkea maapohjan laadulla 
on voimakas vaikutus niihin. Raivaustyöt olivat 
enimmäkseen ajolankkujen siirtoa ja pintakasvilli
suuden raivausta auton tieltä sekä maapohjan ta
soitusta auton ollessa jo varastolla. 

Raivaustyöaika minuutteina kuormaa kohden 
on eri maapohjaluokissa: 

1 
0,02 

1 1 
0,19 

1 1 1 
0,53 

IV 
0,65 min. 

Miesminuutteina kuormaa kohden vastaavat lu
vut ovat: 

1 11 111 IV 
0,02 0,22 1,20 1,32 miesmin. 

Kuten nähdään, raivausaputöihin kulunut aika 
kasvaa huomattavasti maapohjan huonontuessa. 

Kuitenkin aputöiden osuus on niin vähäinen, yh
teensä 0,5 minfkuorma, ettei niihin ole syytä puut
tua tarkemmin. 

Mainittakoon vielä erehdysten välttämiseksi, että 
raivaustyöaika tarkoittaa tässä vain sitä aikaa, 
joka on käytetty tutkimuksen alaisena olleen auton 
ollessa varastolla. Se ei siis sisällä läheskään koko 
raivausaikaa, joka on käytetty ao. varastaa ajet
taessa. 

3 3 2 7 2. H u k k a - a i k a. 

3 3 2 7 2 7. Työt a u o t. 

3327277 . Auton siirto . 

Pinotavaraa autoon kuormattaessa suoritetaan 
työ tavallisesti seuraavasti: Kuorman alaosa ote
taan matalammasta pinon osasta ja kuorman ko
hotessa siirretään autoa täyskorkuisen pinon Juo. 
Auton siirron aikana kuormausmiehet eivät voi 
työskennellä, vaan se on luettava työtaukoihin. 
Muutamissa paikoissa oli tapana, että auto kään
nettiin kesken kuormauksen, jotta molemmat kuor
man puoliskot voitiin kuormata mahdollisimman 
Pieneltä etäisyydeltä. Usein kuitenkin tämä kään
täminen johtui siitä, että varasto sijaitsi sellaisella 
Paikalla, jossa auton kääntäminen oli välttämä
töntä. 

Auton suoraan siirtoon on kulunut keskimäärin 
1,6 min. eli 3,9 % koko varastoajasta. ~Auton kään-
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tämällä siirtoon käytetty aika taas on 0,5 min. 
kuormaa kohden eli 1,2 % varastoajasta. Nämä 
luvut eivät kuitenkaan anna oikeaa kuvaa, sillä 
läheskään jokaisen kuorman aikana ei autoa kään
netty ta i siirretty ja lisäksi siirtoon kulunut aika 
vaihtelee eri autotyypeillä. 

Auton siirtoaika siirtoa kohden on kuormausva
rastoilla eri maapohjaluokissa (niissä kuormissa, 
joiden aikana autoa on siirretty): 

norm.autot .. 
pv.autot . ... . 

II II 1 
1,4 1,8 2,5 
2,2 .2,7 

IV keskim. 
1,9 1,95 min 
2,6 2,50 >) 

Kuten huomataan, on olemassa jonkinlainen 
korrelaatio Siirtoajan ja maapohjan välillä. Sitä 
sotkevat kuitenkin siirtomat)<an pituus, varaston jär
jestely ym. Rautatievaunuun purettaessa on jär
jestely purkauksen kannalta aina sama ja siirto
matkakin muuttumaton. Purkauksesta saadaankin 
suhdeluvut, joita voitaneen suuremmitta virheittä 
käyttää kuvaamaan suhdetta myös kuormauksessa. 
Siirtoaika eri maapohjaluokissa on taulukon 14 
osoittama. 

Taulukko 14. Auton siirtoaika siirtoa kohden eri maapohja
luokissao - Table 14. Moving Time of Truck per Move in 

Different Classes of Soil. 

Maapohjaluokka - Class of Soil 
Autotyyppi 

1 
1 

II l lii l IV IKeskim. 
Truck type Average 

min. - minutes 

Norm.autot -
Trucks witlwut trai-
lers . 0 •• 0 0 0 0. 0; 0. 0,9 1,6 2,4 3,2 2,0 

Pvoautot - Trucks 
with semi-trailers 0 0 1,2 2,2 3,2 4,2 2,5 

1 

Siitä havaitaan, että maapohjan huonontuessa 
yhdellä luokalla nousee siirtoaika normaaliautoilla 
n. 0,8 min:lla ja perävaunuautoilla 1,0 min:lla. 
Perävaunuautojen käyttämä aika on keskimäärin 
28,2 % suurempi kuin normaaliautojen. 

Edellä esitetyt luvut on laskettu niitä kuormia 
kohden, joiden aikana autoa on siirretty. Hyvillä 
varastoilla siirretään auto melkein jokaista kuor
maa kuormattaessa, mutta huonoilla varastoilla 
harvemmin. Perävaunuautoja siirretään myös har
vemmin kuin normaaliautoja. Kun otetaan huo
mioon nämä tekijät, saadaan eri maapohjaluokille 
taulukon 15 osoittamat ajat. 

Erot eri luokkien välillä samoin kuin normaaliau
tojen ja perävaunuautojenkin välillä ovat pienen
tyneet. 
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Taulukko 15. Auton siirtoaika kuormaa kohden eri maa
pohjaluokissa. - Table 15. Moving Time of Truck per 

Load in Different Classes of Soi/. 

Maapohjaluokka - Class of Soi! 

Autotyyppi 
1 

1 

II 
1 

111 
1 

IV IKeskim. 
Truck type Average 

1 
min . - minutes 

1 

Norm.autot -
Trucks without trai-
lers ..... . .. . . . . . 0,9 1,4 2,0 2,2 1,6 

Pv.autot - Trucks 
1 with semi-trailers . 1,2 1,8 2,7 2,8 1,8 

Kuten edellä on jo mainittu, siirtoaika riippuu 
myös välillisesti varaston järjestelystä, jolla lienee 
jonkin verran vaikutusta ajomatkaan. 

Siirtoihin, joiden aikana auto käännetään, kulu
nut aika siirtoa kohden on normaaliautoilla 3,1 min. 
ja perävaunuautoilla 6,0 min. jos lasketaan, että 
kuormausolosuhteet muuttuvat keskinkertaisista 
hyviksi kääntämisen johdosta, saadaan 3-miehiselle 
työryhmälle 10 p-m3:n ja 18 p-m3:n kuormien kuor
mauksessa seuraavat ajat: 

kääntämällä 
kääntämättä 

10 p-m3 
19,4 
19,0 

18 p-m3 
35,4 
34,2 

Kuten nähdään, . ei kääntäminen kannata enää 
3-miehisellä työryhmällä. Lisäksi kääntäminen, 
kun autossa on vain toisella puolella kuorma, ra
sittaa kovasti ajokalustoa. 

Auto käännettiin kaikkiaan 58 kuorman aikana. 
jos aika lasketaan keskimäärin kaikkia kuormia 
kohden, saadaan 

normaaliautot . . . . . . . . . . . . . . 0,46 min. 
perävaunuautot . . . . . . . . . . . . 0,56 >> 

Auton kääntämisessä on myös maapohjalla vai
kutusta, mutta sitä ei aineiston pienuuden perus
teella voitu laskea. 

3321212. Muut työ"tauot. 

Muihin työtaukoihin on koko aineistosta laske
tun keskiarvon mukaan käytetty 0,5 % kuormaus
varastoajasta eli 0,2 min. kuormaa kohden. Se on 
suurimmaksi osaksi työnjohtajan tai sivullisten 
keskeytyksistä johtunutta. Koska nämä eivät ole 
lainkaan riippuvaisia olosuhteista, voidaan em. lu
kua, 0,2 min, pitää keskiarvona kaikissa tapauk
sissa. 

J 3 2 1 2 2. H u k k a t y ö a i k a. 

Kuten edellä on mainittu, on hukkatöihin kulu
nut keskimäärin 1,2 % kuormausvarastoajasta eli 
0,5 min. kuormaa kohden. Hukkatyöt voidaan ja
kaa kahteen osaan: kuormauksen hukkatöihin ja 
muihin hukkatöihin. Kuormauksen hukkatöi llä 
tarkoitetaan töitä, jotka tapahtuvat puuta käsitel
täessä ja muut taas ovat muissa kuormauksen vai
heissa tapahtuneita. Kuormauksen hukkatyöt ei
vät ole missään riippuvaisuussuhteessa varaston 
laatuun tai kuntoon, mutta jälkimmäiset, joista 
tavallisin on varastoon kiinni juuttuneen auton 
irroittaminen miesvoimin, riippuvat melko voimak
kaasti varaston maapohjasta. 

Kuormauksen hukkatyöt ovat keskimäärin 0, 1 
minfkuorma ja muut hukkatyöt 0,4 minfkuorma. 
Muut hukkatyöt vaihtelevat eri maapohjaluokissa 
seuraavasti: 

II 111 
0,96 

IV 
1,63 min. 

Miesminuuttien lukumäärä kuormaa kohden on 
kuormauksen hukkatöissä 0,13 ja muissa 0, 76 eli 
yhteensä 0,89 miesminfkuorma. Eri maapohjaluo
kissa on muiden hukkatöiden määrä miesminuut
teina kuormaa kohden: 

I 1 111 IV 
1,6 1,9 miesmin . 

Kuten näistä luvuista huomataan, koko työryh
mä ei ota osaa hukkatöiden suorittamiseen. 

3 3 2 1 3. L e p o a i k a. 

Lepoajan suuruus riippuu huomattavasti työn 
vaikeudesta, joten odottaisi Iepoajan olevan suuren 
kuormaustyössä. Niin se todellisuudessa onkin, 
mutta kuormaajat pitävät harvoin lepohetkiä au
ton kuormauksen aikana. iinpä Iepoajan suuruus 
onkin vain 1,0 % eli 0,4 min. kuormaa kohden. 

3322. Muu varastoaika. 

Vaikka kuormaus onkin kuormausvarastolla olon 
päätarkoitus, ei siihen päästä ilman edelläkäypiä 
töitä. Oikeastaan voitaisiin ajo pinon viereen ja 
siitä pois lukea vielä ajoon, mutta koska ne ovat 
myös läheisesti kuormaukseen liittyviä ja kun ne 
eivät tapahdu ajotiellä, on ne luettu kuormausva
rastoaikaan. Lisäksi on kuormat mitattava ennen 
ajon alkua. Usein joutuvat autot myös odottamaan 
joko pinon viereen~ pääsyä tai kuormaajia, koska 
toisia autoja on edessä. joskus on autonkuljettajan 



korjattava autoaan varastolla, autettava toisia au
toja tms. Kaikkiin näihin kuluneet ajat kuuluvat 
oleellisesti kuormausvarastoaikaan, ja niiden osuus 
on sii tä keskimäärin 26,9 %. 

3 3 2 2 1. A j o v a r a s t o 1 1 a. 

Ajo pinon viereen on välttämätön toimenpide 
autokuljetuksessa kuormaa tehtäessä, joten sen voi
daan katsoa olevan tehotöitä. Siihen kuluu autolta 
keskimäärin 3,8 min., joka on 9,3 % kuormausva
rastoajasta. 

Varastolla ajoaika riippuu huomattavasti varas
ton järjestelystä, maapohjasta ja autotyypistä. 
Koska tämä vaihe on luonteeltaan aivan samanlai
nen sekä kuormausvarastolla että purkauspaikalla, 
se käsitellään yhteisesti molemmista. 

Tutkimuksessa ilmoitettiin jokaisesta kuormasta, 
millä tavoin ajo pinon viereen tapahtui. Siinä voi
daan erottaa kolme ajotapaa, joiden käyttö riip
puu melko suorasti varaston järjestelystä. Auto 
voidaan ajaa kuormaus- tai purkauspaikalle joko 
suoraan, kääntämällä tai peruuttamalla. Yleisin 
ajotapa oli peruuttamaHa ajo, 53,7 %, seuraava 
suoraan ajo, 32,0 %, ja kääntämällä suoritettiin ajo 
pinon viereen 14,3 % kuormista. 

On selvää, että ajotapa riippuu hyvin paljon va
raston järjestelystä, koska se oli luokittelussakin 
eräänä perusteena. Taulukosta 16 ilmenee, että 
järjestelyitään hyvillä varastoilta on suoraan ajo 
yleisintä ja huonoilla taas peruuttamalla ajo. 
Kääntämällä ajon osuus on sen sijaan aivan riippu
maton varaston järjestelystä. 

Taulukko .16. Ajotapojen suhteellinen esiintyminen erilai
silla varastoilla. - Table 76. Relative Occurrence of Running 

Methods at Different Landings. 

1--= Ajotapa 
!Järjestely luokka- Organisation C/ass 

1 j 1 1 lKeskim. 
Running method 1 1 II 1 II IV Average 

1 1 Ajotapa - Running Method 

1 

1 Suoraan - Direct .. 75,7 40,5 7,3 4,4 32,0 
K:ääntämällä -
Turning . ....... . 5, 1 34,9 17,3 - 14,3 

Peruuttamalla -
Backing ......... 19,2 24,6 75,4 95,6 53,7 

Yhteensä - Total . . j 100 1 100 1 100 1 100 100 

Suoraan ajettaessa or1 ajoaika kaikkein lyhin. Se 
on normaaliautoi lla koko aineiston keskiarvona 
n. 1,8 minfkuorma, kääntäen ajettaessa on kulunut 
keskimäärin 2,7 minfkuorma ja peruuttaen ajon 
aika on 3,6 minfkuorma. Näitä aikoja verrattaessa 
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on huomattava, että niihin sisältyy sekä ajo kuor
maus-(purkaus)paikalle että siitä pois. Koska ajo 
varastotiellä otettiin erikseen, on tämä vaihe aloi
tettu siitä, jolloin kuljettaja alkoi jarruttaa tai 
kääntää autoa ajaakseen pinon tai purkauspaikan 
viereen, ja lopetettu siihen, kun moottori on sam
mutettu. Pois lähdettäessä sisältyy vaiheeseen 
auton käynnistys. 

Varaston maapohja vaikuttaa ajoaikaan siten, 
että ajo tapahtuu huonolla maapohjalla hitaam
min kuin hyvällä. jos merkitään kussakin ajota
vassa 1 Jk:n varaston ajoaikaa IOO:Ila, saadaan 
IV lk:n varastoille seuraavat suhdeluvut: 

suoraan .. .... ........ . 
kääntämällä .......... . 
peruuttamalla .. . ....... . 

norm. 
246 
220 
181 

peräv. 
178 
212 
170 

Erot ovat siis ehdottomasti huomion ansaitsevia. 
Suhdeluvuista havaitaan, että suoraan ajettaessa 
maapohjan vaikutus on suurin. Se onkin selvä, 
sillä muissa ajotavoissa kääntäminen vie suurim
man osan ajasta. 

Myös autotyyppi vaikuttaa ajoaikaan, sillä ah
taissa paikoissa perävaunuautoa on vaikeampi .hal
lita kuin normaaliautoa. Perävaunuautoilta kuluu
kin keskimäärin 62 % enemmän aikaa varastolla 
ajoon kuin normaaliautoilta. Kaikissa ajotavoissa 
ajoaika perävaunuautoilla on suurempi kuin nor
maaliautoilla. Kuitenkaan ei perävaunuautoilla 
ajeta varastojen kaikkein huonoimmista paikoista. 
Ero aivan vastaavanlaisissa olosuhteissa on siis 
vielä suurempi. Ero on suoraan ajettaessa melko 
olematon, mutta kääntämällä ja peruuttamaHa 
ajossa se on hyvin huomattava. 

Koska sekä järjestely että maapohja vaikuttavat 
varastolla ajoaikaan, on taulukossa 17 esitetty ajat 
erilaisilla varastoilla. Sama nähdään myös piirrok
sista 6 ja 7. Ero parhaimpien ja huonoimpien olo
suhteiden välillä on normaaliautoilla 3,0 min. eli 
188 % pienemmästä ajasta ja perävaunuautoilla 
5,5 min . eli 239 %- Myös tässä on otettava huo
mioon, että ajanmenetyksen lisäksi bensiininkulutus 
kasvaa ainakin samassa suhteessa. Todennäköi
sesti bensiininkulutuksen erot ovat vielä suuremmat, 
koska huonoilla varastoilla joudutaan käyttämään 
enemmän vaihteella ajoa. 

IVA:n (1939 s. 280) mukaan kuluu autolta kuor
mauspaikalla jarruttamiseen ja kääntämiseen kes
kim. 3 min. ja käynnistykseen 1 min. Purkauspai
kalla käytetään jarruttamiseen ja kääntämiseen 
2 min. Arvot vaihtelevat eri olosuhteissa toimit
taessa seuraavasti: 
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Taulukko 77. Varastolla ajoaika keskimäärin erilaisilla va
rastoilla. - Table 77. Average Time jor Running on tiie 

Site at Different Landings. 

j ärjestely - Organisation J 
1 

1 
II 

1 
111 1 IV 

minjkuorma 
Maapohja - Soil 

1 
minutes per load 

1 norm. - trucks without 1 1 

trailers . .... . ....... 1,6 

1 

1,7 2,3 

1 

2,5 
pv. -with semi-trai/ers 2,3 2,9 3,8 4,1 

II norm. - trucks without 
1 trailers . . ........... 2,0 2,4 3,1 3,3 

pv. -with semi-trailers 3,5 4,1 4,8 4,9 

111 norm. - trucks without 
1 

trailers . .... . ... . . . . 2,3 2,7 3,6 

1 

3,9 
pv. -with semi-trailers 3,9 4,9 6,1 6,5 

IV norm. - trucks without j 
1 trailers . ............ , 3,5 3,6 4,3 4,6 

1 IV pv.- with semi-trailers 4,3 5,7 7,4 7,8 

Olosuhteet 
hyvät keskink. huonot 

Käynnistys ..... . 0,5 1,0 1,5 min. 
Kääntäminen . . . 1,5 3,0 5,0 )) 

Yhteensä 2,0 4,0 6,5 min. 

s~--~------r-----~~----~ 

..,; 
"' ::; 

·~ 3 +---+----+----::~---,~~----1 

t+---~-----+------4-----~ 

I II Ili 1!l 
järjestelyluokka - Organisation class. 

Piirros 6. Normaaliautojen ajoaika erilaisilla varastoilla.
Fig. 6. Running time of trucks without trai/ers at storage 

places of different kinds. 
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Piirros 7. Perävaunuautojen ajoaika erilaisilla varastoilla.
Fig. 7. Running time oj trucks wit/1 semitrailers at storage 

p/ace of difjerent kinds. 

Suunta muistuttaa siis suuresti tämän tutkimuksen 
osoittamaa varaston kunnon vaikutusta varastolla 
ajoon. 

3 3 2 2 2. K e s k e y t y k s e t. 

Muut vaiheet, mittaus, odotus ja auton hoito 
voidaan lukea keskeytyksiksi, koska niiden ei nor
maalisis a oloissa ole pakko esiintyä . 

332221. Mittausaika. 

Mittauksen osuus koko kuormausvarastoajasta 
on vain 0,1 % eli 0,04 minfkuorma. Se on niin 
pieni tekijä, että sitä ei ole syytä käsitellä tarkem
min. Sen pienuus johtuu siitä, että kuormat yli
päänsä mitataan purkauspaikatla. 

3 3 2 2 2 2. 0 d o t u s a i k a. 

Odotusajan osuus oli kuormauksen päätöiden jäl
keen suurin, 16,8 % varastoajasta eli 6,9 min/ 
kuorma. Se on niin suuri, että etenkin lyhyillä 
ajomatkoilla jo tällainen keskimääräinen osuuskin 
voi vaikuttaa ratkaisevasti ajotehoon. Odotusaika 
vaihteli eniten kaikista vaiheajoista. Muutamilla 
varastoilla ei sitä ollut lainkaan, mutta kahdella 
vara tolla sen keskim. osuu oli yli 40 % varasto· 
ajasta. Suurin koko varaston ajokertojen keski~ 

arvoinen odotusaika oli 37,8 minfkuorma, jolloin 
pisin odotu ajokerralla oli 76 min. 



Odotusajat johtuvat kahdesta eri tekijästä, nim. 
varaston järjestelystä ja kuormaustyön järjeste
lystä. Molemmat tekijät ovat olleet suurin piirtein 
samanarvoisia. Edellistä esiintyy harvemmilla va
rastoi lla, mutta sen aiheuttamat odotukset ovat 
pitempiä, jälkimmäinen on taas hyvin tavallinen 
odotusajan aiheuttaja, mutta ajat ovat usein ly
hyi tä. Varaston järjestely voi aiheuttaa odotusta 
silloin, kun varastolta ajaa niin paljon autoja, ettei
vät ne sovi yhtaikaa pinon viereen kuormaamaan. 
Työn järjestely on odotuksen syynä siten, että au
tonkuljettajat eivät ryhdy kuormaamaan ennen 
kuin ainakin yksi kuormausmieskin on mukana, 
vaikka ovat saaneetkin auton ajetuksi kuormaus
paikalle. 

3 3 2 2 2 3. M u u t k e s k e y t y k s e t. 

Muihin keskeytyksiin on luettu auton hoito ja 
toisen auton auttaminen. Se lienee huonoilla va
rastoi lla suurempi kuin hyvillä, koska voidaan olet
taa, että autot menevät enemmän rikki huonoi lla 
varastoilla. Tämä aika on kuitenkin niin pieni, 
keskimäärin 0,3 minfkuorma, että voidaan suurem
mitta vi rheittä käyttää samaa arvoa kaiki lla varas
toilla. 

3323. Kuormausvarastoaika erilaisilla 
varastoilla. 

Kuormauksen eri työvaiheisiin käytetty aika on 
si is riippuvaisuussuhteessa moniin eri tekijöihin. 
j otta saataisiin hyvä yleiskuva eri tekijöiden 
vaikutuksesta, esitetään taulukossa 18 kuormaus
varastoajat eriluokkaisissa varastoissa. 

Taulukosta ilmenee, että normaaliautoi lla 
optimiolosuhteissa varastoaika on 12 p-m3:n kuor
malla 30,2 min. ja huonoimmissa olosuhteissa 46,2 
min. Ero on siis 16,0 min. eli 53,3 % pienemmästä 
ajasta. Molempiin edellä mainittuihin aikoihin sisäl
tyy keskimääräinen odotusaika 6,9 min. j os sen 
oletetaan puuttuvan optimivarastoilla, nousee ero 
22,9 minuutiksi, joka on 98,2 % pienemmästä 
ajasta, 23,3 min:sta Perävaunuautoilla vastaavat 
aikaerot ovat 24,7 min. (60,2 % ) ja 31,6 min. 
(92,6 %). Kuorman suuruutena on pidetty 18 p-m3. 

3 3 3. P u r k a u s v a r a s t o a i k a. 

Kaikki tutkimuksen kohteena olleiden autojen 
kuljettamat puut ajettiin asemille rautateitse edel
leen kuljetettaviksi. Tutkituista kuormista puret
tiin 

54,9 % varastopinoon 
35,6 % suoraan rautatievaunuun 
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Taulukko 18. Kuormausvarastoaika erilaisilla varastoilla 
(Kuormausolosuhteet = keskinkert., miesten luku 3, pv.
auton kuorma = 18 pm3 ja norm.auton 12 pm3).- Table 18. 
Loading-Place Tune at different Landings (loading condi
tions = fair, number of men 3, load of a truck with semi
trai/er = 18, and of a truck witlwut trailer = 12 cu.m. piled 

. measure) . 

järjestely - Organisation 

Maapohja I 
1 

II 
1 

II! 1 IV 

Soil minfkuorma -
minutes per load 

1 ";;;;;;", ·~~~·' ~ilho~ll 33,4 33,5 . 34,1 

1 

34,3 
pv. - with semi-trailers 45,8 46,4 47,3 47,6 

I 1 norm. - trucks withoutl 
trailers ............ 34,4 34,8 35,5 35,9 

pv. - with semi-trailersl 47,8 48,4 49,2 49,3 

1 1 I norm. - trucks withoutl 
trailers ...... . .... . 36,1 36,7 37,4 37,7 

pv. - with semi-trailersj 49,7 50,7 51,9 52,3 

IV norm. - trucks without 

1 1 trailers .......... · .. 37,5 37,6 38,3 38,6 
pv.- wilhsemi-trailers 50,5 1 51,9 1 53,6 54,0 

Huom. Kun kuormausolosuhteet ovat hyvät, kuormaus
varastoaika on norm. autoilla 3,2 min. pienempi ja huonoissa 
olosuhteissa 7,6 min. suurempi kuin taulukon osoittama aika. 
Pv.autoilla ovat vastaavat erot 4,8 min. ja II ,4 min. 

N.B. l f loading conditions are good, loading-place time 
for trucks wilhout trailers is 3.2 minutes shorter, and in poor 
conditions 7.6 minutes longer, tilan tl!e time indicated in tl!e 
table. For trucks witl! semi-trailers, the corresponding differ-

ences are 4.8 min. and 11.4 min., respectively. 

2,5 % heittopinoon 
7,0 % röykkiöön miesvoimin. 

Purkausajan suuruus autokuljetuksessa aineiston 
perusteella on jonkin verran pienempi kuin kuor
mauksen osuus, nim. 14,5 % koko työajasta. 
Kuormaus- ja purkausajasta purkauksen osalle tu
leva aika on 43,0 %- Se vaihtelee suuresti riippuen 
purkaustavasta ja miesten luvusta ym. 

Koko tutkimuksen osoittamat keskiarvot työ
ajan jakaantumisesta eri purkaustavoissa nähdään 
taulukosta 19. Siitä huomataan, että muun va
rastoajan osuus on purkauksessa keskimäärin vähän 
pienempi kuin kuormauksessa. 

3331. Varsinainen purkausaika. 

3 3 3 1 1. T e h o t y ö a i k a. 
3 3 3 7 7 7 . . P u r k a u k s e n p ä ä a i k a. 

3337777. Työ'ryhmän suuruus. 
Myös purkauksessa työryhmän suuruus vaihteli 

huomattavasti. Vaunuun ja pinoon purettaessa 
työryhmän suuruus oli suunnilleen yhtä suuri, 
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Taulukko 19. Työajan jakaantuminen työvaiheisiin eri purkaustavoissa. - Division of Working Time into 

Steps with Different Ways of Unloading. 

1 

Pinoon 

Työvaihe - Step Pi/e 

1 

Tehotyöaika- Productive working time 73,3 
Hukka-aika - Non-productive time . . 3,6 
Lepoaika- Resting time ...... . .... 0,3 
Vars. purkausaika - Actual unloading ' 

~;::a~~~t·o·l;a· -~ -~~;e~~,;t· ~;~~. ~~~~ ~ 77,2 

ween piles or. ~ars ..... . ........ ·j 8,2 
Odotus - WGlttng .... . ........ ... 10,0 
Mittaus - Scaling . .. ......... . .... 1 2,6 
Muut kesk. - Otlzer interruptions 

1 

2,0 . . 
Muu varastoaika - Other /anding ... 
time •• • • • •••••• • •••••• 0 ••• 0. 0. 0. 22,8 

Yhteensä - Total ..... . .......... · 1 100 

mutta röykkiöön ja heittopinoon purkauksen suo
rittivat tavallisesti autonkuljettajat yksinään. Työ
ryhmän suuruuden vaihtelu nähdään seuraavasta 
asetelmasta purkaustavoittain. 

Työryhmän 
suuruus 

Työryhm. suuruus 1 2 3 4 5 6 7 keskim. 
Pinoon purkaus - 22 99 49 17 8 1 3,5 
Vaunuun )) 16 58 34 10 9- 3,5 
Heittopin. )) 8 1 1,1 
Röykkiöön )) 8 17 1,7 

Yhteensä 16 56 157 83 27 17 1 3,3 

Keskimääräinen työryhmän suuruus on siis jon
kin verran pienempi kuin kuormauksessa. 

Myös purkauksessa huomattiin olevan riippuvai
suussuhde työryhmän suuruuden ja työajan vä
lillä. Tutkimusaineistosta saatiin lasketuksi korre
laatiokertoimet miesten lukumäärän ja purkauksen 
pääajan välillä vaunuun ja pinoon purettaessa. 
Aineisto oli muissa purkaustavoissa niin pieni, ettei 
mainittua riippuvaisuutta saatu niissä selville. 

jos lausutaan 1 m tavaran purkauksen pääaika 
miesminuutteina tonnia kohden työryhmän suu
ruuden funktiona vaunuun ja pinoon purettaessa, 
saadaan seuraavat ensimmäisen regressiosuoran 
yhtälöt: 

t vaunu = 0,7 ml+ 10,2 t = pääaika 
t pino = 0,7 ml + 7,4 ml = miesluku 

Näiden mukaan purkausaika siis lisääntyy mies
minuuteissa tonnia kohden lausuttuna n. 0,7 mi
nuutilla työryhmän suuruuden kasvaessa yhdellä. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Vaunuun 

1 

Heittop. 

1 

Röykk. 1 Keskim. 
Rwy car Assembled Bunch Average 

1 Pi/e 1 

% 

75,6 83,0 63,9 1 74,0 
2,9 3,3 9,3 3,7 
0,1 1,0 0,3 

78,6 1 86,3 1 74,2 1 78,0 

1 

1 4,9 10,8 12,8 7,1 
15,0 2,6 1 11,3 
1,4 2,9 4,6 

1 

2,3 
0,1 5,8 1,3 

1 

1 
1 21,4 13,7 

1 
25,8 22,0 

100 1 100 1 100 1 100 

Prosenteissa 3-miehisen työryhmän työajasta lisäys 
on vaunuun purettaessa 5,7 % ja pinoon puret
taessa 7,4 %-

Vaunuun purettaessa työryhmän suuruuden vai
kutus on hieman pienempi kuin pinoon purettaessa. 
Heittopinoon ja röykkiöön purettaessa voitaneen 
työryhmän suuruuden vaikutusta pitää samanlai
sena kuin pinoon purettaessa, koska työt ovat 
luonteeltaan samanlaiset. 

3331112. Puutavaran paino. 

jo kuormauksessa huomattiin puutavaran pai
non {kuivuusasteen) vaikuttavan hyvin voimak
kaasti työaikaan. Samoin on asia tietysti purkauk
sessakin, sillä työhän on siinä oleellisilta kohdiltaan 
samanlaista kuin kuormauksessa. 

Aineiston mukaan pääajat ovat miesminuuttein a 
p-m3:ä kohden kesällä ja talvella seuraavat: 

kesä talvi 
pinoon purettaessa. . 4,4 min 5,4 min 
vaunuun purettaessa 6,1 min 6,4 min 

Suhdelukuina ilmaistuina ne ovat: 
pinoon purettaessa. . 100 123 
vaunuun purettaessa 100 105 

Vaunuun puretusta tavarasta oli talvella melko 
paljon kuivaa tavaraa, joka on siten pienentänyt 
purkausaikaa. 

Tarkemmat suhdeluvut kussakin tapauksessa 
voidaan laskea arvioimalla kuivan ja tuoreen tava
ran painot. Nähtävästi on sopivin suhde 1 : 1 ,2, 
joka antanee melko oikean kuvan. 



3331113. Puutavaran pituus. 

Pinoon purettaessa 2 m tavaran purkauksen pää
aika on 91,3 % 1 m vastaavasta ajasta. Vaunuun 
purettaessa tämä prosentti on 96,8, siis huomatta
vasti pienempi. Syy tähän eroon löydetään töiden 
erilaisesta luonteesta. Todennäköisesti vaunussa 
ahtaus vaikuttaa enemmän kuin pinoon purettaessa. 
Syynä voi kyllä olla sekin, että vaunuun purettaessa 
2 m tavaran läpimitta on ollut epäedullisempi kuin 
pinoon purettaessa. 

Röykkiöön tai heittopinoon purettaessa voitaneen 
käyttää pinoon purkamisen suhdelukua, kuten mies
ten lukumäärän vaikutuksessakin. 

3331114. Purkauksen päätyöaika eri purkaus
tavoissa. 

Tutkimusaineiston mukaan olivat koko aineis
ton keskiarvot eri purkaustavoissa taulukon 20 
osoittamat. Työajat vaihtelevat kuitenkin mies
luvun vaihdellessa, joten on syytä lausua purkauk
sen päätyöajat miesluvun funktioina eri tapauk
sissa. 

Taulukko 20. 1 m halkojen purkauksen pääajat tutkimus
aineiston antamina keskiarvoina. - Table 20. Actual 
Working Times for Unloading of 1 m Firewood as Averages 

1 

Obtained from I nvestigation Materia/. 

Pääaika - Actual1vorking time 

miesminftn 
miesminfp-ma 

Purkaustapa man-minutes per cu.m. 

Unloaded into 
man- piled measure 

minutes --

1 

per ton kesä talvi 
summer winter 

Vaunuun - Rwy car 12,8 6,1 6,4 
Pinoon - Pi/e . .. . 9,9 4,4 5,4 
Heittopinoon -
Assembled pile 0. 0. 5,4 2,7 -

Röykkiöön - Bunclz 3,9 1,8 1,9 

Pinoon purettaessa on purkamisen päätyöaika 
p-m3 kohden kesällä miesten luvun funktiona 

t,m = 0,3 ml + 3,3 
ja talvella 

t1m = 0,4 ml + 4,1 

2 m tavaran käsittelyajat ovat 91,3 % edellä 
esitetyistä. 

IVA:n (1939 s. 275) mukaan kuluu halkojen 
pinoon purkamiseen aikaa 6,0 minjp-m3 eli II ,0 
minjtn. Työryhmä oli kokeiden alaisissa töissä 2-
miehinen. Tämän tutkimuksen mukaan vastaava 
aika oli kesällä 3,9 minjp-m3 ja talvella 4,9 
minjp-m3. 
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Vaunuun purettaessa samat luvut ovat koko 
aineistosta laskettuina: 

tl m = 0,3 ml + 4,9 
tlm = 0,4 ml + 5,2 

2 m tavaran ajat ovat 96,8 % 1 m halkojen 
ajoista. 

Heittopinoon purkamisella tarkoitetaan tässä 
purkamista väliaikaiseen pinoon. Tällaista pur
kausta käytetään usein rautateitse edelleen kulje
tettavalle tavaralle tilapäisen vaunupulan valli
tessa. Siitä on aineistoa vain 2 m tavaran käsitte
lystä kesäajalta. Päätyöaika on työryhmän suu
ruuden funktiona 

t2m = 0,2 ml + 2,3 

1 m tavaran käsittelystä saadaan vastaava kaava 
kertomalla edellinen 1 ,095:llä. 

Röykkiöön purkamisen päätyöaikaa esittävät 
seuraavat kaavat: 

tlm = 0,2 ml + 1,6 
tlm = 0,2 ml + 1,8 

Röykkiöön purkamiseen ()>på rus}>) kului IV A:n 
(1939 s. 276) tutkimusten alaisissa töissä 2,7 minj 
p-m3 ja 5,0 minjtn. Aika on siis siinäkin jonkin 
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Piirros 8 . Purkauksen päätyöajan rii ppuvaisuus työryhmän 
suuruudesta eri purkaustavoissa (A vaunuun, B pinoon, C 
heittopinoon, D röykkiöön). - Fig. 8 . Correlation between 
actual unloading time and size of working team for different 
ways oj un/oading ( A into rai/way car, B pi le, C assembled 

pile, D bunch) . 
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Taulukko 21. Purkaus autosta ja kuormaus rautatievaunuun eri työyhdistelmissä. - Table 21. Unloading 
from Truck and Loading into Railway Car in Different Work Combinations. 

Purkaustapa 
Kuormaus-

Way of Unloading 
tapa 

Way of 
Loading 

Vaunuun - Rwy car ..... . ........ -
Pinoon - Pile ................... rullav.-

trolley 
Heittopin. - Assembled pile .. . . ... . heittely -

throwing 
Röykkiöön - Bunch ....... .. .. ... l) 

Kipillä - By dumping . . .. ....... . l) 

verran pitempi kuin näissä tutkimuksissa saatu 
keskiarvo. 

Kuten huomataan, kuluu eniten aikaa vaunuun 
purettaessa ja vähiten röykkiöön kuormattaessa 
(piirros 8). 

Mainittakoon, että purkamiseen kippilaitteen 
avulla kuluu vielä vähemmän aikaa kuin miesvoimin 
röykkiöön purettaessa. Paukkajan nostotyömaalta 
saatujen aikatutkimustulosten mukaan kuluu ki
pillä purkamiseen 7,7 p-m3 keskimääräistä kuormaa 
kohden 2,3 min. eli p-m3:ä kohden 0,3 min. 

On kuitenkin huomattava, että melkein kaikki 
autoilla kuljetettu puutavara kuljetetaan vielä 
rautateitse edelleen, joten purkaustavan edullisuu
den työnkäytön kannalta määrää purkaus- ja vau
nuun kuormausajan summa, joka nähdään eri työ
tavoissa taulukosta 21. Nopein menetelmä on suo
raan rautatievaunuun kuormaus, mutta kipillä pur
kaus ja heittely ei ole paljon hitaampi. On huo
mattava, että pienillä järjestelyillä saadaan heit
telyaika pienenemään, jolloin kipilläpurkaus· tulee 
samanarvoiseksi suoraan vaunuun purkauksen 
kanssa työmenekin kannaltakin. Sillä voitetaan 
ajotehon kannalta lisäksi paljon aikaa. 

3 3 3 7 7 2. P u r k a u k s e n a p u a i k a. 

Purkauksen aputyöt ovat kaikki sellaisia, jotka 
eivät riipu lainkaan varastopaikan laadusta. Keski
määrin on niiden suuruus 0,2 minjkuorma, siis 
suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin kuor
mauksessakin. 

3 3 3 7 2. H u k k a - a i k a. 
3 3 3 7 2 7. T y o· ta u o t. 

3337217. Auton siirto. 

Auton siirtoon purkausvarastolla käytetty aika 
on huomattavasti pienempi kuin kuormausvaras
tolla. Normaaliautojen si irtoaika on 48 % ja perä
vaunuautojen 67 % kuormausvaraston vastaavista 

Purkaus-
1 

Kuormaus- Yhteensä 
1 

Suhdeluku 
aika aika 

Unloading 

1 

Loading Total 

1 

Ratio 
time time 

miesminfm3 - man-minutes per cu.m. 

6,1 
1 

- 6,1 100 

4,4 12,5 16,9 277 

1 
2,7 1 8,0 10,7 175 
1,8 

1 

8,0 9,8 161 

1 
0,3 8,o · 8,3 136 . 

ajoista. Nämä erot johtuvat osittain siitä, että pur
kausvarastot ovat järjestykseltään keskimäärin 
parempia kuin kuormausvarastot, joten siirtomat
kat ovat lyhyemmät. Myös maapohja on pur
kauspaikalla parempi kuin kuormausvarastoissa. 
Osittain voi syy olla siinä, että purkauksessa työn 
luonteesta johtuen siirretään autoa vähemmän kuin 
kuormauksessa. 

Taulukko 22. Auton siirtoaika siirtoa kohden purkauspai
kalla. - Table 22. Moving Time of Truck per Move on 

Unlo{lding Place. 

Maapohjaluokka - Soi! Class 

Autotyyppi 1 
1 

II · 1 111 
1 

IV 
IKeskim. 

Type of Truck Average 

1 
minf kuorma - minutes per load 

Norm.autot- With- 1 1 

out trailers • 0. 0. 0 0,4 0,8 1,2 1,6 0,9 
Pv.autot - With 
semi-trailers . .... ·1 0,8 1,5 2,2 2,9 

1 
1,7 1 

1 

Auton siirtoaika eri maapohjaluokissa on taulu
kon 22 osoittama. Siitä nähdään, että pv.autojen 
siirtoaika on 88,9 % suurempi kuin tavallisten au
tojen. Myöskään purkausvarastolla ei autoa siir
retty jokaisen kuorman aikana. Siirtoaika keski
määrin kaikkia kuormia kohden nähdään taulu
kosta 23. 

Taulukko 23. Auton siirtoaika purkauspaikalla kaikkia 
kuormia kohden. - Table 23. Moving Time of Truck on 

Unloading Place per Each Load. 

Maapohjaluokka - Soi! Class 

Autotyyppi 1 
1 

II 
1 

Ill 
1 

IV 
IKeskim. 

Type oj Truck Average 

1 
minf kuorma - minutes per load 

Norm.autot - With- 1 

out trailers . .. . . . 0,4 0,7 1,0 1,1 0,7 
Pv.autot - With 
semi-trailers ... ... 0,8 1,3 ·1,8 1,9 1,3 



Kääntämällä siirtoon kulunut aika on siirtoa 
kohden 1,9 min. normaaliautoilla, perävaunuautoja 
ei ole käännetty kertaakaan purkauspaikalla. Kaik
kia kuormia kohden on kääntöaika ollut purkaus
varastolla 0,1 min. 

3331212. Muut työ'tauot. 

Muihin työtaukoihin on purkausvarastoiJa kulu
nut 0,1 min., joka on täysin riippumaton varaston 
laadusta ja kunnosta. 

3 3 3 1 2 2. H u k k a t y å. a i k a. 

Hukkatöiden määrä on purkauksessa kaikkiaan 
64,06 miesminuuttia, josta tulee kuormaa kohden 
0,18 miesmin. Nämä kaikki ovat sellaisia hukka
töitä, joiden . voidaan katsoa olevan riippumatto
mia varaston kunnosta. 

3 3 3 1 3. L e p o a i k a. 

Lepoon purkausmiehet ovat auton ollessa pur
kauspaikalla käyttäneet keskimäärin vain 0,1 min. 

3332. Muu varastoaika. 

3 3 3 2 1. A j o v a r a s t o 1 1 a. 

Varastolla ajoon käytettyä aikaa käsiteltiin jo 
kuormauksen yhteydessä, joten varaston maapoh
jan, järjestelyn ja ajotavan vaikutukseen ei ole 
syytä tässä enää puuttua. 

Keskimääräinen ajoaika varastolla on purkaus
paikalla koko joukon pienempi kuin kuormausva
vastolla. Samanlaiseen tulokseen tuli myös IVA 
( 1939 s. 280). Kun tiedetään, että varaston maa
pohja ja järjestely vaikuttavat sekä ajoaikaan että 
ajotapaan, ei tämä olekaan ihmeellistä. Myös eri 
purkaustavoissa vaihtelee varastolla ajoaika. Pi
noon purettaessa ajat ovat 2,5 min. normaaliautolla 
ja 3,5 min. perävaunuautolla kuormaa kohden. 
Vaunuun purettaessa vastaavat ajat ovat 1,5 min. 
ja 2,7 min. Heittopinoon ja röykkiöön purkami
sesta on aineistoa vain normaaliautoista ja niiden 
varastolla ajoaika on ollut 2,7 minfkuorma. 

3 3 3 2 2. K e s k e y t y k s e t. 

3 3 3 2 2 1. M i t t a u s a i k a. 

Mittaus suoritetaan tavallisesti purkausvaras
tolla, joten mittausaika on suurempi kuin kuor
mauksessa. Usein se saadaan suoritetuksi jonkin 
toisen työvaiheen kanssa samanaikaisesti. Kaikkien 
kuormien keskiarvona saatiin mittausajaksi 0,7 
minfkuorma. 
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3 3 3 2 2 2. 0 d o t u s a i k a. 

Odotukseen on kulunut purkausvarastolla kaik
kiaan 3,5 minfkuorma. Kuitenkin heittopinoon 
purkauksessa, jossa tavallisesti automiehet itse pur
kavat, ei odotusaikaa ole esiintynyt lainkaan. Pi
noon purettaessa se on ollut 3,0 min. ja vaunuun 
purettaessa 5,1 min. ja röykkiöön purettaessa 
0,5 min. 

Vaunuun purettaessa johtuu suurin osa odotuk
sesta jonotuksesta vaunun viereen, kun taas pinoon 
purettaessa on useimmiten olemassa paikka pinon 
vieressä, mutta purkajat ovat toisen auton kim
pussa. 

Odotusaika oli kuormauksessa 6,9 min. kuormaa 
kohden, siis 99 % ·suurempi kuin purkauksessa. 
Syy tähän löydetään siitä, että autot aamulla aja
vat ensin kuormausvarastolle, jossa syntyy ruuhka, 
joten ne tulevat purkauspaikalle jonkin verran ta
saisemmin väliajoin. 

3 3 3 2 2 3. M u u t k e s k e y t y k s e t. 

Muihin keskeytyksiin on purkausvarastolla ku
lunut 0,4 minfkuorma. 

3333. Purkausvarastoaika eri olosuhteissa. 

Kuten edellä esitetyistä yksityiskohdista on 
nähty, koko purkausvarastoaika vaihtelee huomat
tavasti purkamistavasta riippuen. Vaihtelu on esi
tetty yhteenvetona taulukossa 24, josta nähdään 
käytännössä esiintyvät keskiarvot eri purkausta
voille. Työryhmän suuruudeksi on oletettu pinoon 
ja vaunuun purettaessa 3 miestä, heittopinoon ja 
röykkiöön purettaessa 2 miestä. Kippilaitteella 
purkaukseen on otettu arvot Paukkajan nostotyö
maalla tehdyistä tutkimuksista. 

Kuten huomataan, on vaunuun purettaessa aika 
pisin ja kipillä purkausaika lyhin. 

Taulukosta 25 nähdään purkausajat eri purkaus
tavoissa varastoluokittain. Työryhmien suuruus 
on sama kuin edellä. Päätyöajat on laskettu kesä
ain.eistosta. Talviaineiston mukaan ovat ajat suu
remmat. 

Ero· pinoonpurkausajan välillä huonoimmissa ja 
parhaimmissa olosuhteissa on 3,8 min., eli 16,2 % 
pienemmästä. Se on huomattavasti pienempi kuin 
kuormauksessa, mutta silti huomion arvoinen. jos 
oletetaan, että optimiolosuhteissa työskenneltäessä 
ei ole odotusta, ero nousee 6,8 minuutiksi eli 33,3 
%:ksi pienemmästä. 
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Taulukko 24. Purkausvarastoajat eri purkaustavoissa. - Table 24. Unloading Tim es jor Dijjerent Ways 
oj Unloading. 

1 
Purkaustapa - Unloaded into 

pinoon 

1 

vaun uun heittop inoon röykkiöön >>kipillä>> 
Työn vaihe pile nvy car assembled bunch by dumping 

Breakdown oj Time 
1 

pile 

minfkuorma ( = 12 pm3) 

1 
minutes per Load ( = 12 cu.m. piled measure) 

Päätyöaika - Actual working time . · 1 16,8 
Aputyöaika- Auxiliary working time 0,2 

17,0 

Auton sii rto - Moving oj truck ..... 0,9 
Auton kääntäminen - Turning of 
truck ... . . ... . ........ . . . ... .. .. . 0,1 

Hukkatyöaika - Non-productive work-
ing time .. . .. .... . ............... 0, 1 

Muut työtauot - Other pauses in work 0, 1 
Lepoaika - Resting time .. ... .. . . . . 0,1 

1,3 

Mittausaika - Scaling time .... .. . . 0,7 
Odotusaika - Waiting time ... . . . .. 3,0 
Ajo varasto lla - Movement time bet-
ween piles or cars ...... . ........ 2,5 

Muut keskeytykset - Other interrupt-
ions •• 0 • • •••• 0 • •• 0 •• •• • • •• 0. 0. 0. 0,4 

1 

6,6 

Yhteensä - Grand T åtal .... . .. ... · 1 24,9 

Suhdeluvut- Ratios ........ ..... · 1 100 

Taulukko 25. Purkausvarastoajat varastoluokittain. 
Table 25. Unloading Times by Landing Classes. 

1 j ärj estely lk . 

1 Maapohja lk. Organisation Class 

Soi/ Class I 1 II 
1 

III 1 IV 

minfkuorma 
minutes per Load 

I norm. - trucks without l 
trailers . ............ 1 23,4 23,8 24,8 25, I 

pv. - with semi-trailers 3 1,8 32,2 33,2 33,5 
II norm. - trucks without 

trailers . ....... . . . . . 23,8 24,5 25,6 25,9 
pv. - with semi-trailers 32,2 32,9 34,0 34,3 

III norm. - trucks without 
trailers : ... . . . .. . . . . 24,1 24,8 26, 1 26,5 

pv. - witlz semi-trailers 32,5 33,2 34,5 34,9 
IV norm. - trucks without 

trailers . .. . . .... . .. . 25,31 25,7 26,8 27,2 1 
pv. - with semi-trailers 33,7 34, 1 35,2 35,6 

Huom. Vaunuun purettaessa ajat ovat 7,6 min. suu
remmat, heittopinoon purettaessa 2,0 min . pienemmät ja 
röykkiöön purettaessa 8,5 min. pienemmät. Peräva unu
autoi lla (kuorma= 18 m3) erot ovat vastaavasti I 1,5 min ., 
1,8 min. ja 10,8 min . 

1 

1 

1 

1 

1 

23,2 

1 

17,4 12,0 3,6 
0,2 0,2 0,2 0,2 

23,4 17,6 12,2 3,8 

0,8 0,5 0,6 -

0, 1 0,1 0, 1 0, 1 

0, 1 0,1 0,1 0, 1 
0, 1 0,1 0,1 0, 1 
0, 1 0,1 0,1 0,1 

1,2 

1 

0,9 1,0 

1· 
0,4 

0,7 0,7 0,7 0,7 
5,1 0,0 0,5 0,0 

1,7 3,3 1,8 1,8 

0,4 0,4 0,4 0,4 

7,9 

1 

4,4 

1 

3,4 

1 

2,9 

32,5 1 22,9 1 16,6 1 7,1 
131 1 92 1 67 1 15 

3 3 4. A j o v a r a s t o t i e 1 1 ä. 

Varastotiellä tarkoitetaan sitä tietä, joka johtaa 
varsinaiselta ajotieltä varastolle. Se on useimmiten 
tilapäinen tie, jota ei ole kunnostettu kuin juuri sen 
verran, että auto pääsee ajamaan siinä. Kaikilla 
varastoilla sitä ei esiinny lainkaan, sillä monet va
rastot ovat pitkin teiden vartta. Varastotiellä 
ajoon on luettava myös se matka, jonka auto jou
tuu ajamaan varastoalueella ennen kuin pääsee al
kamaan pinon viereen ajon. 

Koska varastotiellä ajo on aivan samanlaista, oli 
kysymyksessä kuormaus- tai purkausvarasto, käsi
tellään ne yhdessä. 

Kuormausvarastoista 10 oli aivan ajotien var
ressa, 4:llä oli matka ti eltä l - 100 m, 6: lla 101 -
250 m, 1 :llä 251-500 m ja 2:11a 501 + m. Purkaus
paikoilla varastotien pituus vaihteli 50- 700 met
rin välillä. 

Varastotiellä ajo muodostaa usein minimitekijän 
ajossa, sillä tien kunto oli monesti vielä huonompi 
kuin varaston. Ei ollut havaittavissa mitään eroa 
ajonapeudessa eri luokkien varastoille ajettaessa, 



vaan ajonopeudet vaihtelivat tasaisesti. Keskimää
räinen ajonopeus oli normaaliautoilla 7,7 kmjt tyh
jänä ja 6,8 kmjt kuormattuna. Perävaunuautoilla 
vastaavat nopeudet olivat 9,0 kmjt ja 7,2 km jt. 
Perävaunuautoilla oli varastoteiden kunto keski
määrin parempi kuin normaaliautoilla. 

Varastoteillä ajoon käytetty aika oli kuormaus
varastolla keskimäärin 1,9 min. ja purkausvaras
tolla 2,9 min. 

3 3 5. Y h t e e n v e t o k u o r m a u k s e s t a 
j a p u r k a u k s e s t a. 

Kuormauksesta ja purkauksesta tehtyjen aika
tutkimusten tuloksista voidaan pääasiat esittää 
seuraavina päätelminä: 

1. Kuormausvaraston maapohja ja järjestely 
ovat keskimäärin huonompia kuin purkausvaras
ton, joten niiden hyväksi on tehtävä paljon va
rastojen valinnan ja kunnostuksen avulla. 

2. Kuormausetäisyys ja -korkeus vaikuttavat 
yhdessä pinon kunnon kanssa voimakkaasti kuor
maustyötulokseen. 

3. Työryhmän suurentuessa työtulos miestä ja 
tuntia kohden laskee sekä kuormauksessa että pur
kauksessa. 

4. 2 m polttopuun kuormaus ja purkaus vievät 
jonkin verran vähemmän aikaa kuin 1 m halon 
käsittely vastaavissa olosuhteissa. 

5. Tuoreen tavaran kuormaus ja purkaus vaati
vat enemmän työtä tilavuusyksikköä kohden kuin 
kuivan tavaran käsittely. 

6. Varaston maapohjan ja järjestelyn huonous 
vaikuttavat hyvin selvästi auton varastolla liikku
misaikaan. 

7. Perävaunullisten autojen liikkumisaika varas
tolla on ennen kaikkea huonoimmilla varastoilla 
huomattavasti suurempi kuin normaaliautoilla. 

8. Odotusaika vaikuttaa monesti ratkaisevasti 
ajotehoon. 

9. Nopein purkaustapa on röykkiöön purkami
nen. jos otetaan huomioon myös kuormaaminen 
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rautatievaunuun, purkaus suoraan vaunuun on no
pein ja purkaus pinoon ja siitä vaunuun hitain 
menetelmä. 

3 4. KUORMAUS- JA PURKAUS
MIESTEN A}ANKÄYTTÖ. 

Koska tutkimus kohdistettiin ensi sijassa autojen 
käyttöön, jätettiin kuormaus- ja purkausmiesten 
työ vähemmälle huomiolle. Kun kuitenkin myös 
kuormaus- ja purkausmiesten toiminta liittyy hy
vin oleellisesti autokuljetukseen, selvitettiin sitä 
tilastollisilla menetelmillä. 

Kuormauksesta kerättiin työaikatilastoa 7 pat
vänä eri varastoilla ja purkauksesta 4 päivänä. 

Kuormaus suoritettiin, kuten edellä mainittiin, 
aina erikoisten kuormausmiesten toimesta, joskin 
kuljettajat auttoivat heitä tässä työssä. Purkauk
seen kuljettajat eivät ottaneet osaa, mikäli se ta
pahtui varastopinoon tai rautatievaunuun. 

Tilaston mukaan kuormausmiehet joutuivat odot
tamaan autoja 21,2 % työajasta. Eri työmailla 
tämä aika vaihteli 5,8 % ja 29,0 %:n välillä. Tä
hän aikaan sisältyvät lisäksi siirtymiset kuormalta 
toiselle sekä ruoka-aika päivällä, joten varsinainen 
odotusaika on hieman edellistä pienempi. 

Työpäivän keskimääräiseksi pituudeksi saatiin 
481 min. Tämän ajan työntekijät olivat varastolla. 
Matka työmaalle on kuitenkin usein yhtä pitkä 
kuin ajomatkakin, joten se lisää osaltaan tehotonta 
työaikaa. Mainittakoon vielä, että myös autot jou
tuivat odottamaan kuormaajia keskim. 12,4 min. 
ajokerralla. Se on siis hiukan suurempi kuin varsi
naisten aikatutkimusten osoittama aika. 

Purkausvarastolla oli purkausmiesten odotusaika 
38,8 % koko työajasta, siis koko joukon suurempi 
kuin kuormauksessa. Tämä johtuu suuresti siitä, 
että työntekijät jokaisessa tapauksessa saapuivat 
liian aikaisin aamulla varastolle. 

Työpäivän keskim. pituus oli purkausvarastolla 
483 min., siis käytännöllisesti katsoen yhtä pitkä 
kuin kuormaajillakin. 
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4. PINOTAVARAN AUTOKULJETUKSEN RATIONALISOINNIST A. 

Monesti saadaan puutavaran autokuljetuksesta 
odotettua huonompia tuloksia. Silloin väitetään 
usein, että auto ei sovi ko. olosuhteissa metsäta
loudessa käytettäväksi. Niin ei kuitenkaan aina 
ole asianlaita, vaan useimmiten epäonnistumisen 
syynä on puutteellinen työn suunnittelu ja valvonta 
sekä olosuhteiden huomioon ottamatta jättäminen. 
jotta autokuljetuksessa voitaisiin saavuttaa paras 
mahdollinen tulos, on pyrittävä toisaalta käyttä
mään hyväksi auton suomat edut, ennen kaikkea sen 
nopeus, ja toisaalta on otettava huomioon myös 
auton varjopuolet, ennen kaikkea sen suhteellisen 
huono kyky mukautua metsätaloudessa esiintyviin 
vaihteleviin olosuhteisiin. Ei ole unohdettava kul
jetusten kanssa tekemisiin joutuvan johtavan ja 
suorittavan henkilökunnan teknillistä ja muuta 
valistustakaan. 

Seuraavassa tarkastellaan tämän tutkimuksen 
tulosten ja muualla maailmassa saatujen kokemus
ten perusteella autokuljetuksen rationalisoinnin 
teknillisiä ratkaisumahdollisuuksia. Vaikka yksi
tyiskohdat jokaisen maan .kuljetusprobleemoissa 
ovatkin erilaiset, pääpiirteet ovat kaikkialla saman
laiset, ja siksi onkin uskallettu tukea myös ulkolai
siin kokemuksiin. 

41 . KUL]ETUSV ÄLINEET. 

Kuljetusvälineiden kohdalla ovat rationalisoinnin 
päätehtävät määriteltävissä seuraavasti: 

1. Kuljetusvälineiden on sopeuduttava metsä
taloudellisen käytön asettamiin erikoisvaatimuksiin. 

2. Kuljetusvälineiden käytön on oltava mahdol
lisimman voimaperäistä ja tarkoituksenmukaista. 

411. Autot. 

Vaikka auto on suhteellisen nuori kuljetusväline, 
niin metsätalouden palveluksessa kuin yleensäkin, 
se on läpikäynyt melko perusteelliset muutokset 
ennen kehittymistään nykyiselleen. Pohjois-Ame
rikassa, jossa kuorma-autoa käytettiin puutavaran 
kuljetuksessa ensimmäisen kerran v. 1913 (T o w n
s e n d 1937 s. 1 ), C o 1 1 i n s (E v o 1 u t i o n 
1939) kuvaa puutavara-auton läpikäymät vaiheet 
seuraavasti: · 

1. Autot olivat jokseenkin suuria, kovakumiren
kailla varustettuja. Perävaunuja ei käytetty. 

2. Autot olivat samanlaisia kuin edellisessäkin, 
mutta renkaat olivat korkeapainerenkaita. joita
kin 3-akselisia autoja esiintyi. 

3. Vuoden 1926 jälkeen autot kevenivät ja ne 
varustettiin yksiakselisilla puoliperävaunuilla. 

4. Autojen suuruus oli vaihteleva ja niiden ke
ralla käytettiin kaksiakselisia perävaunuja. Kirjoi
tuksessa sanotaan >>two axle trailerS>>, joten näyttää 
siltä kuin tarkoitettaisiin täysperävaunuja. Kuiten
kaan ei amerikkalaisessa kirjallisuudessa yleensä 
näy selostuksia sellaisista, mutta sen sijaan mainos
tetaan suuresti kahdella taka-akselilla varustettuja 
puoliperävaunuja. On siis todennäköisempää, että 
tässäkin tarkoitetaan jälkimmäisiä. 

5. Puutavaran kuljetukseen ilmestyivät hyvin 
suuret, tavallisesti rakennetut t custom built) autot. 
Metsäteillä käytettiin diesel-moottorilla varustet
tuja autoja. 

6. 1930-luvun puolivälissä ruvettiin käyttämään 
aivan yleisesti diesel-käyttöisiä autoja, jotka olivat 
tavallista maantiekokoa. Perävaunut olivat mel
kein poikkeuksetta kaksiakselisia puoliperävaunuja. 

Esitetty kehitys ei täysin sovi meille, mutta ken
ties sarjan loppuosa osoittaa sen kehityksen, joka 
meilläkin on tulevaisuudessa odotettavissa. 

Euroopassa auto sai jonkin verran myöhemmin 
mainittavaa jalansijaa metsätuotteiden kuljetuk
sessa. Tosin Ruotsissa käytettiin jo v:n 1910 paik
keilla eräänlaista >>kuorma-autoa>> .jääajoissa (H å
k a n s s o n 1912), mutta esim. meillä Suomessa 
kuorma-autojen, aluksi perävaunuttomien, käyttö 
alkoi saada jonkinlaista merkitystä pinotavaran 
kesäkuljetuksessa 1920-luvulla (S e p p ä n en 
1939). S o h 1m a n i n (1925) esittämät, v. 1925 
Kannaksella käytetyt autot olivat pieniä 1 tonnin 
kuorma-autoja. Myöhemmin 1930-luvun alusta 
lähtien, kun myös sahatukkeja alettiin kuljettaa 
autoilla, käytettiin tavallisten autojen perässä 
yksiakselisia puoliperävaunuja. Yhä edelleenkin 
on meillä hyvin harvinaista, että puutavaran kul
jetuksessa käytettäisiin erikoisrakenteisia vaunuja. 
Saksassa suunta kävi 1930-luvulla raskaampiin au
toihin (Grossraumlastwagen) (W i n d i r s c h 
1938). Ruotsissa on myös sota-a_jasta lähtien ko
keiltu tavallista raskaampi- ja muuten erikoisra
kenteisilla metsäautoilla. Ne ovat saaneet jo mel
koisen levikinkin (Ny 1 i n d e r 1945, Kanto 1 a 
1946 aja b). 

Ennen kuin käydään lähemmin tarkastelemaan 
puutavara-autolle asetettavia vaatimuksia, on syytä 
hieman tutkia puutavaran autokuljetusta yleensä. 
Kuten jo johdannossa mainittiin, voidaan puutava-. 
ran autokuljetus jakaa kahteen toisistaan eroavaan 
osaan: 



1. Kuljetus jo olevilla 1. vakinaisilla teillä. 
2. Kuljetus puutavaran kuljetusten suoritta 

mista varten rakennetuilla 1. metsäautoteillä (vrt. 
R o i t t o 1939 s. 35, T o w n s e n d 1937). 

Molemmissa on paljon yhteisiä piirteitä, mutta, 
kuten mainittu, myös eroavaisuuksia. Näistä on 
tärkein tiekustannusten osuus kuljetuskustannuk
sissa. jälkimäisessä kuljetustavassa näet tien 
rakentamisesta ja hoidosta aiheutuvat menot muo
dostavat erittäin huomattavan osan kuljetuksen 
koko kustannuksista. Edellisessä ne ovat sen sijaan 
melko olemattomat. Vakinaisilla teillä esiintyy tie
kustannuksia suurempina erinä vain aurausme
noina syrjäteillä ja eräissä tapauksissa tiekorvauk
sina yksityisillä teillä. 

On selvää, että aina pyritään säästämään eniten 
suurissa ja epätavallisissa kustannuserissä. Niin on 
laita myös metsäautotiekuljetuksissa. Niissä yrite
tään saada tiemenot mahdollisimman pieniksi, 
useimmiten muiden erien kustannuksella. Tämä 
tendenssi on havaittavissa aivan yleisesti joko tie
toisena tai tiedottomana. On siis selvää, että kul
jetus metsäautoteillä asettaa autolle suurempia eri
koisvaatimuksia kuin kuljetus vakinaisilla teillä, 
mutta poikkeuksiakin on olemassa. Myös jälkimäi
sessä kuljetustavassa autot joutuvat toimimaan 
vaikeammissa olosuhteissa kuin muissa autokulje
tuksissa. Siksi onkin olemassa paljon sellaisia puu
tavara-autolle asetettavia vaatimuksia, jotka ovat 
samanlaisia kaikissa metsätaloustuotteiden kulje
tuksissa .. 

Puutavaran autokuljetuksen suurin eroavaisuus 
muuhun autokuljetukseen nähden on, että siinä 
autot joutuvat jatkuvasti olemaan maksimi- tai 
ylikuormituksen alaisena (T o w n s en d 1937 
s. 29). Tavalliset kuorma-autot eivät tätä kestä 
ajan mittaan, vaan korjausmenot nousevat suh
teettomasti, kuten tämäkin tutkimus osoitti. Siksi 
on jousituksen puutavara-autoissa oltava erikoisen 
vahva ja jousituskyvyn sellainen, että se on hyvä 
kaikilla kuormilla. Myös rungon on oltava taval
lista vahvempi ( IVA 1939). Esillä olevan tutki
muksen alaisissa autoissa oli runko kaikissa vahvis
tettu, mutta sekään ei auttanut, vaan rungot mur
tuivat usein. Myös jousitukseen oli lisätty yksi 
lehti, mutta se ei aina auttanut, sillä jousitus ei 
ollut enää joustava kaikilla kuormilla. 

Ennen kaikkea metsäajoissa, mutta myös vaki
naisilla teillä, autot toimivat sellaisissa olosuhteissa, 
että hyvä kääntymiskyky on suurimerkityksinen. 
Nähtiinhän edellä, että varastoilla liikkuessaan au
tot joutuvat melko usein kääntelemään. jos autoa 
käytetään vain puutavaran kuljetuksessa perävau-
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nullisena, on IVA:n (1939 s. 207) mukaan sopivin 
akseliväli 340 cm. Muussa tapauksessa on 350 -
410 cm:n akseliväli hyvä. jos auto on vain osan 
vuotta puutavara-ajossa, vaikka perävaununkin 
kanssa, ei akseliväliä ole syytä lyhentää. Mainitta
koon, että Ruotsissa on käytetty autorekikuljetuk
sissa varsiteillä ns. lyhennettyä kuorma-autoa, 
jonka akseliväli on vain 270 cm. 

Moottorin voimakkuudelle asettaa puutavaran 
kuljetus suurempia vaatimuksia kuin muut kulje
tukset. Tavallisilla teillä ajettaessa on 90- 110 hv 
moottori aivan riittävä. Mainittakoon, että Scania 
Vabis'in metsäautoista toinen malli on varustettu 
90 hv ·dieselmoottorilla ja toinen 135 hv bensiini
moottorilla. Volvo-tehtaan maastokuorma-autojen 
moottorit ovat suuruudeltaan 100 ja 105 hv (K a n· 
t o 1 a 1946 a ja b ). 

Puutavaran kuljetuksessa käytetään yleensä 
mahdollisimman suuria kuormia ja siihen on koh
tuuden rajoissa pyrittäväkin. IVA (1939) tuli kan
nattavuuslaskelmissaan siihen tulokseen, että talou
dellinen suuruusraja on 7-8 tonnin kuormausky
vyn kohdalla. Myöhemmin on Ruötsissa sekä pu
heissa että kirjoituksissa esitetty, että puutavaran 
kuljetuksessa käytettävien autojen tulisi olla kuor
mauskyvyltään jopa 15 tonnia (Ny 1 i n d e r 
1945). Sittemmin on siirrytty vieläkin suurempiin 
autoihin. Scania-Vabis tehtaan kontruoimista met
säautoista toinen ottaa perävaunuineen 18,5 ton
nin kuorman (Kanto 1 a 1946 a). Saksassa käy
tettyjen suurten puutavara-autojen perävaunujonoi
neen ottama kuorma voi olla jopa 30 tonniakin 
(W i n d i r s c h 1938). Pohjois-Amerikassa autot 
ovat kuormauskyvyltään yleensä yli 15 tonnia. 
C o II i n s (1937) tuli kannattavuuslaskelmissaan 
tulokseen, että kustannukset pienenevät aina 18,5 
tonnin kuormauskykyyn saakka. Tämä tutkimus
kin osoitti, että meilläkin auton ja perävaunun yh
teisen kuormauskyvyn noustessa 3,5 tonnista 7 ton
niin kuljetuskustannukset m3 kohden yleensä las
kevat. 

Yksinomaan välittömien kustannusten perus
teella ei voida kuitenkaan aina lausua tuomiota 
jollekin autotyypille. On näet olosuhteita, joissa 
pienillä autoilla on suuremmat edut kuin isoilla. 

·Co II i n s (IQ37) esittää kevyiden autojen etuina 
seuraavia tosiasioita: 

1. Kevyiden autojen hankkimiseen tarvitaan pie
nempi pääoma kuin isojen vaunujen. 

2. Koska kevyillä autoilla on suuremmat käyttö
mahdollisuudet useimmilla muilla aloilla, niiden 
edelleenmyyntiarvo on suhteellisesti suu empi kuin 
raskaiden autojen vastaava arvo. 
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3. Kevyet autot voidaan uusia joka toinen vuosi. 
4. Kevyiden autojen huolto ja varaosat ovat 

halvempia kuin raskaiden autojen. 
5. Kevyillä autoilla on suurempi keskimääräi

nen nopeus kuin raskailla autoilla. 
Raskaiden autojen käyttöä taas puoltavat seu

raavat seikat: 
1. Raskaita autoja käyttämällä saavutetaan 

oleellinen säästö työvoimassa. 
2. Raskas auto voittaa helpommin mäet kuin 

kevyt auto ja suo siten mahdollisuuden säästää tie
kustannuksissa. 

3. Raskas auto soveltuu helposti diesel-mootto
rilla varustettavaksi. 

Näyttää siis yleensä siltä, että yksinomaan puu
tavaran kuljetuksessa käytettynä on suuri auto 
edullisempi kuin pieni auto. jos taas auto on vain 
osan vuotta puutavaran ajossa, on vaaka kallistet
tava kevyen auton puolelle. Edullisimman koon 
selvittäminen vaatii lisätutkimuksia, mutta melkoi
sella varmuudella voidaan sanoa, että meillä olisi 
siirryttävä jonkin verran nykyistä raskaampaan 
ajokalustoon. Ennen kuin siihen voidaan mennä, 
on tiesäännöksiin saatava sellaiset korjaukset, jotka 
sallivat raskailla kuormillakin ajamisen. 

Kaikissa puutavara-autoissa on useimmiten käy
tettävä parirenkaita takapyörissä. Puutavaraa 
kuljetettaessa joudutaan usein toimimaan hyvin 
huonoilla teillä, jolloin on kaikin voimin pyrittävä 
lisäämään kantavuutta. On kuitenkin huomattava, 
että parirenkaiden käyttö voi joskus pienentää 
vetokykyä ( lVA 1 939). Renkaiden tulee olla kool
taan mahdollisimman suuria ja maksimikuormaa 
vastaavia. Kulutuspinnan on oltava vahva, ns. 
maastorenkaat ovat parhaita. Tässä tutkimuksessa 
havaittiin selvästi, että pienillä renkailla varustet
tujen perävaunuautojen rengaskorjausten osuus 
oli huomattavasti suurempi kuin ylipäänsä maasto
renkailla varustettujen normaaliautojen. Mainitta
koon, että General Motorsin maastovaunut on va
rustettu puhkeamattomilla renkailla (K a n t o 1 a 
1946 a). Ne olisivat varmasti hyvin sopivia myös 
metsäajoissa käytettäviksi. 

Tutkimuksessa olleissa normaaliautoissa oli ta
kana pariakselit, joissa molemmissa oli veto. Sys
teemi osoittautui hyvin sopivaksi. Myös Kana
dassa ja USA:ssa pidetään kuusipyöräistä autoa 
erittäin hyvänä ja niin melkein kaikki siellä käy
tetyt autot ovatkin kuusipyöräisiä tai 4-pyörävetoi
sia. Townsend (1937 s. 74) mainitsee kaksi
akselivedolla saavutettavan seuraavia etuja: 

1. Kun auton kuormasta on n. 80-90 % taka-
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Piirros 9. Kuusipyö räin en ja tavallinen auto estettä ylittä- . 
mässä (Townsendin mukaan). - Fig. 9. A six-wlleel truck 
and an ordinary truck taking a lwrdle ( according to TOW/IS-

end) . 

akselin kannettavana, kaksiakselisuudella estetään 
takarenkaiden ylikuormitusta. 

2. Epätasaisuuksien kohdalla kuorma ei kohoa 
kuin esteen puolella korkeudella. Yksiakselisilla 
autoilla tiellä olevat kohoumat nostavat kuorman 
koko esteen verran. 

3. Suurempi pyöräpinta on yhteydessä tien pin
nan kanssa, joten lumiketjujenkin käyttö on tar
peen vain poikkeustapauksissa. 

4. Vetovoiman jakaantuminen kuormaan näh
den on edullisempi kuin tavallisilla autoilla. - 3:s ja 
4:s kohta sopivat myös nelipyörävetoiseen autoon. 
Mainittakoon kuitenkin, että USA:ssa pidetään ny
kyään kuusipyöräistä 2-akselivetoista autoa ylivoi
maisena 4-pyörävetoiseen verrattuna (S c h a r ta u 
1947). 

K a n t o 1 a (1946 a) mainitsee kuitenkin, että 
Ruotsissa asetetaan metsäautolle mm. vaatimus, 
että sen tulee olla nelipyörävetoinen, koska auton 
vetokyky lisääntyy siten n. 30 %- (Nelipyörävetoi
sella autolla tarkoitetaan tässä autoa, jossa veto on 
sekä etu- että takapyörissä) jo lVA (1939 s. 211) 
tuli tutkimuksissaan tulokseen, että 4-pyörävetoi
sella autolla saavutetaan määrätyissä olosuhteissa 
huomattavia etuja 2-pyörävetoiseen autoon näh
den. 

1. Se voittaa huonoilla teillä ja varastoilla esiin
tyvät esteet paremmin kuin tavallinen auto. 

2. Sillä on suurempi vetokyky kuin 2-pyöräve
toisella autolla. 

3. 4-pyörävetoinen auto on mitä sopivin aura
auto. 

N y 1 i n d e r ( 1 945) kokeili 4-pyörävetoisella 
autolla. Ajokokeet osoittivat, että mainitun lainen 
auto on hyvin käyttökelpoinen maastossa ajet
taessa. Ennen kaikkea metsätieajoissa N y 1 i n
d e r pitää 4-pyörävetoista autoa tulevaisuuden 
kuljetusvälineenä. Sitä käyttämällä voidaan sääs
tää tiekustannuksissa suuria summia. Tieverkosto 
voidaan tehdä heikompiluokkaiseksi kuin muuten 
ja siis vastaavilla kustannuksilla saada tiheäm-



mäksi. Siten siis hevosajokustannukset saadaan 
pienemmiksi. 

Näyttää siltä, että metsätieajoissa 4-pyörävetoi
nen auto on edullisempi kuin tavallinen auto. Sen 
sijaan voidaan pääasiallisesti vakinaisilla teillä ta
pahtuvassa ajossa tyytyä tavallisiin ja 2-akselive
toisiin autoihin. 

IVA:n ( 1939) mukaan ei ole olemassa huomatta
vaa eroa siinä, käytetäänkö polttoaineena bensiiniä 
tai naftaa. Amerikassa sen sijaan pidetään diesel
moottoria edullisempana polttoaineen kulutuksen 
kannalta. Niinpä C o 1 1 i n s (E v o 1 u t i on .. 1 939) 
mainitsee, että diesel-moottoria käyttämällä voi
daan polttoainekustannukset saada helposti laske
maan jopa 60 %:1la. Huoltokustannukset molem
milla moottoreilla ovat aivan samanlaiset. Diesel
moottorin suurena varjopuolena on pidettävä sen 
huom attavan korkeaa hintaa. W i n d i r s c h 
(1938 s. 258) pitää diesel-moottorin haittana lisäksi, 
että sen käyttäjälle on annettava erikoiskoulutusta, 
vaikka hän pitääkin sitä bensiinimoottoria edulli
sempana. 

IVA:n (1939) mukaan puukaasukäyttö on hyvin 
sopiva metsäajoissa käytettäville autoi lle. Myös 
Keski-Euroopan maissa kuljetettiin ennen sotia 
puutavaraa paljon autoilla, joiden polttoaineena oli 
puukaasu (T o w n sen d 1937 s. 75). W i n d i r
s c h i n (1938 s. 257) mukaan pyörätraktorilla puu
tavaraa kuljetettaessa säästetään puukaasulla 90 % 
polttoainekustannuksissa. Kokonaiskustannuksis
sakin säästö on aina yli 30 %, vaikka suurentuneet 
hoitokustannukset otetaankin huomioon. Kaikesta 
huolimatta puukaasun käyttö ei sovi meillä aina
kaan laajassa mitassa, koska se mäkisillä mailla 
vaikeuttaa ajoa ja pakottaa pienentämään kuor
mia. Sen käytöllä saavutettaisiin kuitenkin suuri 
kansantaloudellinen voitto, koska polttoaine saa
taisiin suurimmaksi osaksi omasta maasta. 

Talviajoissa tulee usein kysymykseen lumiketju
jen käyttö. Se kuluttaa kuitenkin renkaita, joten 
lumiketjuja on yleensä käytettävä hyvin harkiten. 
Lumiketjujen käytön perusehtona onkin, että tie 
on kokonaan lumen peittämä. On nimenomaan 
huomattava, että tien ollessa kovassa jäässä pelkkä 
rengas tarttuu siihen paremmin kuin ketjulla va
rustettu. VAPOssa (1947) on tultu siihen tulok
seen, että lumiketjuja on yleensä käytettävä vain 
pehmeässä lumessa. Myös silloin on lumiketjujen 
oltava mahdollisimman tarkoituksenmukaisia, sillä 
muuten ei niillä saavuteta haluttua tulosta. Eniten 
rikotaan tarkoituksenmukaisuuden vaatimuksia 
vastaan poikkiketjujen välimatkoissa. Kanadassa on 
näet todettu, että niiden väli ei saa olla yli 3 tuuman. 
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Lumiketjujen käyttö voi olla joskus tarpeellista 
kesälläkin. Ny 1 i n d e r (1945) sanoo ketjujen 
helpottavan ajoa pehmeillä teillä. 

K a n t o 1 a (1 946 a) ilmoittaa Ruotsissa asete
tun metsäautolle myös seuraavan vaatimuksen: 
»Sen täytyy olla varustettu vinssillä, jonka avulla 
auto voi vetää perävaunun huonojen paikkojen, 
heikkojen siltojen, jyrkkien mäkien yms. yli sekä 
selviytyä itse mahdollisesta ojaan ajosta tms.)> 
Myös Amerikassa puutavara-autot on varustettu 
melkein poikkeuksetta vinssillä. 

Ohjaajan hytin tulee metsäautossa olla tarpeeksi 
tilava. Sen on myös oltava lämmitettävä, koska 
kuljettaja ja apum ies usein talvellakin joutuvat 
osallistumaan kuormaus- ja purkaustöihin. He hi
koavat silloin, ja kylmässä autossa on sairastumisen 
vaara mitä suurin . 

Puutavaran kuljetuksissa käytettävässä autossa 
on aina oltava seuraavat lisävarusteet: 

1. Lapio. 
2. Vaijeri, jolla auto voidaan auttaa pois ojasta. 
3. Kirves. 
4. Talvella lumiketjuja käytettäessä muutama 

poikkiketju varalta. 
5. Tarpeelliset huolto- ja korjausvälineet 
Näitä tarvikkeita varten on tehtävä säilytys

paikka ohjaajan kopin taakse. Kopissa säilytet
täessä ne estävät kuljettajan toimintaa ja voivat 
aiheuttaa jopa onnettomuuksia. 

Lyhyen pinotavaran kuljetuksessa käytettävä 
auto on varustettava nk. halkolavalla. Se on py
rittävä saamaan mahdollisimman kevyeksi, mutta 
samalla vahvaksi ja kestäväksi. Pitkiä tavarala
jeja kuljetettaessa ei !avaa kannata käyttää, koska 
se vie tarpeettomasti tilaa kuormalta. Siksi lavo
jen onkin oltava sellaisia, että niiden lauta- tai 
lankkupohja voidaan irroittaa ja kiinnittää tarpeen 
mukaan. 

Puutuet sopivat tuiksi poikittain kuljetettavalle 
puutavaralle kerrassaan hyvin . Ne on kuitenkin 
tehtävä vakituisiksi eikä erikseen jokaista ajoker
taa varten. Halkoja ajettaessa on tikapuusysteemi 
paras. Tukien kiinnityksen on oltava mahdollisim
man kestävä, ja siinä on pyrittävä ennen kaikkea 
siihen, että lavan reunat eivät kärsi kiinnityksestä. 
Hyvä on, jos tuet sekä edessä että takana alunperin 
pystytetään niin, että ne ovat keskustaan päin hie
man vinossa. IVA (1939 s. 239) pitää parhaina te
räsputkitukia, mutta tässä tutkimuksessa ei puu
tuilla havaittu olevan sellaisia puutteita, että ne 
kehoittaisivat siirtymään teräsputkitukiin . 

jos auto on varustettu kippilaitteella, on tukien 
oltava taivutettavia. Konekippi olisikin oltava jo-
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kaisessa puutavara-autossa. Sitä käyttämällä saa
daan purkaus useimmiten suoritetuksi edullisem
min kuin muuten. Kippilaitteen olisi oltava 
sellainen, että sillä voidaan purkaa kuorma sekä 
molemmille sivuille että taakse. Sellaisia lait
teita on Ruotsin uusimmissa metsäautoissa. Pit
kittäin kuljetettavaa tavaraa varten on myös käy
tettävä patenttitukia, joita on viime vuosina kehi
tetty hyvin monenlaisia (vrt. IVA 1939 s. 227 j. s.). 
Tärkeimmät vaatimukset, jotka patenttitukien on 
täytettävä, ovat: 

1. Niiden aukaisun täytyy voida tapahtua ilman 
tapaturman vaaraa. 

2. Lukkolaitteen on oltava sellainen, 
että se on helppo aukaista, 
että se ei kiilaudu puutavaran ja lavan vä
liin, ja 
että se on vahva ja kestävä. 

3. Tukien on alhaalla ollessaan muodostettava 
>> kalju!» purkautuvalle tavaralle ja siten estettävä 
sitä vaurioittamasta autoa. Tämä viimeinen vaati
mus on tarkoitettu vain auton sivutuille. Takatu
kien olisi sen sijaan oltava alhaalta aukenevia ja 
ylhäältä vaijerilla etutukiin kiinnitettyjä. 
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Piirros 70. Eräs auton patenttitakatuki (Grainger 1 937) 
Fig. 10. A patented rear support for truck (Grainger 1937 ). 

Mainittakoon vielä, että mikäli kippilaitetta käy
tetään poikittain kuljetettavalle puutavaralle, on 
lavalle tehtävä pitkittäiset teräslevykiskot jos 
niin ei ole asia, purkautuva puutavara rikkoo ly
hyessä ajassa lavan. 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että puutavaran 
kuljetuksessa käytettävän auton tulee olla 

1. hieman tavallista autoa raskaampi, 
2. kolmiakselinen, 
3. kipillä varustettu, 
4. parirenkailla varustettu. 
Metsäteillä käytettävälle autolle, varsinaiselle 

metsäautolle, on asetettava seuraavat lisävaati
mukset: 

1. Sen on oltava 4-pyörävetoinen. 
2. Se on varustettava vinssillä. 
3. Sen tulee olla diesel-käyttöinen. 
Ei tietenkään ole aina mahdollisuutta kaikkien 

autojen muuttamiseen erikoista metsäautotyyppiä 
vastaaviksi. Kuitenkin olisi ehdottomasti päästävä 
siihen, että tienkunnostus- ja aurausautoiksi hanki
taan metsäautoja. 

4 1 2. P e r ä v a u n u t j a -r e e t. 

Kokeilut osoittivat jo pitkän aikaa sitten, että 
puutavaran autokuljetuksessa voidaan menestyk
sellisesti käyttää perävaunuja. Aluksi ne levisivät 
hyvin hitaasti puutavaran kuljettajien keskuuteen, 
mutta nykyään tunnustetaan jo yleisesti, että perä
vaunun käyttö on useimmissa tapauksissa taloudel
lisempaa kuin ajo ilman sitä (T o w n se n d 1937 
s. 33). Tämäkin tutkimus osoitti samaa. 

Autojen kanssa käytettävät perävaunut voidaan 
jakaa rakenteensa mukaan kahteen päätyyppiin: 

1. Puoliperävaunut 
2. Täysperävaunut 
Puoliperävaunulla tarkoitetaan tässä sellaista 

perävaunua, joka etuosaltaan on auton päällä. Se 
voi olla joko yksi- tai kaksiakselinen. Täysperä
vaunu on taas täydellisesti autosta erillisenä liik
kuva kaksi- tai useampiakselinen kuljetusväline, 
joka kiinnitetään autoihin erilaisten vetotankojen 
avulla. 

Puoliperävaunut ovat toistaiseksi huomattavasti 
yleisempiä kuin täysperävaunut, mutta tulevai
suudessa viimeksi mainitut tullevat valtaamaan kai
killa aloilla yhä enemmän sijaa. Puoliperävaunut 
voidaan T o w n sen d i n (1937 s. 33) mukaan ja
kaa valmistajan mukaan kotona tehtyihin, osaksi 
kotona tehtyihin ja tehdasvalmisteisiin (vrt. IVA 
1939). 

Kotona te~dyt perävaunut valmistetaan taval
lisesti sellaisista autoista, jotka on hyljätty. Nii
den etuna on, että valmistaja voi tehdä ne tarpeeksi 
keveiksi ja käyttöolosuhteisiin sopiviksi. Yleensä 
kuljetuskustannukset kuitenkin ovat tehdasvalmis
teisella perävaunulla toimittaessa pienemmät kuin 



kotitekoisen perävaunun kanssa ajettaessa (T o w n
send 1937 s. 33). 

Puoliperävaunun kiinnitys autoon on tehtävä 
huolellisesti. Siinä on kaksi mahdollisuutta. Kiin
nityskohta voi olla joko auton taka-akselin takana 
tai sen päällä. Koska puutavara-autojen käänty
miskyky joutui usein suurelle koetukselle, on pyrit
tävä käyttämään jälkimmäistä tapaa, jolloin kiin
ni tyskohta on taka-akselin päällä tai hieman sen 
edessä. Silloin on perävaunun seuraamis- ja kään
tymiskyky paras. Kiinnityksessä on huolehdittava 
myös, että se tulee vahvaksi ja kestäväksi tapatur
mien ja onnettomuuksien estämiseksi ( IVA 1939 
s. 223). 

Pinotavaraa, ennen kaikkea lyhyitä tavarala
jeja, kuljetettaessa on perävaunua käytetty huo
mattavasti vähemmän kuin tukkien ajossa. Tähän 
lienee syynä, että ei ole pystytty konstruoimaan 
sopivia, tarpeeksi kevyitä lavoja. Siksi olisi kokeil
tava erilaisilla lavarakenteilla sopivimman tyypin 
löytämiseksi. 

Meillä käytetyt puoliperävaunut ovat yleensä 
yksiakselisia. Pohjois-Amerikassa on sen sijaan 
tultu siihen tulokseen, että kahdella peräkkäisellä 
akselilla varustettu puoliperävaunu on ehdotto
masti parempi kuin yksiakselinen (Co II i n s 1937, 
E v o 1 u t i on .. 1939). Niinpä melkein kaikki siellä 
käytetyt perävaunut ovat kaksiakselisia puoliperä
vaunuja. Niiden suurin etu on, että kuorma, joka 
useimmiten on hyvin suurelta osalta juuri taka
akselin päällä, ei rasita liiaksi kulietusvälineen tätä 
osaa. Myös meillä ne lienevät hyvin sopivia ainakin 
metsä tiea joissa. 

Perävaunuauton suurin varjopuoli on, että ajo
nopeus on huomattavasti pienempi kuin perävau
nuttomilla autoilla (vrt. s. 16). Tätä haittaa voi
daan pienentää nostamalla perävaunu tyhjänä 
ajon ajaksi auton päälle. USA:ssa on kehi
tetty menetelmiä, joilla perävaunu saadaan 20-40 
sekunnissa nostetuksi auton lavalle (mainosten mu
kaan). Tällainen järjestely sopii sellaisenaan kui
tenkin vain kuljetuksiin, joissa ei käytetä halko
lavaa. Toinen mahdollisuus asian auttamiseksi on 
auton ja perävaunun akselin välin pienentäminen 
tyhjänä ajettaessa. IVA:n (1939 s. 225) mukaan on 
hyvin tärkeää tukkien kuljetuksessa muutoinkin, 
että perävaunun akselietäisyys autosta voidaan 
säätää. 

Perävaunuja käytettäessä onnettomuuksien 
vaara on kuorman suuruuden vuoksi huomatta
vasti suurempi kuin muuten. Sen vuoksi on perä
vaunut pyrittävä varustamaan jarruilla. 

Kanto 1 a n (1946 a) mukaan pidetään Ruot-
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sissa ehdottomana vaatimuksena metsäautolle, 
että se on varustettu kaksiakselisella perävaunulla 
(= täysperävaunulla). Sen etuja puoliperävaunuun 
nähden on ensiksikin, että auton kuormauskykyä 
voidaan nostaa rengaspainetta kohottamatta. On 
nim. muistettava, että auton vetokyky on useim
miten suurempi kuin sen kantokyky (T o w n
s en d 1937 s. 29). Toiseksi saadaan aufon kuor
maus- ja purkausvarastoajat lyhenemään tavallista 
käsinkuormaustakin käyttämällä. Tällöin järjeste
tään ajo parhaiten niin, että autoa kohden on ole
massa kolme perävaunua, joista yhden ollessa 
ajossa muut ovat kuormattavina ja purettavina. 
Täysperävaunujen käytön puolesta puhuu myös 
se tosiasia, että auton moottori kuluu nopeammin 
kuin muut auton osat. Tulevaisuudessa voikin 
auto olla sellainen, että vetävä ja kantava erote
taan kokonaan toisistaan. Sellaisilla vetoautoilla 
on ainakin Ruotsissa rekivedossa jo kokeiltukin. 

Esillä olevassa tutkimuksessa havaittiin, että 
puoliperävaunun käyttö asettaa tielle suur~mpia 
vaatimuksia kuin ajo ilman perävaunua. Täys
perävaunun vaatimukset näyttävät voittavan puo
liperävaununkin. Ny 1 i n d e r (1945) kokeili neli-

. pyörävetoisella autolla sekä täysperävaunuilla että 
puoliperävaunuilla. Hän mainitsee kokeistaan seu
raavaa: >>Kokeet kaksiakselisella perävaunulla tässä 
hakamaamaastossa eivät kuitenkaan sujuneet täy
sin tyydyttävästi. joukko yhdessä vaikuttavia te
kijöitä, mm. jokseenkin suuri polttoainekulutus ja 
perävaunujen korkeat hankintakustannukset ai
heuttivat, että katsottiin voitavan saavuttaa mer
kittävästi parempi tulos, mikäli vetovaunuun kiin
nitettäisiin yksiakselinen perävaunu. Tämän ei 
tarvitse kuitenkaan estää, etteikö hyvällä tiellä 
ajettaessa siitä huolimatta voitaisi käyttää kaksi
akselista perävaunua.>> 

Varmalta tuntuukin, että ain~kin parhailla vaki
naisilla teillä ajettaessa täysperävaunu on varmasti 
korkean hintansa arvoinen ja voittaa puoliperävau
nun. Erikoisautoilla täysperävaunujen kanssa voi
daan saavuttaa hyvillä teillä ajettaessa kerrassaan 
suurenmoisia tuloksia. Saksassa ajettiin näet yli 
80 p-m3:n kuormiakin (W i n d i r s c h 1938 s. 261). 
Käytettäessä erikoisrakenteisia täysperävaunuja 
voidaan edullisesti toimia maastossakin. USA:n 
. etelävaltioissa on nimittäin nykyään käytössä perä
vaunu, joka voidaan varustaa suotelaketjuilla 
maastossa ajoa varten, jossa sitä vetää traktori. 
Hyvälle tielle saavuttaessa se voidaan nopeasti 
muuttaa tavallisille pyörille erikoisten hydraulisten 
pumppujen avulla (S c h a r ta u 1947). 

Mainittakoon vielä eräs perävaunutyyppi, joka 
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on oikeastaan reen ja puoliperävaunun välimuoto. 
Siinä on puoliperävaunun pyörien tilalla jalakset. 
Sellaista on käytetty Suomessakin (S e p p ä n e n 
1939), mutta ennen kaikkea sota-aikana se sai Ruot
sissa laajan levikin. Tällaisen rekipuoliperävaunun 
etuna on nim. suuri säästö rengaskustannuksissa, 
joten se on hyvin sopiva pula-ajan kuljetusväline. 
Muulloin sen käyttö ei liene kannattavaa, koska 
.ennen kaikkea liikkeelle lähtö on vaikea ja autoa 
rasittava (T o w n sen d 1937 s. 74). 

Myös kokonaan irrallisia perärekiä on käytetty 
puutavaran autokuljetuksessa ja pitäisi entistä 
enemmän käyttää. Niillä on nim. saavutettavissa 
seuraavia etuja: 

1. Auton vetokyky tulee kokonaan käytetyksi 
ylikuormitusta pelkäämättä. 

2. Kuormauskykyä voidaan nostaa rengaspai
netta kohottamatta. 

3. Auton aika tulee taloudellisemmin käyte
tyksi, kun kuljetuksen sopivalla järjestelyllä saa
daan purkaus- ja kuormausvarastoajat lyhene
mään. 

4. Rekiä käyttämällä säästetään rengas- ja 
polttoainekustannuksia (A n v ä n d .. 1944). 

5. Kuormaus rekeen on helpompaa kuin autoon . 
kuormaus. 

Rekien käyttö sellaisena, kuin se esiintyy Kana
dassa ja USA:n itä- ja järvivaltioissa, asettaa kui
tenkin autolle suuria vaatimuksia. Rekikuljetuk
set tapahtuvat siellä jäädytetyillä teillä, siten että 
autojen perässä on yksi tai useimmiten useampia 
parirekiä. Myös auton päällä on kuorma. T o w n
s en d (1937) sanookin, että ei ole odotettavissa 
parhaita mahdollisia tuloksia, jos käytetään taval
lisia autoja, vaan autojen on oltava kaksiakseli
tai nelipyörävetoisia. Hyvin tärkeää on, että au
tossa on myös tarpeellinen määrä alhaisia vaihteita 
kuormattuna liikkeelle lähtöä ja kuormattuna ajoa 
varten sekä myös mahdollisuudet suurten nopeuk
sien ylläpitämiseen tyhjänä ajossa, joka on auton 
suurin etu traktorikuljetukseen verrattuna. 

Myös Ruotsissa on perärekiä käytetty varsitie
ajoissa. Siellä poikkeaa käyttö Kanadassa tapana 
olevasta menetelmästä siinä, että perärekiä on 
useimmiten vain yksi. Toinen ja vielä oleellisempi 
ero on, että autot, jotka ovat erikoisrakenteisia, 
toimivat tavallisesti vain vetäjinä. 

Metsätieajoissa Ruotsissa käytetyt reet muistut
tavat yleensä traktoriparirekiä, mutta ovat raken
teeltaan niitä kevyempiä. Kanadassa autoreet ovat 
useimmiten samoja rekiä, joilla puutavara on he
vosten vetämänä kuljetettu autotien varteen. 
T o w n sen d (1937 s. 36 j. s.) pitää niitä kuiten-

kin sopimattomina, koska ne ovat liian heikkoja 
autokuljetukseen. 

Erilaisista jalasten raudoituksista on Kanadassa 
havaittu pyöreä (ovat) raudoitus parhaaksi. Tasai
nen (flat) jalas on seuraava, mutta hyvän matkaa 
pyöreästä jäljessä. Mokkasiini- (moccasin) ja köli
(keel) jalakset on huomattu aivan sopimattomiksi. 

T o w n se n d i n mukaan ristiketjut ovat par
haat rekien kiinnityksessä, mikäli tie on mutkainen. 
Lisäksi on tietysti oltava puskuritanko. V-tanko 
ja ristitangot ovat suorilla teillä hyviä, mutta mut
kissa ne aiheuttavat vastuksen suurenemista pai
naessaan rekeä raiteiden reunoja vastaan. Ruot
sissa käytetään tavallisesti vain suoraa vetotankoa. 
Autossa on oltava rekien kiinnitystä varten kierre
jousituksella varustettu vetokoukku. Rekien kä
sittelyn helpottamiseksi kuormaus- ja purkauspai
koilla olisi syytä käyttää rekiä, joita voidaan vetää 
molempiin suuntiin. Lisäksi on hyomattava, että 
rekijonoja käytettäessä on reissä ehdottomasti ol
tava jarrutuslaitteet. Myös yhtä rekeä vedettäessä 
ne pienentävät onnettomuuksien vaaraa. 

Esitetty kanadalainen rekien käyttö asettaa myös 
tielle suuria vaatimuksia. T o w n s en d i n (1937 
s. 46 j. s.) yksityiskohtaisesti selostamissa 6 ajossa 
suurin vastamäki oli kuorman kanssa ajettaessa 
nousultaan 5 % ja suurin myötämäki laskultaan 
8 %. Tiet olivat myös ylipäänsä suoria. Näissä hy
vissä olosuhteissa päästiinkin mainioihin tuloksiin. 
Eräällä työmaalla oli keskimääräinen kuorman suu
ruus n. 70 pm3, josta 20 % oli autossa ja 80 % 
reissä. Suuresta kuormasta huolimatta oli keskim. 
ajonopeus edestakaisin ajossa 17,7 kmjt. 

Ruotsissa kokeiltiin sota-aikana perärekien käyt
töä myös maanteillä ja muilla jäädyttämättömillä, 
lumipeitteisillä teillä. Niillä ajettaessa on myös 
auton lavalla kuorma. (N. S. 1944, A n v ä n d 
1944). Näihin kokeiluihin pakotti rengas- ja polt
toainepula. Niissä saatiin todennäköisesti hyviä 
kokemuksia, koska rekien käyttö on nykyään le
vinnyt laajalle. Kanto 1 a (1946 b) kertoo siitä 
mm. seuraavasti: >>Edellä mainittuja kaadettavia 
sivutukia käytetään myös autojen vetämissä reissä, 
joita talvisin näkee ainakin pohjois-Ruotsin maan
teillä sangen yleisesti. Peräreissä kuljetetaan sekä 
tukkeja että pinotavaraa kuormansuuruuksien ol
lessa 300-400 j3 tai 16-18 pm3. Perärekien 
käyttö on yleistynyt sen vuoksi, että autojen veto
kykyä voidaan käyttää hyvillä teillä huomatta
vasti paremmin hyväksi samalla kun auton kallis 
aika tulee taloudellisemmin käytetyksi. Rekien 
kuormaus on sitäpaitsi helpompaa kuin auton kuor
maus.>> Ruotsissa on lisäksi tultu siihen tulokseen, 



että bensiini- ja rengaskustannukset voivat laskea 
jopa puoleen entisestään rekiä käytettäessä (A n
v ä n d .. 1944). 

Reet ovat näissä kuljetuksissa tavallisesti yk
sikkörekiä. N. S. (1944) esittää maantiellä käytet
tävälle peräreelle seuraavat mitat: 

1. jalasten pituus 3,5 m, korkeus 23 cm ja leveys 
7,5 cm. 

2. jalasväli sama kuin auton raideleveys. 
3. Lavan pituus 3 m ja leveys 2,2 m. 
4. Kuorman korkeus 1,5 m. 
5. Kuormauskyky 8-10 pm3. 
Myös meillä olisi syytä ryhtyä järjestelmällisesti 

kokeilemaan perärekien käyttöä, sillä varmasti 
meilläkin esiintyy olosuhteita, joissa reillä voidaan 
saavuttaa suuria etuja. 

42. TYÖMAIDEN JÄRJESTELY JA 
AUTOJEN HUOLTO. 

Eräs ehdoton edellytys autokuljetuksen onnistu
miselle on, että autojen huolto on hyvin järjestetty 
(&v o 1 u t i o n 1939). Ennen kaikkea talviajoissa 
on autojen huoltoon kiinnitettävä mitä suurinta 
huomiota miehiä kuitenkaan unohtamatta. 
R o i t t o (1939 s. 52) mainitsee metsätieajaja kä
sitellessään autohuollosta seuraavaa: >>Kuorma
autoissa on etenkin raskaan talviliikenteen aikana 
runsaasti korjauksia, ja jo normaalinenkin auto
huolto edellyttää, että kaikki tarpeelliset laitokset 
tässä suhteessa ovat sopivan matkan päässä työ
maalta. Kuten jo aikaisemmin on tullut mainituk
sikin, voi ainoastaan mittasuhteiltaan suurilla työ
mailla autohuollon järjestää paikan päälle. Pienien 
puumäärien ollessa kysymyksessä kaukana huolto
paikoista - varsinkin jo·s yhteys talviaikana työ
maalta sinne on työnantajan toimesta ylläpidettävä 
- tekee yksinomaan tämä seikka autokuljetuksen 
metsäteillä kyseenalaiseksi.>> Edellä oleva sopii yk
sityisillä autoilla suoritettaviin kuljetuksiin. Niis
säkin voidaan huoltoa tehostaa, etenkin jos samalla 
työnantajalla on paljon kuljetuksia, siten, että jär
jestetään kiertäviä korjaamoja. jos työnantaja 
käyttää omia autoja, on edullisinta järjestää 10-15 
auton joukkueita, joihin kuhunkin palkataan huol
tomies. Suurempia korjauksia varten käytetään 
kiertäviä korjaamaja ja kiinteitä keskuskorjaa
moja. Myös työmaiden järjestelyssä on muutamia 
huomionarvoisia kohtia. 

jos lähdetään ruokailusta, johon tutkimuksen 
mukaan käytettiin tehotöiden jälkeen eniten aikaa, 
se on koetettava järjestää niin, että auton kallista 
aikaa kuluu mahdollisimman vähän hukkaan sen 
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aikana. Useissa metsätieajoissa ja joskus myös 
vakinaisilla teillä tapahtuvissa kuljetuksissa joudu
taan järjestämään työmaaruokala. Se on pyrittäve 
perustamaan joko kuormaus- tai purkauspaikallä, 
jolloin kuljettaja voi käydä syömässä kuor.mauksen 
tai purkauksen aikana. Se lienee myös automiesten 
intressien mukaista. 

Majoituksen järjestelyssä on syytä noudattaa sa
moja suuntaviivoja kuin edellä esitettiin ruokai
lusta. jos käytetään työnantajan omistamia au
toja vieraiden kuljettajien ajamina, ei tiheästi asu
tuilla seuduillakaan saisi sallia, että autoja säilyte
tään hajallaan. Ne olisi ehdottomasti koottava ajoa 
valvovan työnjohtajan asunnon välittömään lähei
syyteen väärinkäytösten estämiseksi. 

Työnantajan omistamilla autoilla kuljetettaessa 
voisi metsätieajoissa eräissä tapauksissa olla kan
nattavaa, jos autoja käytettäisiin kahdessa vuo
rossa (vrt. R o i t t o 1939 s. 48). Yksityiset auton. 
kuljettajat suorittavatkin usein ajot tällä tavoin. 
Mainittako.on, että Kanadassa käytetään melkein 
yksinomaan tällaista ajomenetelmää (T o w n
s e n d 1937). Tiekustannukset pienenisivät sellai
sella järjestelyllä ja myös korkokustannukset saa
taisiin laskemaan. Auton ikä ajokilometreissä las
kettuna nousisi, sillä lienee ajovälineiden kulumi
sessa pelkällä ajallakin osansa. joissakin tapauk
sissa näin saatu säästö voisi nousta suuremmaksi 
kuin vuorotyölisät Toisaalta on kuitenkin muis
tettava, että kun autosta olisi kaksi miestä vas
tuussa, voisi se tulla vielä entistäkin huonommin 
huolletuksi. 

Polttoainehuolto on metsätieajoissa usein järjes· 
tettävä kuljetuttajan toimesta. Myös vakinaisilla 
teillä ajettaessa voidaan joutua kauas pysyvistä 
polttoainej akelupaikoista. Tällaisissa tapauksissa 
on suurille työmaille hankittava reen tai pyörien 
päälle asennetut liikkuvat polttoainesäiliöt. Nii · 
denkin paras sijoituspaikka on kuormaus- tai pur
kauspaikan välittömässä läheisyydessä. 

Autojen säilytys vaatii talvella erikoista huo
miota osakseen, mutta kesälläkään ei sen tarkoituk
senmukaista suoritusta saa unohtaa. Edullisin ta
paus on tietysti, että on käytettävissä lämmitettä
viä halleja. Siihen ei kuitenkaan ole aina mahdolli
suuksia, eikä se aina ole tarpeellistakaan, sillä käyn
nistystapa on auton kunnon säilymiselle paljon tär
keämpi kuin lämpimät suojat (VAPO 1947). jos 
autoilla ei ole lämmitettäviä suojia, on pystytet
tävä tuulisuojukset. Ne voidaan helposti valmistaa 
riu'uista ja havuista. 

Käynnistyksen merkityksestä tuli jo edellä mai
nituksi muutamalla sanalla. Tutkimustuloksista 
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nähtiin, kuinka suuresti käynnistykseen kulunut 
aika nousee pakkasten aikana. Se ei ole ainoa syy, 
joka kehoittaa kiinnittämään käynnistykseen huo
miota, vaan tärkeintä on, että auton kunto kärsii 
suuresti taitamattomasti suoritetusta käynnistyk
sestä. Ennen kaikkea on muistettava, että moot
tori lämmitetään talvella ennen käynnistystä. Sii
hen voidaan käyttää seuraavia tapoja. 

1. Moottoriöljyn lämmittäminen. 
2. Moottori lämmitetään lämpimän veden avulla. 
3. Moottori lämmitetään hiililaatikon avulla. 
4. Vain aivan pakottavissa tapauksissa on 

moottorin lämmittäminen avoimella liekillä sallittua. 
On selvää huomauttamattakin, että talvisäily

tyksessä on vesi, mikäli sitä käytetään, laskettava 
yön ajaksi pois jäähdyttäjästä. Myös lyhyempien 
pysähdyksien aikana on jäähdyttäjän päälle lai
tettava suojukset. 

jos puutavaran kuljetuttaja itse omistaa autot, 
johtuu siitä monia varjopuolia, vaikka moisella 
järjestelyllä on tunnetut ja tunnustetut etunsakin. 
Kuljettaja, joka ei itse omista autoa, huoltaa sen 
huomattavasti huonommin kuin omistajakuljettaja. 
Hän pyrkii saamaan autostaan mahdollisimman 
paljon irti ja laiminlyö usein kaikki välttämättö
mimmätkin korjaukset tietäessään, ettei itse joudu 
sanottavasti kärsimään auton rikkoutumisesta (vrt. 
korjauskustannukset s. 21 ja ajonopeus s. 16). 
Yksityiset kuorma-auton omistajat voivat myös 
helpommin siirtää kuljetusvälineensä toisiin kulje
tuksiin, kun puutavarakuljetukset loppuvat, ja si
ten paremmin käyttää sen suuren pääoman, jota 
auto edustaa. Otettakoon huomioon usein pitkät
kin kelirikon ajat, jolloin autot joutuvat seisomaan 
toimettomina metsäajoissa. Lisäksi, jos on kysy
myksessä koko maan käsittävä kuljetusorganisaa
tio, autojen siirrot tulevat kalliiksi. jos yhtiö omis
taa autot, se tekee toiminnan joskus hyvin kan
keaksikin, sillä silloin on aina lähellä pyrkimys, 
että kaikki mahdolliset ajot ajetaan yhtiön autoilla 
ottamatta huomioon edullisinta ajoaikaa. Myös 
kuljetusosaston hallinto- ja yleiskustannukset nou
sevat hyvin huomattaviin summiin. Kaikki edellä 
esitetty viittaa siihen, että ei ole syytä ainakaan 
laajemmassa määrässä ryhtyä hankkimaan puuta
varayhtiöille omia autoja. Toisaalta on huomat
tava, että puutavaran hankkijan omistama auto
kanta on vapailla palkkamarkkinoilla terveellinen 
ajotaksojen säännöstelijä. Eräs sopiva tapa vaki
naisen kuljetustyöläisaineksen saamiseksi on, että 
kuljetuttaja rahoittaa autonkuljettajan vaunun 
oston, ja autot ovat velan maksun ajan yhtiön 
ajoissa. 

jos kuitenkin käytetään vieraita kuljettajia, on 
ajojen onnistumisen kannalta välttämätöntä, että 
auton hyvä huolto ja kunnossapito palkitaan eri
koisesti. Silloin on myös pidettävä huolta, että 
kuljettajille neuvotaan kunnolliset huoltomenetel
mät 

Autojen käytössä on päästävä siihen, että autoi
hin kiinnitetty suuri pääoma tulisi mahdollisimman 
kannattavasti käytetyksi. Senvuoksi työnantajan 
on jo autoja kuljetuksia varten hankkiessaan teh
tävä yksityiskohtaiset laskelmat käyttömahdolli
suuksista. Ajot on myös järjestettävä niin, että 
turhia seisootapäiviä ei tule esiintymään. 

43. KUORMAUS. 

4 3 1. Y 1 e i s t ä. 

Autokuljetuksen suurin etu kuljetusvälineillä 
suoritettuihin kuljetuksiin verrattuna on sen suuri 
nopeus. Auton keskimääräisenä nopeutena voidaan 
pitää 30 kmjt; hevosen nopeus on arviolta 5 kmjt. 
ja telaketjutraktorin 8 kmj t. Auto on siis aivan 
ylivoimainen muihin metsätaloudessa käytettyi~in 
kuljetusvälineihin verrattuna. jotta tämä etu voi
taisiin käyttää täysin hyväksi, on pyrittävä siihen, 
että autolta kuluu mahdollisimman vähän aikaa 
varastopaikoilla. Nykyisin kuormaus- ja purkaus
vaiheet vievät autokuljetuksessa meillä niin paljon 
aikaa, että auto ei voi kilpailla aivan lyhyillä mat
koilla muiden kuljetusvälineiden kanssa. On nim. 
huomattava, että kuormaus autoon on paljon vai
valloisempaa kuin hevos- tai traktorirekeen kuor
maus, sillä nostokorkeu son viimeksi mainituissa 
pienempi kuin auton lastauksessa. Autokuljetuksen 
rationalisoinnin tärkeimpiä kohtia onkin kuormauk
sen ja purkauksen tehostaminen. Siinä ovat pää
vaatimuksina seuraavat: 

1. Varastopaikat on valittava, suunniteltava ja 
kunnostettava sellaisiksi, että auto kärsii niillä 
mahdollisimman vähän vaurioita ja menettää mah
dollisimman vähän aikaa varastolla ajossa. 

2. Kuormaus- ja purkaustyöt on järjestettävä 
niin, että autolta kuluu mahdollisimman vähän ai
kaa varastopaikoilla. 

Nämä molemmat on suoritettava huomioon otta
malla rationalisoinnin yleinen päämäärä, töiden 
saattaminen sellaisiksi, että niissä voidaan saavut
taa suurin mahdollinen työtulos pienimmällä ener
giankulutuksella työntekijän liikarasitusta välttäen 
(A r o 1945 a). 

Mikäli lähdetään nykyään vallalla olevista olo
suhteista, on ensin aloitettava varastopaikoista ja 
nykyisillä välineillä tapahtuvien kuormaus- ja pur-



kaustöiden järjestelystä, sillä niissä voidaan pie
nimmillä peruskustannuksilla saavuttaa suuria voit
toja. Samanaikaisesti on kuitenkin syytä kokeilla 
uusilla menetelmillä ja välineillä, jotta Suomessa
kin päästäisiin ajan tasalle näissä töissä. 

4 3 2. V a r a s t o p a i k a n v a l i n t a. 

Kuormauspaikan tarkoituksenmukaisella valin
nalla on saavutettavissa suuria säästöjä. On tie
tysti pyrittävä saamaan hevoskuljetus mahdolli
simman lyhyeksi, sillä kilometrikorotukset siinä 
ovat useimmiten huomattavasti korkeammat kuin 
autokuljetuksessa, vaikka jälkimmäisiin lisättäisiin 
talviautotien tekokustannuksetkin. Sillä varjolla 
ei varastaa saa kuitenkaan sijoittaa millaiseen paik
kaan tahansa, vaan on tarkoin punnittava eri mah
dollisuuksia. Tämä valitseminen on tehtävä jo su
lan maan aikana ennen varsiteiden suunnittelua 
(K i n m a n - L i n d f e 1 t 1944 s. 76). 

Kj e 1 1 b e r g ( 1945) asettaa puutavaran kuor
mausvarastolle seuraavat vaatimukset: 

1. Paikan on oltava tarpeeksi suuri lasketulle 
puutavaramäärälle. 

2. Sen on oltava metsästä ja pensaista vapaa. 
Korkeita kantoja ja kiviä ei saa esiintyä. 

3. Se on suunniteltava niin, että se tuottaa mah
dollisimman vähän vahinkoa jäljelle jäävälle met
sälle. 

L a g e r c r a n t z (1945 a) mainitsee halkovaras-
tolta vaadittavan seuraavia ominaisuuksia. 

1. Paikan pitää olla aurinkoinen ja tuulinen. 
2. Paikan pitää olla kovalla maalla. 
3. Auton tulee päästä sinne koko vuoden. 
Tässä nähdään esimerkki siitä, että varastaa va-

littaessa voidaan asiaa katsella monelta eri taholta. 
Valinta voi kuitenkin tulla suoritetuksi mahdolli
simman hyvin vasta silloin, kun kaikki eri tekijät 
on otettu huomioon. 

Ensiksikin on oltava selvillä puutavaramäärästä, 
joka kuljetetaan varastopaikan kautta, ettei paik
kaa tehdä liian ahtaaksi. Varastaa ei myöskään 
saa tehdä liian laajaksi, etteivät varastoimiskus
tannukset tule suhteettoman suuriksi, vaan on va
littava kultainen keskitie (vrt. H e d e r s t r ö m 
1945 ym.). 

Tukkien autokuljetuksessa on useimmiten pyrki
myksenä ainakin Ruotsissa, että hevos- ja autoajo 
suoritetaan rinnan (vrt. IVA 1939). Siten voidaan 
varastoaluetta haitatta supistaa. Samanlaista me
netelmää voidaan eräin edellytyksin käyttää myös 
pinotavaran kuljetuksessa ja sitä on käytettykin. 
(Eräs autosavotta 1947). T o w n sen d (1937 
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s. 8) antaa autokuljetuksen suorittajille seuraavan 
ohjeen autokuljetuksen suunnittelussa: ,>järjestä
kää siirto autotien varteen silloin, kun autokuljetus 
on käynnissä.,> Hänen esittämistään työmaaku
vauksista havaitaan, että ko. menetelmä on ylei
sesti käytössä Pohjois-Amerikan koillisosissa. Rin
nakkain kuljetuksella saavutetaan etuja lisäksi 
mittauksessa ja kuormauksessa, kuten jäljempänä 
tullaan osoittamaan. On kuitenkin muistettava, 
että pinotavaran kuljetuksessa on erittäin tärkeää, 
että tavara on kuivaa. jo pelkästään kuivan tava
ran autorahtierot tuoreeseen tavaraan nähden ke
hoittavat pyrkimään siihen. Lisäksi auto ja tie 
kärsivät vähemmän kuivaa tavaraa ajettaessa. 
R o i t t o (1939 s. 49) pitääkin suotavana, että 
pinotavara ajetaan jo edellisenä talvena autotien 
varteen, ja mainitsee: ,>jos pinotavara on ajettu 
jo edellisenä talvena autoteitten varsille, voidaan 
ne siirtää määräpaikkaansa jo vähempilumisen ja 
yleensä vähempituiskuisen alkutalven aikana.,> 

Kasvillisuus on varastaa valittaessa otettava 
huomioon sekä raivauskustannusten että metsän 
arvon kannalta. Mitä raivauskustannuksiin tulee, 
ne nousevat hyvin jyrkästi metsän suuretessa. 
V u o r i s t o j a H a 1 1 e n b e r g ( 1937 s. 1 05) 
esittävät seuraavan taulukon osoittamaan työvai
keutta raivaustöissä erilaisissa metsiköissä: 

Metsän laatu 
Raivaustyöennätys 
m3f8 miestunnissa 

Pensaikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 m2 
Nuori metsä, puut rinnan korkeu-

delta yleensä alle 10 cm . . .. . . 
Keskivankka metsä, puut rinnan 

korkeudelta yleensä 10- 22 cm 
Vankka metsä ................ . 

325 )) 

150 )) 
100 )) 

Maapohjaan on kiinnitettävä huomiota sekä au
ton ajomahdollisuuksien, raivauskustannusten että 
puutavaran kuivumisen kannalta. Ajomahdolli
suuksien kannalta paras varastopaikka on tasainen, 
kivetön, kannoton ja kova maa. Kuivuminen ta
pahtuu parhaiten kuivalla kangasmaalla. Suolle 
voidaan pinotavaravarasto sijoittaa vain siinä ta
pauksessa, että tavara kuljetetaan edelleen jo sa
mana talvena. Silloin suomaan etuna onkin alhai
nen vuokra ja arvoton puusto (K i n n m a n -
L i n d f e 1 t 1944 s. 76). 

Pinnanmuodostukselta autoajomahdollisuudet 
vaativat, että varasto on tasainen tai hieman ajo
suuntaan viettävä. Sen sijaan on ehdottomasti väl
tettävä sellaisia paikkoja, jossa autot joutuvat läh
temään (,>starttaamaam>) vastamäkeen (IV A 1939). 
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Hevosajon kannalta on edullisinta, että autotie 
ulotetaan hevosvarsitiellä vastaantulevan suuren 
vastamäen taakse. (K i n n m a n - L i n d f e 1 t 
1944 s. 76). Tämä ratkaisu tulee kysymykseen vain 
metsäautoteillä. 

Kuormausmahdollisuuksien parantamiseksi on 
käytettävä kaikkia leikkauksia ja rinteitä hyväksi 
(C a 1 1 i n 1940). Tämä pätee ennen kaikkea tuk
kien kuormauksessa apuna käytettävien kuormaus
penkkien rakentamisessa ( IVA 1939, U m e å 
Tumningsföreningen 1937 ym.). Myös 
pinotavaraa varastoitaessa voidaan rinteillä ja leik
kauksilla huomattavasti helpottaa kuormausta. 

Pinnanmuodostus vaikuttaa myös kuiVLllniseen 
hyvin suuresti. Kuivuminen saadaan mahdollisim
man tehokkaaksi sijoittamalla varasto etelä- tai 
länsirinteelle paikkaan, jossa tuulet pääsevät es
teettömästi vaikuttamaan pinoihin (C a II i n 
1940). Sellaisilla varastoilla, jotka ajetaan todennä
köisesti talvella, on kuitenkin otettava huomioon 
myös pyryttäminen. Talvivarastoja onkin varot
tava sijoittamasta laakeille, tuulisille paikoille. 
Missään tapauksessa ei puita saa varastoida kinas
tavien maastokohtien läheisyyteen, sillä parhaat
kaan kinostimet eivät anna sitä suojaa, jonka metsä 
tarjoaa. Tuulenalaiset metsänreunamat ovat pa · 
himmin kinostavia paikkoja, joten niitä on ennen 
kaikkea vältettävä (V u o r i s t o - H a l l e n
b e r g 1937 ss. 95-6). 

4 3 3. V a r a s t o n s u u n n i t t e 1 u j a 
j ä r j este 1 y. 

Ennen kuin varastopaikkaa aletaan kunnostaa, 
on sen tuleva järjestely suunniteltava sellaiseksi, 
että varasto on kaikin puolin tarkoituksenmukai
nen. Suunnitelmassa on otettava huomioon ajo-, 
kuormaus-, mittaus- ja kuivumisnäkökohdat. 

Suurilla varastoilla voi olla paras ratkaisu, että 
alueesta tehdään karttaluonnos, johon pinojen pai
kat ja kiertotiet suunnitellaan. Kartalta siirretään 
ne sitten maastoon, jossa ne merkitään kepityk
sellä. Pienillä varastoilla voidaan tyytyä pelkkään 
maastoon merkitsemiseen. 

Varastoa suunniteltaessa on aina ehdottomasti 
huolehdittava, että pinot sijoitetaan niin, että auto 
pääsee ajamaan kuormaamista varten pinon vie
reen . Se on päävaatimus, joka mallikelpoisen kuor
rnausvaraston tulee aina täyttää, mutta se ei yk
sistään riitä tekemään varastoa hyväksi. Auton 
on voitava ajaa myös heti varastolle tultuaan, il
man odotusta, pinon viereen. Sen vuoksi on oltava 

jo varastoa suunniteltaessa selvillä autojen mää
rästä, jota tullaan todennäköisesti käyttämään va
raston puita ajettaessa. Mitään eksakteja lukuja 
ei voida antaa ohjeeksi autojen luvun määrittele
misessä. Yleisenä ohjeena on talviteillä kuitenkin 
pidettävä, että autoajo on pyrittävä suorittamaan 
mahdollisimman lyhyessä ajassa. Varastoa järjes
teltäessä on pidettävä periaatteena, että n. 
puolet kuljetuksiin osallistuvista autoista sopii 
yhtaikaa kuormaamaan. Määrä vaihtelee jonkin 
verran ajomatkasta riippuen. Luvussa 45 esitettyä 
kaavaa voidaan käyttää autojen luvun määräämi
sessä. 

Yksimetrisen pinotavaran kuormauksen tehosta
misen kannalta on välttämätöntä, että autoon voi
daan kuormata yht'aikaa molemmilta puolilta. 
Kaksimetrisen tavaran kuormauksessa ei tällä sei
kalla sen sijaan ole mainittavaa merkitystä. Pitkän, 
autossa pitkittäin kuljetettavan pinotavaran kuor
maus ei taas voi tapahtua kuin yhdeltä puolelta. 
Kuormaus on myös sitä helpompaa, mitä pienempi 
nostokorkeus on. Sen vuoksi on pinot tehtävä he
voskuljetuksen yhteydessä vähintäin kahden met
rin korkuisiksi. Silloin tietysti työ hevoskulj etuk
sen yhteydessä !isään tyy vastaavalla määrällä, 
mutta on paljon tärkeämpää, että autokuljetus 
saadaan suoritetuksi mahdollisimman nopeasti. 
Auton aika on näet paljon kalliimpaa kuin hevo
sen aika. 

Yksityisten teiden varsilla voidaan varastot si
joittaa aivan tien varteen, jopa ojien päälle. Sil
loin on kuitenkin huolehdittava, että ojfa ei pa
dota, koska siten voidaan tehdä tie ajokelvotto
maksi. jos on kysymyksessä halkojen tai muun 
yksimetrisen pinotavaran varastointi, tehdään pi
not tien kahden puolen niin, että auto sopii juuri 
niiden väliin. 

KÄÄI'iTYMISPAIICI(A 

Piirros 11. Pieni halkovarasto yksityisen tien varrella. -
Fig. 11. A t>mall stock of firewood by the side of a private road. 

Vilkasliikenteisillä tieosilla ja varastoilla, joista 
ajaa monta autoa yhtaikaa, on silloin kuitenkin 
huolehdittava, että jätetään ohitusmahdollisuudet 
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0 ~ITUSPAIKI<OJA 

Piirros 12. Suuri halkovarasto yksityisen tien varrella. - Fig. 12. A large stock of firewood by 
the side of a private road. 

Pitkän puutavaran varastointi voidaan suorit
taa vain tien toiselle reunallekin. jos tiet ovat oji
tettuja, laitetaan vain yksi pino tien kummallekin 
puolelle, koska toinen pino jouduttaisiin sijoitta
maan ojan vuoksi niin, ettei auto pääse sen vie
reen. Varastojen taakse suunnitellaan tarpeeksi ti
lavat kääntöpaikat 

Yleisten teiden varsille puutavaravarastaa suun
niteltaessa on otettava huomioon tielain määräyk
set. Puutavaravarastoja koskevat samat kohdat, 
jotka määrittelevät aitojen etäisyyden tiestä. Ne 
kuuluvat seuraavasti (9 §): 

>>Maantien ja kunnantien viereen ei saa tiheää 
aitaa metsäisellä eikä harvaa aitaa avoimella pai
kalla tehdä lähemmäksi kuin 0,5 metrin päähän 
eikä tiheää aitaa avoimella paikalla lähemmäksi 
kuin 5 metrin päähän ojan ulkoreunasta tai, missä 
ojaa ei ole, tieluiskan ulkoreunasta.>> - - - - -

>>Kylätien viereen ei saa aitaa tehdä lähemmäksi 
kuin 0,5 metrin päähän ojan ulkoreunasta tai, 
missä ojaa ei ole, metrin päähän tieluiskan ulko
reunasta.>> 

Siksi onkin sopivinta, että yleisten teiden var
sille tehtäville varastoille valitaan alue sivuun 
tiestä. 

--......... 

.. --...... .......... --............... 

----------------------------------------

Piirros 13. Halkovarasto yleisen tien varrella. - Fig. 13. 
A stock of firewood by the side of a common road. 

Samanlainen järjestely voi tulla kysymykseen 
myös yksityisten teiden varsilla (vrt. H e d e r
s t r ö m 1945). 

Näiden varastojen järjestelyssä on em. yleisten 
ohjeiden lisäksi otettava huomioon seuraavaa: 

1. Auton on päästävä ajamaan suoraan, kääntä
mättä ja peruuttamatta, pinon viereen. Tätä var
ten suunnitellaan varastoi lie kiertotiet,_ joita pitkin 
autot ajavat tyhjinä. Aivan pienillä varastoilla 
voidaan tästä vaatimuksesta tinkiä raivaus- ja 
kunnostuskustannusten kurissa pitämiseksi. 

2. Matka, jonka auto joutuu ajamaan kuorman 
kanssa varastoalueella, on koetettava saada mah
dollisimman lyhyeksi ja sellaiseksi, että auto ei 
joudu turhaan kääntelemään varastolla eikä ajo
tielle tullessaan. Siksi tehdään pinot aina vinoon 
ajosuuntaan tai ajotien suuntaisiksi. 

3. Halko- ym. yksimetrisen pinotavaran pinot 
tehdään kaksi rinnan ja parien väliin jätetään au
ton levyinen väli, jotta kuormaus voitaisiin suorit
taa yht'aikaa molemmilta puolilta. Myös parin 
pinojen välin on oltava niin suuri, että mittaus
näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. Pitemmän 
pinotavaran pinoamisessa on huolehdittava vain, 
että tarpeellinen määrä autoja sopii yhtaikaa kuor
maamaan. 

4. Pinot laitetaan yhdensuuntaisiksi, jotta ajo 
varastolla käy parhaalla mahdollisella tavalla 
päinsä (vrt. He 1 a n d e r 1922 s. 231 j. s.). 

5. Kuivumisen kannalta on tarkoituksenmukai
sinta, että ainakin halkopinojen väli on vähintäin 
yksi metri (La g e r c r a n t z 1945 a). Siitä on 
kuitenkin usein tingittävä. jos päästään siihen, 
että hyvälaatuisesta, kuivasta polttopuusta makse
taan todella sen arvoa vastaava hinta kuormaus
työn helpottamisen ja ajon halpenemisen lisäksi, 
on pinojen väleihinkin ruvettava kiinnittämään en
tistä suurempaa huomiota. 
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Ennen kuin siirrytään käsittelemään varaston 
kunnostusta ja hoitoa, on syytä käydä läpi muuta-
mia joissakin erikoistapauksissa kysymykseen tu
levia varastoinnin ja kuormauksen ratkaisumah
dollisuuksia. 

' ' ' 

Rinteiden ja leikkauksien hyväksikäyttämisestä 
mainittiin jo varastopaikan valinnan yhteydessä. 
Tukkien kuormauksessa Ruotsissa yleisesti käytet
tyjen kuormaussiltojen teossa voidaan turvata rin- ---'---~-------------.!:1·-
t ~. 

eiden apuun (ks. H e d e r s t r ö m 1945, 
Kjellberg 1945, Kantola 1946 aja b, 
G r a n v i k 1947 ym.). Pinotavaran, ainakin pi
tempien lajien, kuormauksessa saadaan kuormaus
korkeus työtulosta edistävästi pienenemään siten,' 
että pinot tehdään rinteen yläosaan ja ajotie niiden 
alapuolelle. 

t 
U~VOSTIE:' 

AUTOT IlE' 

Piirros 14. Rinteiden hyväksikäyttö pinotavaran autoon 
kuormauksessa. - Fig. 14. Utilisation of slopes wl!en loading 

piled wood onto a truck. 

Myös pinotavaran kuormauksessa voidaan käyt
tää eräänlaisia kuormaussiltoja, ainakin kaikkein 
suurimmilla työmailla. Se edellyttää kuitenkin, 
että hevosajo ja autokuljetus suoritetaan rinnan. 
T o w n s e n d ( 1937 s. 9) mainitsee Kanadassa käy
tetyn menetelmää, jossa ajettavasta tavarasta ra
kennetaan kuormaussilta, jonka päälle puut hevo
sesta ladotaan. Menetelmä ei liene meilläkään tun
tematon. Se onkin hyvin käyttökelpoinen eräissä 
tapauksissa. Sitä käytettäessä halkojen kuljetuk
sessa tehdään kaksi kuormaussiltaa, joiden väliin 
jätetään auton levyinen väli. 

jos hevosajo ja autokuljetus suoritetaan saman
aikaisesti, on olemassa myös sellainen ratkaisu, että 
kuorm aus suoritetaan suoraan hevosreestä autoon. 
Silloinkin on syytä käyttää kuormaussiltoja, joille 
reet ajetaan, jotta· kuormauskorkeus saadaan pie
nenemään. Tällaista kuormaustapaa on paljon käy
tetty rautatievaunuja kuormattaessa suoraan reistä 
(V u o r i s t o - H a 1 1 e n b e r g 1937 s. 108, 
T o w n se n d 1937 ss. 43-5). Menetelmä vaatii 
hyvin tarkat laskelmat sekä autokuljetuksen että 
hevosajon kuljetuskyvyistä, jottei kummallekaan 
synny suuria odotusaikoja. Hevoskuljetus voidaan 
suorittaa siten, että jokaista hevosta kohden on 

Piirros 15. Kuormaussillat halkojen autoon kuormauksessa. 
- Fig. 15. Loading ramps for loading firewood on trucks. 

kaksi rekeä tai käyttää autokuljetuksessa täysperä
vaunuja tai perärekiä. Kaikesta huolimatta on 
epäonnistumisen vaara suuri, mutta onnistuessaan 
menetelmä on varmaankin hyvin sopiva suurilla 
työmailla. 

Pinoamista on tarkoin valvottava, että se ta
pahtuu mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. 
Ennen kaikkea polttopuiden varastoimistapaan on 
kiinnitettävä paljon huomiota, jotta kuivuminen 
saadaan mahdollisimman tehokkaaksi. Edellä mai
nittiin jo pinojen väleistä. La g e r c r a n t z 
(1945 a) antaa lisäksi seuraavat ohjeet halkojen 
varastointia varten (ks. myös H e d e m a n n -
Gade 1940). 

1. Pinojen pohjat on lapioitava huolellisesti 
puhtaiksi lumesta, etteivät pinot lumen sulaessa 
kaadu. jos niin käy, kuormaamistyö tulee hanka
lammaksi eikä kuivuminen tapahdu tehokkaasti. 

2. Pinoihin on laitettava sellaiset aluspuut, että 
ilma kiertää myös pinojen alla. Ruotsissa suositel
laan yleisesti käytettäväksi ainakin vakinaisilla 
varastopaikoilla ns. halkotikkaita aluspuina. Ne 
valmistetaan seuraavasti varastoilla. Kaksi yhtä 
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Piirros 16. Halkotikkaat. - Fig. 16. Firewood ladder. 
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pitkää aluspuuta asetetaan 80 cm etäisyydelle toi
sistaan yhdensuuntaisiksi. Niiden päälle laitetaan 
1 m pituisia puita poikittain n. 1 m välimatkoin. 
Näiden päälle naulataan taas kaksi pitkittäistä 
puuta. Halkotikkaat tulivat maksamaan v. 1940 
n. 60-70 öreäjkpf, mutta on huomattava, että ne 
hyvin hoidettuina ovat monivuotisia. Niiden etuna 
on kuivumisen tehostamisen lisäksi, että niitä käy
tettäessä ei varastoille pääse jäämään lainkaan 
ajettavaa tavaraa ja että puut ovat korkeammalla, 
joten kuormauskorkeus pienenee. 

3. Arkut ovat pinbjen-päissä parempia kuin tuet. 
Ne pitävät pinot hyvin pystyssä, mutta toisaalta 
ne luultavasti vaikeuttavat kuormaustyötä. 

Ruotsissa käytetään lisäksi suhteellisen paljon 
halkopinojen peittämistä syksyllä puiden kastumi
sen estämiseksi (La g e r c r a n t z 1945 a ja b, 
He d e m a n n - G a d e 1940, P. 1942 ym.). 
E k m a n i n (1 908) mukaan talvella hakatut halot 
ovat saavuttaneet suurimman kuivuutensa jo heinä
elokuussa ja alkavat sen jälkeen taas kostua. Siksi 
on pinot peitettävä mainittuna aikana, mikäli puut 
ajetaan vasta talvella. Peittämiseen käytetään 
yleensä pahvia, mutta myös haloista tehtyä vino
katosta (L ö v i s 1940). 

Asiat eivät ole vielä sillä selviä, että ne on hyvin 
suunniteltu. On myös ·opastettava työntekijöitä 
töiden suorittamisessa ja valvottava, että suunni
telmat tulevat toteutetuiksi. On nim. muistettava, 
että loppujen lopuksi vastou työn suorituksesta 
kuuluu yksinomaan' työnjohdolle. 

4 3 4. V a r a s t o n k u n n o s t u s j a 
. h 0 i t o. 

Kun lopullinen varastopaikka on valittu ja va
raston järjestely suunniteltu, ryhdytään raivaus- ja 
tasoitustöihin, sillä vain poikkeustapauksessa alue 
on jo luonnostaan niin hyvässä kunnossa, ettei se 
vaadi osakseen mitään toimenpiteitä. Raivaus ja 
tasoitus on tehtävä aina ennen, kuin puutavaraa 
ruvetaan ajamaan varastolle. Isoilla varastoilla on 
työt tehtävä jo syksyllä, sulan maan aikana. Pie
nillä varastoilla ne voidaan jättää talveksikin, jos 
olosuhteet siihen pakottavat. 

Autoajovaraston raivaus ja tasoitus on suoritet
tava samojen periaatteiden mukaisesti kuin maa
perustaisten talviteiden aukaisu. Työt tehdään 
perusteellisemmin pinojen väleissä, kiertoteillä ja 
kääntymispaikoilla .kuin sellaisissa paikoissa, joissa 
autot eivät joudu liikkumaan. jos varastopaikka 
on monivuotinen, mihin olisi pyrittävä ( IVA 1939 
s. 244, H e d e r s t r ö m 1 945), on kunnostus suo-
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ritettava vieläkin paremmin kuin tavallisilla suu
rilla varastoilla. 

Raivaus- ja tasoitustöiden suorituksesta ja perus
teellisuudesta esitetään seuraavassa muutamia peri
aatteita pääasiassa V u o r i s t o - H a 1 1 e n b e r
g i n (1 937 ss. 97- 106) mukaan: . 

Ensimmäiseksi kaikki puu- ja pensaskasvillisuus 
poistetaan koko varastoalueelta. Alueelta on kat
kaistava kaikki kannot aivan maan tasalta, jos 
varasto ajetaan talvella, mutta jos autoajo tapahtuu 
kesällä, on kannot poistettava juurimalla. Alueelta 
poistetaan edelleen kaikki kivet, mättäät ym. ko
houmat ja kuopat tasoitetaan. jos kiviä joudutaan 
räjäyttämään, on kaikki suurimmat lohkareet huo- . 
lellisesti kerättävä pois, etteivät ne vaurioita auto
jen renkaita. jos mahdollisen autotien raivauk 
sessa ja tasoituksessa käytetään traktoria, on sillä 
tehtävä myös varastoalueet 

Varastoalueen raivaus- ja tasoitustyössä työtu
lokset riippuvat kokonaan kasvillisuudesta, maan
pinnan laadusta, kivisyydestä sekä epätasaisuuk
sista. Mitään tarkkoja lukuja ei raivaus- ja tasoi
tustyövaikeudesta ole saatavissa, mutta keskimää
räisinä arviaina voidaan pitää sivulla esitettyjä 
lukuja. Seppänen (1944) laskee, että hevos
valtatien tasoituksessa ja raivauksessa työtulos on 
250 m2 miestyöpäivässä. Amerikkalaiset laskevat 
maaperustaisen talvitien raivaus- ja tasoitustyössä 
tuloksen olevan 85-100 m2 miestyöpäivässä (V u o
r i s t o - H a 1 1 e n b e r g 1937 s. 1 06). 

Raivaustöihin ryhdyttäessä on syytä tehdä kus
tannuslaskelmat, jotta voidaan määrätä edullisin 
raivaustapa ja raivauksen perusteellisuus. Sitä var
ten olisi saatava selville nykyistä tarkemmin työ
vaikeus erilaisissa olosuhteissa, joten olisi tehtävä 
lisätutkimuksia ko. töistä. Samalla selvitettäisiin 
myös edullisimmat työmenetelmät 

jos talvella ajettaessa varasto joudutaan kai
kesta huolimatta sijoittamaan kinostumiselle alt
tiille paikalle, on ennen ajoa ryhdyttävä toimenpi
teisiin kinostumisen estämiseksi. Kinostimina voi
daan käyttää joko siirrettäviä lumitauluja, kokoon
käänneHäviä säleaitoja, havukinostimia tai lumi
harkkoja. Varastojen suojaamisessa, jossa tarve 
on ylipäänsä tilapäistä, on paras käyttää viimemai
nittuja, siis havukinostimia tai lumiharkkoja. 
Havukinostimiin käytetään 1,1-1,3 m pituisia 
ku'usenoksia, jotka ripustetaan seipäiden varaan 
pingoitetuille rautalangoille. Lumiharkot tehdään 
sopivimmin n. 40 x 40 x 40 cm suuruisiksi ja ladotaan 
kahteen kerrokseen. Lumi niihin on luotava varas
ton puolelta, jolloin suojan tehollinen korkeus suu
renee. Lumikinostin on tavallisesti havukinostinta 
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halvempi, mutta, jos talven kuluessa esiintyy pal
jon suojailmoja, ne on luotava moneen kertaan ,jol
loin kustannukset nousevat. 

Mikäli varasto on sijoitettu suolle, on tärkeintä 
suon jäätymisen jouduttaminen. Sen vuoksi on 
varastoalue pidettävä lumesta puhtaana tai lumi 
on puristettava tiiviisti suon pintaan. Suon pinnan 
puristus jouduttaa muutenkin huomattavassa m~ä
rin suon jäätymistä. Puristamisella pyritään pois
tamaan eristävä löyhä pinta ja myös nostattamaan 
vettä pinnalle pakkasen vaikutuksen alaiseksi. Pu
ristustyö voidaan suorittaa joko jyrällä tai V-au
ralla. Myös lumen polkeminen voi tulla joskus ky-
symykseen. • 

Ajon aikana ja juuri ennen sitä on varastolla teh
tävä erikoisia kunnostustöitä. Talvella on varasto 
ja varastotiet aurattava ja lapioitava lumesta puh
taiksi. Ajon aikana on pidettävä aina tarpeellinen 
määrä lapiolla ja kuokalla varustettuja työläisiä, 
joiden tehtävänä on mahdollisten kuoppien tasoit
taminen ja talvella lisäksi lumen lapioimineo sekä 
pinoilta että niiden välistä. Pehmeillä varastoilla, 
joissa ajo ei käy päinsä ilman apukeinoja, on va
rastomiesten tehtävä ajotiet halkomatoista. Lank
kujen käytöstä olisi luovuttava, koska ne tulevat 
kalliiksi ja ajo niillä on epävarmaa. lrtonaisia hal
koja ei kannata myöskään käyttää kuin aivan pa
kottavissa tapauksissa, sillä niitä jää aina paljon 
varastolle ja ne vaurioittavat helposti autoa. 
Halkomattojen käyttö on siis tarkoituksenmukai
sinta. Niiden etuna on taipuvaisuus ja halpuus. 
Niitä käytettäessä säästytään myös turhilta kulje
tuskustannuksilta, koska käytön jälkeen matot 
voidaan purkaa ja niissä olleet puut kuljettaa ku
ten muutkin puut. Lankkuja on sen sijaan siirret
tävä varastolta toiselle. Halkomatto valmistetaan 
haloista, jotka sidotaan 3-4 mm rautalangalla. 
Paras pituus tällaiselle matolle on n. 3 m, jolloin 
se on helppo siirtää miesvoimin. Myös muusta ly
hyestä pinotavarasta voitaneen matto valmistaa. 

Kun useat varastot, etenkin rinnemailla, jo vä
häisenkin sateen sattuessa menevät huonoon kun
toon liikkuvan pintaveden ansiosta, on ainakin 
suurimpiin kesäajovarastoihin kaivettava matalat 
suojelusojat varastoalueen yläpuolelle (K i n n
m a n - Li n p f e 1 t 1944 s. 77). Maantienojien 
yli on ajettavasta puutavarasta rakennettava kes
tävät sillat, mutta samalla on pidettävä huolta, 
ettei vesi niissä patoudu. Etenkin vesiperäisillä 
mailla tämä on muistettava, sillä jo muutoinkin 
korkealla oleva pohjavesi voi pilata varaston ja 
tien nopeasti ajokelvottomaksi. 

Ajon aikana tapahtuva varaston kunnostaminen 

Piirros 17. Halkomatto. - Fig. 17. Firewood carpet. 

voidaan ainakin osittain antaa kuormausmiesten 
tehtäväksi odotusaikoina. Tällöin on valvonnan 
kuitenkin oltava erinomaisen tarkkaa ja palkkaus 
on järjestettävä jollain tavoin urakkaperusteiseksi 
myös kunnostuksessa. 

4 3 5. K on e e ll.i ne n k u o r m a u s. 

Niin kauan kuin pinotavaran autokuljetuksessa 
käytetään kuormauksessa nykyisiä käsinkuormaus
menetelmiä, kuormaus tulee aina pysymään kai
kista järjestelyistä huolimatta kuljetuksen minimi
tekijänä. Asia on osittain autettu, jos siirrytään 
käyttämään erillisiä täysperävaunuja tai perärekiä 
tavallisten autojen yhteydessä. Kuormaustöiden 
rationalisoinnissa on kuitenkin kaksi mahdolli
suutta, joita käyttäen saadaan kuormausvarasto· 
aika radikaalisesti lyhenemään nykyisiä kuljetus
välineitäkin käyttäen. Ne ovat: 

1. Koneelliset kuormausvälineet 
2. Esikuormausmenetelmät (preloading) 
Edellisiä käyttäen saadaan myös itse kuormaus-

työ helpommaksi ja vähemmän rasittavaksi. 
Tukkien ja muun järeän kuormauksessa on ko

ne-ellisia menetelmiä käytetty hyvin yleisesti sekä 
muuaJia maailmassa että meillä (8 r y a n t 1922, 
Townsend 1937, Roitto 1939, IVA 1939, 
U.G. 1939, W i n d i r s c h 1938, Kanto 1 a !946, 
Carpelan 1947, Fornander 1931 ym.). 
Pinotavaran kuormaus tapahtuu meillä sen sijaan 
poikkeuksetta käsin. Pohjois-Amerikassa ja Ruot
sissa on siinäkin kokeiltu koneellisilla laitteilla ja 
edellisessä niitä käytettykin yleisesti. 

Kaikkein vaikeimmin ratkaistavissa on yksimet
risen pinotavaran koneellinen kuormaus. Sitäkin 
on kuitenkin kokeiltu. U g g 1 a s (1945) esittää 
Ruotsissa kokeillun, halkojen kuormausta helpotta
van nosturin. Menetelmä on lyhyesti sanoen seu-



raava: Erillisen nelipyöräisen vaunun lavalle on 
asennettu nosturi, joka saa voiman pienestä poltto
moottorista. Nosturissa on kaksi puomia, joista 
toisella siirretään ja nostetaan toista puomiaja toi
sella itse nostettavaa nippua ylös ja alas. Kuor
maus nosturilJa tapahtuu siten, että koukkupäisellä 
tangolla työnnetään nippuvaijeri pinon läpi puiden 
väliin. Syntynyt nippu, n. 1 pm3, nostetaan auton 
lavalle, jossa vaijeri irroitetaan. 

Kuormaus vie tällä tavalla suoritettuna n. 1,5 
minjpm3 vähemmän aikaa kuin käsin kuormat
taessa. Menetelmän haittana on kuitenkin, että 
kuorma tulee jonkin verran heikommaksi kuin kä
sin tehtäessä. Tosin kirjoituksessa esitetään laitet
tavaksi joitakin lisätukia ajettavista haloista. Ne 
tehdään niin, että muutamia halkoja asetetaan 
kuormaan pitkittäin. Ne tuskin auttavat ainakaan 
huonoilla teilJä ajettaessa, joten menetelmä sellai
senaan lienee epäonnistunut. 

Kanadassa ja USA:n koilJisosissa kuormataan 
pinotavara usein koneellisesti autokuljetuksen yh
teydessä. T o w n sen d (1937 ss. 9-15) selostaa 
muutamia menetelmiä. Eräällä työmaalla oli käy
tössä tapa, jossa suurella vintturilla nostettiin koko 
juontoreen kuorma suoraan autoon tai autorekeen. 
Eräällä toisella työmaalla oli hevosreki jaettu osas
toihin. Kuormaus autoon ja perärekeen tapahtui 
niin, että kunkin osaston puut nostettiin suurella 
vintturilla kaukokuljetusvälineeseen. Molemmissa 
esimerkeissä tapahtuivat hevosajo ja autokuljetus 
siis rinnan. 

Esitetyt amerikkalaiset menetelmät eivät sovi 
meillä sellaisinaan toteutettaviksi. Työmaat nii
den käyttöpaikoilla ovat yleensä paljon suurempia 
kuin meilJä. On kuitenkin tapauksia, jolloin meil
läkin voidaan nosturikuormausta yleisesti käyttää. 
Se edellyttänee täysin onnistuakseen, että kuljetet
tava puutavara niputetaan jo hevosajon yhteydessä 
tai välittömästi sen jälkeen ja että tavara on vä
hintäin 2 metrin pituista. Nippukuljetuksen lisä
etuna on, että sen avulla kaikki siirtymiset kulje
tusvaiheesta toiseen voidaan suorittaa helpommin 
kuin muuten. Nippukuljetuksen varjopuolena on, 
että se ei suo kuljetusvälineen koko kuormatilan 
hyväksi käyttämistä. Tämän kuljetusmuodon on
llistuessa silJä saavutetaan niin suuria etuja, että 
on syytä saada kaikki käyttökelpoiset ehdotukset 
kokeilujen alaisiksi. 

Pinotavaran nippukuljetusta on autokuljetuksen 
Yhteydessä meillä eräässä muodossa kokeiltukin. 
Sen käyttö ei lainkaan edistä kuormausta, pikem
minkin päinvastoin, mutta voinee se kuitenkin tulla 
tässä yhteydessä mainituksi. Jyväskylän puolessa 
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on nim. Iauttausreitin varteen ajettavaa pinotava
raa niputettu autoon kuormattaessa. Purkaus on 
tapahtunut suoraan järveen kippilaitteen avulla. 
Tällöin on niputuskustannuksissa säästetty suuresti. 
Myös Ruotsissa on mainittu tapa käytössä. 

Tukkien kuormauksessa on käytetty paljon au
toon kiinnitettyjä kuormauslaitteita, jotka saavat 
voimansa auton moottorista ( IVA 1939 ym.). 
F o r n a n d e r (1931) pitää sellaista menetelmää 
sopivimpatia myös pinotavaran kuormauksessa, 
mutta ei esitä mitään syitä, jotka sitä puolustaisi
vat. Tuntuukin siltä, ettei menetelmä ole yhtä 
hyvä pinotavaran kuin tukkien kuormauksessa. 
Edellisessä on näet nostettavat erät pyrittävä saa
maan mahdollisimman suuriksi, jolloin nosturilait
teen paino vie kuormalta paljon sen kipeästi kai
paamaa tilaa. Mainittakoon, että Pohjois-Ameri
kassa ei ole juuri lainkaan käytössä autoon yhdis
tettyjä kuormauslaitteita (S c h a r t a u 1947). 

Myös kiramolaitteita on kokeiltu pitkän pinota
varan kuormauksessa. Metsänhoitaja T i a i n e n 
selosti YMY:n kokouksessa v. 1947 erään Ruotsissa 
kokeillun kiramon, jolla 3 m pinotavaran kuor
maukseen kuluu kolmim~ehiseltä työryhmältä n. 
yksi minuutti. Käsinkuormaukseen verrattuna 
säästö on niin pieni, ettei sitä kannata käyttää 
ainakaan mainittua lyhyemmän tavaran kuormauk
sessa. Eräänlainen kiramo on myös S c h a r ta u n 
(1947) esittämä yhdistetty katkaisu- ja kuormaus
Iaite, jota USA:ssa käytetään. Eräät yhtiöt siellä 
kuljettavat pinotavaran rankoina autotien varteen. 
Siellä sirkkelisaha katkaisee puut standardimittoi
hin, jonka jälkeen nostoketju kuljettaa puut suo
raan odottavalle auton lavalle. 

Koko puutavarankuljetuksen vaikeuksien ydin
kohta on siirtymisessä vaiheista toiseen. Voidaan 
sanoa, että mitä useampi >>Sormenjälki>> puuhun kul
jetuksen aikana tulee, sitä kalliimmaksi muodostuu 
kuljetus. Onnistuneella nippukuljetuksella asiaa 
voidaan parantaa suuresti, mutta täydellinen rat
kaisu on vasta sellainen, jossa kuorma kokonaisena 
siirretään kuljetusvälineestä toiseen. Saksassa ke
hitettiin 1930-luvun puolivälissä tällainen mene
telmä, joka ratkaisi monet kuljetuspulmat (Ein 
neuer Weg ... 1935, E b ne r 1936, s. 779, W i n
d i r s c h 1938 s. 263) . W a 1 d h o 1 z - T r a n s
p o r t- G. m. b. H. kehitti autokuljetusmenetel
män, jossa telaketjutraktorin vetämillä telaketju
vaunuilla tuotiin kuljetettava pinotavara metsäpi· 
noista kuljetuskehikkoon ladottuna autotien var
teen. Suurella nosturilla nostettiin koko kehikko 
auton tai sen täysperävaunun lavalle. Auto perä
vaunuineen kuljetti jokaisella matkalla n. 80 pm3 
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puuta suoraan tehtaan varastoon, jossa kuorma 
nostettiin nosturilla kokonaisuudessaan pois auton 
lavalta. Tämä kuljetusmuoto teki vähentyneiden 
välikuormauskustannusten vuoksi mahdolliseksi ai
van vähäarvoisen puun kuljetuksen yli 100 km 
matkoilta. 

Pohjois-Amerikassa on käytössä kuljetustapa, 
jossa 4 jalan pinotavara nostetaan suoraan metsä
pinoina maastoautoon (vrt. s. 43). Pinot ovat suu
ruudeltaan 4' x 4' x 8' (S c h a r ta u 1947). Me
netelmä on siis vielä täydellisempi kuin edellä esi
tetty saksalainen kuljetusmuoto. 

Esikuormauksella (preloading) tarkoitetaan sel
laista kuormausmenetelmää, jossa ku lj etettavat 
puut ladotaan valmiiksi kuormaksi ennen auton 
tuloa varastolle ja koko kuorma nostetaan yhtä 
aikaa auton tai kuljetusvälineen lavalle. Em. sak
salainen ja amerikkalainen menetelmä ovat si is myös 
tyypillisiä esikuormausmenetelmiä ja se llaisina 
mahdollisimman pitkälle kehitettyjä. Esikuormauk
sen suurin etu on, että kuormaus voi si lloin tapahtua 
ilman auton odotusta. K a n t o 1 a ( 1946 a) mai
nitsee, että Ruotsissa pidetään eräänä puutavara
autolle asetettavana erikoisvaatimuksena juuri sitä, . 
että kuormaus voi tapahtua ilman, että auto jou
tuu odottamaan, ja jatkaa: >>Se käy parhaiten 
päinsä n.s. semitrailern'in (?) tai kaksiakselisen 
perävaunun avulla. Edellisessä lava on kokonaan 
irroitettavissa koneesta, joten se voidaan jättää 
kuormattavaksi sillä välin, kun kone kuljettaa val
miiksi tehdyn toisen kuorman määräpaikkaansa. >> 

K a n t o 1 a n mainitseman >>Semitrailern'im ta
painen esikuormauslaite on myös Suomessa kokei
lun alaisena. Tie- ja vesirakennushallituksella ko
keillaan parhaillaan esikuormauslaitteella, jossa 
kuorma laitetaan maahan lasketulle irtolavalle. 
Lava vedetään sitten auton moottorin voimalla 
vinssin avulla auton päälle. j os menetelmä onnis
tuu, se lienee käyttökelpoinen myös pinotavaran 
kuljetuksessa. 

Ruotsissa on kokeiltu myös toisenlaisilla esikuor
mauslaitteilla. K a n t o 1 a ( 1946 b) sanoo eräässä 
toisessa yhteydessä: »Erikoisena ryhmänä voidaan 
mainita autoista erillisinä olevat nosturit, joilla alus
puiden päälle tehty kuorma voidaan nostaa koko
naisena ilmaan, ajaa auto alle ja laskea kuorma 
kokonaisuudessaan auton lavalle.>> 

Pohjois-Amerikassa on tukkieli kuormauksessa 
käytetty esikuormausta hyvin runsaasti (T o w n
s e n d 1937). Siinä käytetään yleisesti A-puomilla 
varustettua nosturia (R a p r a e g e r 1934) tai 
joitakin erikoislaitteita (W i 1 s on 1937). 
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Piirros 18. Tukkien esikuormauslaite (Rapraeger 1934). 
Fig. 18. Pre-loading equipment for /ogs ( Rapraeger 1934 ) . 

Myös rankaina kuljetettavalle pinotavaralle tai 
muille pitkille sorttimenteille on Kanadassa kehi
tetty esikuormauslaitteita, jotka joissakin olosuh
teissa voivat olla meilläkin käyttökelpoisia. 
G r a i n g e r (1937) esittää seuraavan menetelmän, 
joka sopinee suurilla meikäläisillä metsäautotietyö
mailla kokeiltavaksi. Pinotavara, G r a i n g e r i n 
kuvaamalla työmaalla 12' 5" paperipuu, ajett iin 
tien varteen kasoihin, jotka ovat hieman ajosuun
taan vinossa. Kasoista ladottiin tai vieritettiin 
puut Siirrettävälie esikuormauslavalle, jonka muo
dostaa kaksi neljän jalaksen päällä olevan lattian 
yläpuolelle, n. 2,5-3 m:n etäisyydelle toisistaan 

Piirros 19. Pitkän pinotavaran esikuormauslaite (Grainger 
1 937). - Fig. 19. Pre-/oading equipment for Iong piled wood 

(Grainger 1937). 

asetettua 20' x 10" x 4" lankkua. Lavan jokai
sessa nurkassa on hydraul inen pumppu, jolla kuor
maa kantavat lankut saadaan nousemaan. Auto 
peruutetaan kuorman alle ja kuorma lasketaan au
ton päälle. Auto pääsee jo 2 minuutin kuluttua 
varastolle tulostaan lähtemään takaisin purkaus-



paikkaa kohden. Myös puiden kuormaus auton !a
vaa alemmille kuorman kannattimille on helpom
paa kuin niiden Jatominen suoraan autoon. Lait
teiden hinta oli v. 1936 75.00 Kanadan dollaria, 
ja pumput maksoivat 28.00 Kanadan dollaria kap
paleelta. 

Tämän tutkimuksen mukaan oli keskim. kuor
maus- ja purkausajan osuus 28 km:n ajomatkalla 
28,2 % ja G r a i n g e r i n menetelmää käyttäen 
n. 10 km:n ajomatkalla 8 %- Esikuormauksilla 
siis voidaan saavuttaa suurenmoisia säästöjä. Insi
nöörikuntamme pitäisikin kiinnittää enemmän huo
miota metsätalouden koneellistamiseen ja siinä en
nen kaikkea kuljetusvälineisiin, että pääsisimme 
puutavaran kuljetuksessakin muiden maiden ta
salle. Myös puutavarayhtiöiden pitäisi hankkia 
paljon enemmän tietoja ulkomailla käytetyistä työ
menetelmistä. Se olisi helposti järjestettävissä niin, 
että Metsäteho koettaisi saada entistä enemmän 
ulkolaista ammattikirjallisuutta ja että se sitten 
jatkuvasti julkaisisi lyhyitä tiedonantoja asiasta. 
jos yhtiöt osoittaisivat suurta mielenkiintoa näihin 
asioihin, voitaisiin Metsätehoon järjestää metsä
teknologi nen referaattipalvelu. 

44. PURKAUS. 

4 4 1. P u r k a u s p a i k a t. 

Tämä tutkimus osoitti, että, vaikka purkauspai
kat ovat vuodesta toiseen samoilla paikoilla, niiden 
kunto ei ole läheskään paras mahdollinen. Niillä
kin on ajotehon kohottamiseksi ja kustannusten 
pienentämiseksi ryhdyttävä toimenpiteisiin niiden 
saamiseksi kuljetuksen ja purkauksen kannalta 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi. 

Autokuljetus voi edeltää seuraavia kuljetusta-
paja: 

1. Rautatiekuljetus. 
2. Uitto tai lauttaus. 
3. Laivaus. 
4. Autokuljetus voi päättyä myös kulutuspaik

kaan. 
jokainen siirtyminen autokuljetuksesta toiseen 

kuljetukseen on yksityiskohdiltaan erilainen, mutta 
pääkohdat ovat aina samanlaisia. Siten voidaan
kin määrätä helposti ne pääperiaatteet, joita pur
kauspaikkojen järjestelyssä ja kunnostuksessa on 
noudatettava. Ne ovat: 

1. Purkaus on suunniteltava niin, että puut saa
daan, mikäli mahdollista ilman välivarastointia, 
suoraan seuraavaan kuljetusvälineeseen, mutta sa
malla on huolehdittava, että purkaus autosta käy 
nopeasti. 
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2. jos joudutaan varastoimaan, on varasto
paikka suunniteltava niin , että sekä puutavaran 
kuivumismahdollisuudet että puutavaran siirron 
asettamat vaatimukset otetaan huomioon. 

3. Ajomahdollisuuksien on oltava hyvät, eli 
liikkuminen varastoalueella tai purkauspaikalla 
tehtävä mahdolliseksi suorittaa niin, että auton ei 
tarvitse käännellä tai peruutella. Ajomahdollisuuk
sien on oltava myös hyvät, siten että maapohja 
varastolla on luja ja tasainen. 

Kaikkiin yksityiskohtiin ei tässä ole syytä puut
tua, sillä ne ovat hyvin samanlaiset kuin kuormaus
varastoilla. Kuitenkin tarkastellaan muutamia 
näkökohtia, jotka on otettava huomioon puutava
ran autokuljetuksesta eri vaiheisiin siirryttäessä. 

4 4 2. S i i r t y m i n e n a u t o k u 1 j e t u k s e s t a 
r a u t a t i e k u 1 j e t u k s e e n. 

Rautateitse edelleen kuljetettavan tavaran pur
kaustavan valintaan on kiinnitettävä suurta huo
miota. Edullisin tapa työmenekin kannalta on suo
raan rautatievaunuun purkaus, joka nykyisen 
vaunupulan vallitessa ei kuitenkaan aina ole mah
dollista. Sopivilla ennakkojärjestelyi llä voidaan 
tilannetta nykyisinkin parantaa. Ei ole kuitenkaan 
varmuudella sanottavissa, onko suoraan vaunuun 
purkaminen aina edullisin tapa kokonaisuuden kan
nalta. jos asiaa katsellaan vain autokuljetuksen 
näkökulmasta, on kipillä röykkiöön purkaus paras 
ratkaisu ja se voi tuottaa lyhyillä ajomatkoilla kai
ken kaikkiaankin parhaan tuloksen. Röykkiöstä 
vaunuun purkausta voidaan helpottaa tekemällä 
purkaussillat Ne voitaneen rakentaa suurimmille 
puutavarankuljetusasemille pysyväisiksi joko val
tion rautateiden tai kuljetuttajien toimesta. Tällai
sella helpotetaan kuormausta röykkiöstä vaunu un 
suuresti. Esim. mainittakoon, että IVA:n ( 1939 
s. 245) mukaan tukkeja autoon kuormattaessa kuor
mauspenkkien käyttö on helpottanut työtä 45 
%:11a. 

Rekikuljetusta käytettäessä on suurilla työmailla 
edullisin ratkaisu mainittujen purkaussiltojen 
käyttö. Ne tehdään ajettavasta puutavarasta sel
laisiksi, että reen lava tulee rautatievaunun lavan 
korkeudelle. Tällaisia siltoja on meilläkin käytetty 
hevosajon yhteydessä (V u o r i s t o - H a II e n
berg 1937 s. 108). Myös Townsend (1937 
ss. 43-4) esittää erään työmaan, jolla tällaista 
menetelmää on sovelletettu hyvällä tuloksella. Sa
malla työmaalla nostettiin kuormat suurella nostu
rilla pinoihin silloin, kun rautatievaunuja ei ollut 
käytettävissä. Samanlainen menetelmä sopinee 
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meillekin, jos nippukuljetusta voidaan ruveta käyt
tämään. 

Rautatieasemilla ei voida lainkaan vaikuttaa kul
jetuttajan taholta varastopaikan valintaan. Sen 
sijaan on sitä enemmän tehtävissä varastopaikko
jen kunnostuksessa, olletikin, kun kysymyksessä 
ovat alueet, joita vuodesta toiseen tullaan käyttä
mään varastoinnissa. Silloin kustannukset jakaan
tuvat suurempien puutavaraerien osalle kuin kuor
mauspaikoilla, joten suuriakaan peruskustannuksia 
ei ole syytä pelätä. 

Varaston järjestely vaatii rautatieasemilla osak
seen kenties vielä suurempaa huomiota kuin kuor
mauspaikoilla, sillä varastot ovat usein hyvin ah
taita. Erikoisesti olisi syytä pyrkiä entistä lähei
sempään yhteistyöhön eri varastoijien kanssa, koska 
on olemassa paljon kysymyksiä, jotka voidaan rat
kaista edullisimmalla tavalla vain kiinteän yhteis
työn avulla. Niitä ovat mm. ajoteiden sijoitus ja · 
eräiden kunnostustoimenpiteiden suoritus. Ei var
maankaan olisi mahdotonta päästä siihen, että ker
ran vuodessa pidettäisiin suurimmilla asemilla va
rastoijien kokoukset. 

4 4 3. S i i r t y m i n e n a u t o k u 1 j e t u k s e s t a 
u i t t o o n t a i 1 a u t t a u k s e e n. 

Sääntönä on pidettävä pyrkimystä, että kuorma 
voidaan pudottaa suoraan uitto- tai lauttausväy
lään. Se käykin usein päinsä ilman erikoisia kun
nostus- tai rakennustoimenpiteitä sopivalla pur
kauspaikan valinnalla. 

Uittoväylään purettaessa on valittava purkaus
paikaksi väylään viettävä rinne, jonka yläosaan 
tehdään ajotie autolle (W i 1 s o n 1937). Kuorma 
puretaan joko vierittämällä puut miesvoimin au
tosta alas, jolloin ne itsestään pyörivät väylään 
( IVA 1939 s. 272), tai käyttämällä kippilaitteita 
(T o w n s e n d 1937 s. 43). Edellä jo mainittiin, 
että Ruotsissa käytetään autoja, joissa kippilait
teet toimivat kolmeen suuntaan. Ne ovat erittäin 
sopivia uittoreitin varteen ajettavaa puuta puret
taessa. jos purkauksessa halutaan päästä parhai
siin mahdollisiin tuloksiin, on ehdottomasti varus
tettava autot kipillä. Silloin voidaan saavuttaa 
erinomaisia tuloksia. G r a i n g e r (1937) mainit
see, että eräällä työmaalla purettiin kuorma taakse 
kaatavalla kipillä keskim. 2 minuutissa. 

joskus on purkauksen helpottamiseksi tehtävä 
muutamia erikoiskunnostuksia. jos ei väylän var
rella ole paikkaa, jossa olisi purkamiseen sopiva 
rinne, on tehtävä tukeista )>vuode)>, johon puut pu
dotetaan. Tällainen )>vuode)> on auton pituinen 

Piirros 20. Purkausvuode. - Fig. 20. Unloading bed. 

lava, joka on väylään päin kalteva. Sen yläpää on 
hiukan auton !avaa alempana (K i n n m a n -
Li n d f e 1 t 1944 s. 79). joskus on autossa pit
kittäin kuljetettavan puutavaran purkauksen hel
pottamiseksi käytetty tapaa, että ajotie purkaus
paikalla tehdään väylään päin kaltevaksi (W i 1-
s o n 1937). Ruotsissa ankkuroidaan auto sellai
sissa tapauksissa maahan kiinni onnettomuuksien 
estämiseksi. 

Pinotavara kuljetetaan tavallisesti uittoa ja laut
tausta edeltävissä ajoissakin irtonaisena. Se onkin 
normaali menetelmä, mikäli tavara uitetaan irto
sumana autokuljetuksen jälkeen. jos sen sijaan 
tavara niputetaan heti autokuljetuksen jälkeen, on 
niputus parasta tehdä jo autoon kuormattaessa, 
koska siten säästytään yhdestä käsittelystä. 

Talvella olisi pyrittävä siihen, että uittoon jou
tuva puutavara voidaan ajaa röykkiöön jäälle. Se 
käy päinsä vain siinä tapauksessa, että tavara on 
kuivaa. jos se sen sijaan on tuoretta, on puut ui
miskyvyn parantamista silmällä pitäen pinottava 

1 2 

~l 

Piirros 21. Vaijeripurkaus. - Fig. 21 . Unloading with the 
aid oj steel ropes. 



rannalle. Silloin, mikäli autossa on kippilaite, on 
aina edullisinta purkaa pinotavara röykkiöön, josta 

. erikoiset pinoojat suorittavat pinoamisen. jos au
toja ei ole varustettu kippilaitteella, saavutetaan 
miesvoimin röykkiöön purkamisella myös sellainen 
etu kuljetustehossa, että sitä on syytä käyttää ly
hyiltä ajomatkoilta ajettaessa. 

Työtehoseuran metsätyövälinekilpailussa esitet
tiin kaksi röykkiöönpurkamismenetelmää, jotka 
eivät vaadi kippilaitetta. Niissä tehdään kuorma 
vaijerien päälle, joiden avulla se myös puretaan. 
Menetelmän käyttökelpois~uden toteaminen vaa
tii tutkimuksia, mutta tuntuu siltä, että se ei sovi 
kuin peltipäällysteisillä lavoilla. Silloinkin se tullee 
rasittamaan suuresti auton takaosaa, ja runko
sekä jousikorjausten määrä noussee. 

4 4 4., S i i r t y m i n e n a u t o k u l j e t u k s e s t a 
a l u s k u l j e t u k s e e n. 

Etenkin polttopuun kuljetuksessa käytetään pal
jon proomu- ja laivakuljetusta sekä sisävesistöissä 
että saaristoissa. Nykyään rantametsien tultua 
suureksi osaksi hakatuksi, on jouduttu käyttämään 
autokuljetusta Iaivausta edeltävänä kaukokuljetus
muotona. 

Purkaus autosta on pyrittävä suorittamaan suo
raan alukseen, että säästytään turhista välivaras
toinneista ja siirtelyistä. Mainittu purkaus voidaan 
monesti suorittaa vakituisilta Jaitureiltakin, mutta 
useimmiten on sitä varten rakennettava erikoiset 
kuormaussillat. Ne voidaan tehdä joko pysyviksi 
tai liikkuviksi. VAPOssa on saatu erittäin hyviä 
kokemuksia vanhoista asuntoproomuista tehdyistä 
siirrettävistä Iaitureista, joita kuljetetaan Jaivaus
kauden aikana vesistössä kuormauspaikalta toi
selle. 

Itse purkaus suoritetaan heittelemällä puut auto
kuormasta proomuun, mutta ajotehoa nostaisi var
masti suuresti, jos kuorma purettaisiin röykkiöön 
laiturille tai proomuun. Röykkiöstä heittely ei nos
taisi ainakaan huomattavasti työvaikeutta auto
kuormasta purkamiseen nähden. 

45. KUORMAUS- JA PURKAUSTÖIDEN 
JÄRJESTELY. 

Eivät ainoastaan varastopaikat ja työvälineet, 
vaan myös itse työt kuormauksessa ja purkauk
sessa vaativat erikoistoimenpiteitä työnjohdon ta
holta. Ei riitä, että autonkuljettajille osoitetaan 
paikka kartalta ja kehoitetaan heitä ajamaan puut 
pois sieltä, vaan jokaisessa tapauksessa on erikseen 
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harkittava kuormausmiesten ja autojen tarvittava 
määrä. Työnjohdon on myös valvottava, että työt 
tulevat aina mahdollisimman tarkoituksenmukai
sesti tehdyksi. 

Ensiksi on syytä käsitellä muutamin sanoin ky
symystä, onko käytettävä erikoisia purkaus- ja 
kuormausmiehiä, vai onko purkaus ja kuormaus 
annettava kuljettajan ja apumiehen tehtäväksi. 
C e d e r g r en (1930) antaa asiassa ohjeen, että 
suurilla varastoilla on paras käyttää erikoismiehis
töä, mutta pienillä kuörmaus ja purkaus on tee · 
tettävä automiehillä. R o i t t o (1939 s. 49) lau
suu asiasta seuraavaa: >>Pinotavaran lastauksen 
voi jo paljon paremmin jättää automiesten itsensä 
suoritettavaksi, varsinkin jos 2-3 autoa järjestää 
yhteisen lastausmiehistöt:J.>> R o i t t o näyttää siis 
olevan erikoismiehistön kannalla. Mainittakoon, 
että USA:ssa ja Kanada.ssa ei yleensä käytetä lain
kaan apumiehiä autossa, vaan kuormausta ja pur
kausta varten on aina erikoinen miehistö (T o w n
s en d 1937, S c h a r ta u 1947). Sillä onkin mo
nia etuja, joista mainittakoon: 

1. Kuormauksessa ja purkauksessa kuluu au
tolta vähän aikaa. 

2. Apumiestä käytettäessä joudutaan maksa
maan suuri osa palkasta pelkästä istumisesta. 

Toisaalta on apumiesten käytälläkin etunsa: 
1. Auto ei joudu silloin kuin harvoin odotta

maan kuormaukseen ja purkaukseen pääsyä. 
2. Pikkukorjaukset ja onnettomuudet saadaan 

helpommin selvitetyiksi kahden kuin yhden miehen 
voimalla. 

Lisäksi on huomattava, että kuormaus- ja pur
kausmiesten käyttö tulee suhteettoman kalliiksi, 
jos varastolta ajaa vain pieni määrä autoja. Voi
daan siis yhtyä C e d e r g r enin antamaan oh
jeeseen, että pienet varastot on selvitettävä auto
miesten voimalla ja isoissa on käytettävä erikois· 
miehistöä. Suuruusraja vaihtelee riippuen ajomat
kasta ja autojen määrästä (vrt. seur.). 

Kuormaus- ja purkausmiehistöä käytettäessä on 
huolehdittava, että varastoilla on tarpeellinen 
määrä miehiä töissä, jottei autojen tarvitse miesten 
vähyyden vuoksi odottaa kuormaamaan ja purka
maan pääsyä. Autoluku, jonka määrätyn suuruinen 
työryhmä pystyy kuormaamaan, saadaan kaavasta 

A = P + Aj + Mk + 1 
Kv 

Purkauksessa on vastaava kaava 

A = K + Aj + Mp + 1 
Pv 



58 

Kaavoissa kirjaimet merkitsevät seuraavaa: 
A = autojen luku 
K = kuormausvarastoaika 
P = purkausvarastoaika 

Mk = muu kuormausvarastoaika 
Pk = muu purkausvarastoaika 
Kv = varsinainen kuormausvarastoaika 
Pv = varsinainen purkausaika 

A. s 
J = N = ajoaika edestakaisin 

S = ajomatka 
N = keskimääräinen ajonopeus 

Kaavaa käytettäessä saadaan sopivat arvot tä
män tutkimuksen tuloksista. On kuitenkin huo
mattava, että kaava on hyvin teoreettinen, mutta 
se antanee kuitenkin tarpeelliset osviitat työn 
suunnittelussa. Työryhmän suuruus olisi pyrittävä 
pitämään korkeintaan 3-miehisenä. Vain poikkeus
tapauksissa voidaan käyttää suurempia työryhmiä. 

Samaa kaavaa voidaan käyttää apuna myös, kun 
määrätään kuormaustapa, so. käytetäänkö erikois
mi!!hiä vai automiehiä. Samoin sillä voidaan laskea 
autojen luku, silloin kun tiedetään montako autoa 
sopii yhtä aikaa varastolle kuormaamaan. Koneel
lisen kuormauksen ja purkauksen yhteydessä si llä 
voidaan laskea autoluku, jonka yksi kone voi hoi
taa. B 1oom (1936) on esittänyt siinä tarkoituk
sessa suurin piirtein samanlaisen kaavan: 

T 

M - + U s 
---+ 1 

L 

Kirjaimet merkitsevät seuraavaa: 
T = autojen luku 
M = ajomatka edestakaisin 

S = keskim. nopeus 
L = kuormausaika 
U = purkausaika ja kääntymisaika kuormaus- . 

paikalla 

Ajoja järjestettäessä on pyrittävä siihen, että 
autot lähtevät liikkeelle varsinaisen kuormausajan 
suuruisin väliajoin, kuormausryhmien luvun suurui
sissa ryhmissä. On nimittäin muistettava, että suu
rimmat odotukset syntyvät juuri aamuisin, kun 
kaikki autot yhtaikaa ryntäävät varastolle. Em. 
kaavatkin on tehty ole.ttaen, että lähtö tapahtuu 
ryhmittäin tai yksitellen. · 

Työnjohdon on valvottava, että auton saapuessa 
varastolle heti jonkun kuormaajista tai purkajista 
on tultava tekemään sii~en kuormaa tai purka
maan sitä. Edellä on jo mainittu, että kuljettajat 
eivät ryhdy töihin, ennen kuin ainakin yksi erikois
mies on mukana. Edelleen on työaika miesminuut
teina sitä pienempi, mitä pienempi työryhmä on. 

Kuormaustöiden järjestelyssä on huomattava 
myös, että varasto tyhjennetään järjestyksessä jät
tämättä huonoja paikkoja viimeisiksi. Tällöin tie
detään aina, mistä seuraava kuorma otetaan eikä 

' kuljettajien tarvitse kuluttaa aikaansa tiedustelui-
hin varastolla. Näin saavutetaan myös se etu, että 
välttämättömät, ajon aikana tehtävät tasoitus- ja 
raivaustyöt voidaan suorittaa ennen auton tuloa 
varastolle eikä vasta auton yrittäessä ajaa pinon 
viereen, kuten nykyään usein näkee tehtävän. 

Talvitöissä on sekä kuormaus- että purkauspai
koille järjestettävä lämmitettävät suojat, joissa 
miehet saavat odotella autoja. Tällaisiksi suojiksi 
sopivat mainiosti kangas- ja pahviteltat sekä pienet 
parakit. 
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INVESTIGATIONS INTO TRUCK HAULING OF PILED WOOD 

Summary in English. 

1. INTRODUCTION (page 7) 

The trend towards rationalisation, which has 
arisen particularly since the war, has in Finland 
already penetrated the sphere of forestry also. 
METSÄTEHO, the Forest Work Studies Section 
of the Central Association of Finnish Wood
working lndustries, and the Finnish Work Efficiency 
Association have been the central bodies in this 
work. The State Fuel Board (VAPO) has taken a 
new step in its activities by engaging a time 
study forester. 

The first object of time studies within VAPO 
consisted of truck hauling of piled wood, as it is 
the most important long-distance transportation 
method concerning VAPO at present. ln truck 
hauling two distinct phases can be distinguished: 
transportation on permanent roads and transporta
tion on temporary roads. This investigation was 
concerned primarily with the first mentioned phase. 

As the chief questions for the investigation were 
considered: 

1. The influence of the quality of the road. 
2. What truck hauling demands of the landings. 

2. INVESTIGATION METHOD AND MATERIAL 
(pp. 8-10) 

The method of investigation consisted mainly of 
time studies. In addition, information was collected 
on fuel consumption and truck repairs, and statisti
cal materia! on the breakdown of truck working 
days by different types of work. 

Working time was divided in the investigat ion 
according to trucks - thus it was investigated 
whether the truck was at work or waiting for work. 
Along with this, studies were carried out on the 
time utilised by loaders and unloaders while the 
truck was at the loading place. The divisions of 
working time are seen in diagrams 1 and 2. In 
them the division of working time introduced by 
ARO (1945 b) is followed with modifications. The 
studies were carried out by means of a time study 
watch using the 0-position method. The work 
results corresponding to working time were measur
ed by time study men. The running distance was 
measured to within an accuracy of 0.5 km, the 
height and length of the load to an accuracy of 
5 cm. rurther, the weight of the load was estimated. 

22. CLASSIFICATIONS USED 

(pp. 10- 12) 

For the investigation the haul roads were 
classified according to the condition of running 
track, width, number of bends, and number of 
gradients on the road, into five classes for summer 
hauls and four classes for winter hauls. The classi
fication took place on the basis of the principles 
adopted by IVA (1939) . Landings were classi
fied into four classes according to both their soi! 
and to their organisation, with the chief aim of 
illustrating the difficulties encountered in running. 
Loading conditions were divided into three classes 
according to lifting height, lifting distance and the 
condition of the pile. 

23. INVESTIGAT/ON MATERIAL 

(pp. 12-13) 

Thestudies were carried out in March-july 1947. 
The trailer-less trucks used were six-wheel Ford

Sussex trucks, and those with semi-trailer, Ford 
0 98 T trucks. 

The time studies made covered a total of 15,831 
km. Statistics on the breakdown of truck-days 
covered 2,831 truck-days. As regards loading, 
which was always done by manpower, serviceable 
materia! was obtained on 370 loads or 4,751.7 cu.m. 
(piled measure). Truck loads were unloaded with 
manpower at railway stations on to piles, assembled 
piles, bunches or straight into a railway car. 
The materia! comprised a total of 356 loads or 
4,404.8 cu.m. (piled measure). 

3. RESULTS OF THE INVESTIGATION 

31. DIVISION OF TRUCK WORKING TIME 

(pp. 14-15) 

According to the investigation the trucks spent 
72.1 % of the working days hauling wood. The 
total for hauling work amounted to 77.3 %. The 
p·ercentage for absence was thus 22,7, of which 
20.2 was due to repairs. The main reasons for the 
extent of the repair work were: age of the trucks, 
overloading or continuous maximum loading, 
and careless driving. 

The hauling work days are not, either, spent 
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totally on effective work (table 1 ). The average 
length of a working day was 528 minutes, of which 
83.9 % was spent on running, loading and un
loading. The running time was 66.3 %-

32. RUNNING 
(pp. 15- 22) 

The roads are divided into different classes in 
the way indicated in table 3. Roads of class 1 1 
are thus the most common ones both in summer 
and winter. 

The quality ot the road had a distinct influence 
on running speed (tables 4 and 5). The condition 
of the running surface seems to have the greatest 
effect on running speed. The difference between 
speeds of running with or without load is reduced 
for trucks without trailers as the class of road 
becomes poorer. As regards trucks with semi-trailers, 
the case is the opposite. The running speed of 
trucks · with semi-trailers is distinctly less than 
that of trucks without trailers in all road classes. 
The size of the load was not found to have any 
influence on running speed. 

During the spell of bad road conditions in the 
spring, the condition of all roads Sl}~ue4:> so much 
that the road on becoming unsuitable for running 
is to be counted as in the worst class. Passing time 
revealed dependence on the quality of the road 
(tables 6 and 7). 

The quality of the road had a distinct influence 
on the repairs of the trucks' also (table 8) . When 
calculating repair expenses it was found that the 
wear on the engine was directly proportionate to 
running time, and that of the truck in general to 
running distance. For trucks without trailers, 
45 % of the repair expenses were attributed to 
running time and 55 % to running distance. The 
corresponding percentages for trucks with semi
trailers were 55 and 45. 

The statistical information collected on fuel 
consumption indicates also that the consumption 
of petrol increases when the class of road is reduced. 

Running expenses were calculated in the following 
groups: 1 n t e r e s t (6 %) and o v e r h e a d s 
per running hour. D e p r e c i a t i on s were cal
culated separately for the truck, the trailer and 
the tires. For m a i n te n a n c e and r e p a i r 
e x p en se s, the above mentioned bases were used. 
When calculating the f u e 1 e x p en se s, the 
following formula was used: 

a 
a Iitresfh + 40 Iitresfkm (IV A 1939) 

As a basic figure was taken, for trucks without 
trailers, 43 litresj iOO km and for trucks with semi
trailers 50 litresf!OO km. C r e w e x p en s e s 
were calculated according to the general wage 
agreement per km. 

Repair and fuel expenses are the biggest items 
(table 9). The expenses of trucks with semi-trailers 
are considerably less than those of trucks without 
trailers (table 10). The expenses for trucks with 
semi-trailers approach those for trucks without 
trailers along with the road class becoming poorer. 
The difference is no greater than 2 % for road 
class V. 

33. LOADING AND UNLOADING 

Both the organisation of the landing and 
the soi! are better at unloading places than at 
loading places (table 11). 

3 3 2. L o a d i n g T i m e 
(pp. 23-3 1) 

33.7 % of the effective working time is spen t on 
Iandings. If interruptions are taken into con
sideration this percentage goes down to 28.2. 
The share of loading constitutes 57.0 %-

The greater part of loading time, 63.9 %, 
is spent on the main jobs connected with 1oading. 
The share of waiting time was 16.8 %, and that 
of running on the site, 9.3 %-

The actual loading time depends on several 
different factors. In good conditions it was for 
firewood 11.1 man-minutes per ton, in average 
conditions, 12.9, and in inferior, 17.2. The correla
tion coefficient between the number of the team 
and the actual loading time was + 0.32 ± 0.05. 
The actual Ioading time of 2 m goods was only 
92.8 % of the corresponding time for 1 , m goods. 
The fourth factor of influence is the weight of the 
wood. In summer, the actual loading time averaged 
6.2 man-minutes and in winter 7.6 man-minutes 
per cubic metre of piled measure. The times per 
ton were equal both summer and winter. 

The share of auxiliary loading time was only 
1.4 % of landing-time. It also varies at landings 
of different kinds. 

The interruption in work of the greatest im
portance is the moving of truck during the loading. 
A total of 5.1 % of landing-time is spent on 
this. Moving time is dependent on the type of the 
truck and the soil (table 14). At good Iandings, 
the truck was moved, however, during a 
greater number of Ioads than at inferior ones 



(table 15). For movements during which the truck 
is turned, the time per movement was for trucks 
without trailers 3.1 minutes, and for those with 
semi-trailers 6.0 minutes. 

On an average, 0.5 % or 0.2 minutes were spent 
on other pauses in the work. 

Non-productive time averaged 0.5 minutes per 
load or 1.2 % of landing-time. This alw is hig
her at landings with bad soil · than at those with 
good soil. 

The share of resting time was small, 1.0 % of 
landing-time, or 0.4 minutes per load. 

26.9 % of landing-time was spent on other jobs 
at the landing. 3.8 minutes or 9.3 % of loading
time was spent on running at the site. The 
length of this time depends on the organisation 
of the landing, on the soil and on the type of 
truck. 

The most common form of running is reversing, 
53.2 % of the loads; next comes running forward, 
32.0 %. For the balance of the loads the truck 
was turned. Running forward is most common 
at landings where the organisation is good 
(table 16). When running forward the time averages 
1.8 minutes, turning, 2.7 minutes, and reversing, 
3.6 minutes per load. On good soil, the running 
t ime is considerably shorter than on bad. The 
trucks with semi-trailers require, on an average, 
62 % more time than those without trailers. 

On some loading places only, the load was 
measured at the Jaading site. 

The waiting time averaged 16.8 % of loading
time or 6.9 minutes per load. It has been oc
casioned by unsatisfactory organisation either at 
the Janding or in loading work. 

Other interruptions include the service of the 
truck and the helping of other trucks. 

3 3 3. U n 1 o a d i n g - T i m e 
(pp. 31-36) 

The proportion of unloading time in the landing
time was 43.0 % or 14.5 % of effective work
ing time. The breakdown of unloading-time by 
the different phases of work resembled that for 
the loading place (table 19). 

The actual unloading time varied according to 
the size of the team, kind of wood, dryness and 
method of unloading. For instance, when unloading 
into railway cars or storage piles the working 
time increased by 0.7 man-minutes when one man 
was added to the team. 

63 

The influence of the weight of the wood was 
similar to that in loading. 

When unloading on to a pile, the actual un
loading time for 2-m goods averaged 91.3 %, and 
when unloading into railway cars, 96.8 % of 
the corresponding time for 1-m goods. 

The loads studied were unloaded either into rail
way cars, pile, assembled pile, or bunch. Un
loading on a bunch was the quickest, and into a 
car the slowest way. If it is taken into con
sideration that practically all the wood continued 
its journey by rail, the unloading direct into a rail
way car is the most advantageous (table 21 ). 

Moving of the truck took considerably less time 
at an unloading place than at a loading place. The 
moving time for trucks without trailers was 48 %, 
and that for trucks with semi-trailers 67 % of the 
times for loading places. 

The time spent on other pauses in work, on non
productive work and on resting was negligible. 

At unloading places, less time was spent on 
running between piles or cars than at loading pla
ces. This time varies also for different methods of 
unloading. When unloading was done direct into 
a railway car, the running time was shortest. 

The scaling took, on an average, 0.7 minutes 
per load. Waiting time amounted to 3.5 minutes 
per load only. When unloading on assembled pile 
or bunch, the time was negligible, but in such 
cases the unloading is done by the driver alone. 

When comparing the different ways of unloading, 
it is found that unloading is quickest with a dump 
body and slowest into a railway car direct (tables 
20 and 24). 

3 3 4. R u n n i n g o n t h e S t o r a g e R o a d 
(pp. 36-37) 

By )>storage road)> is implied a road Ieading from 
the proper road to the Janding At the loading 
place, the time spent in running on this road was 
1.9 minutes, and at the unloading place 2.9 minu
tes. 

34. USE OF T !ME BY LOADERS AND 
UNLOADERS 

(page 37) 

21.2 % of the working time of the loaders was 
spent on waiting, while the corresponding figure 
for unloaders was 38.8 % of a working day. 
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4. RATIONALISATION op· TRUCK HAULING 
OF PILED WOOD 

41. HAULING EQU IPMENT 

(pp. 38-45) 

The chief aims of the rationalisation of the 
equipment used for hauling can be defined as 
follows: 

1. Adaptation of the equipment to the special 
demands on its use in the woods. 

2. Intensification of the use of hauling equip
ment. 

The most important difference as regards truck 
hauling is that in forest hauling the trucks will 
suffer from continuous maximum Ioading or over
Ioading (T o w n s e n d 1937). For this reason 
the truck has to be of solid construction with regard 
to both springs and body ( cf . . IV A 1939). Consider
ing the Iimited space at Iandings and the 
number of road bends, the axle-base of a forest 
truck has to be short. Engine power must also 
meet greater demands in forest hauling than in 
other forms of transportation . By means of invest
igations abroad, the favourable Ioad capacity has 
been increased year by year ( cf. N y 1 i n d e r 1945, 
K a n t o 1 a 1946 a, W i n d i r s c h 1938, C o I
I i n s 1937). When deciding whether to choose a 
Iight or a heavy truck, other factors also, apart 
from the mere economic profit that can be counted 
in money, must be taken into consideration (see 
C o 1 1 i n s 1937). ln Finland, slightly heavier 
trucks than those now in use seem to be recom
mended. 

Ali wood-transporting trucks should be equipped 
with double tires in the rear wheels (see IVA 1939). 
In the investigation, a so-called six-wheel truck 
with a two-axle drive was found to be preferred 
to an ordinary .one. Similar results have been 
achieved in North-America also (T o w n sen d 
1937), where a truck with a two-axle drive is found 
even more advantageous than one with a four- wheel 
drive (S c h a r ta u 1947). In Sweden, however, 
the four-whee1 drive is considered more favourable 
(Kantola 1946a). 

The Swedes consider the diesel engine and petrol 
motor equally good in practise ( IVA 1939), but in 
the U.S.A. and in Germany the diesel engine is 
preferred with a view to fuel expenses (T o w n s
end 1937, Windirsch 1938). 

As regards the use of skid chains, great 
consideration is required, broadly speaking, they 
should be used on1y when the snow is soft. Some-

times they may prove useful in the summer aiso 
(N y 1 i n d e r 1945). 

The driver's cabin must be spacious, and all the 
auxiliary equipment has to be kept in the tool 
boxes reserved for it. 

ln most cases, ordinary wood supports can be 
used as supports for trucks without a dump body. 
lf the truck is equipped with a dump body, which 
is to be recommended, patent supports, of which 
there are a great many different types, must be 
used (see for instance IVA 1939). 

By way of summary, it can be stated that a 
truck to be used for the hauling of wood must be 
somewhat heavier than the ordinary type, equipped 
with three axles, dump body and double tires. 
For trucks to be used mainly on forest roads, the 
following additional equipment is to be recom
mended: four-wheel drive, winch, and diesel engine. 

As to trailers, there are two distinct types, semi
trailers and trailers proper. The most important 
points to consider with regard to semi-trailers are 
as follows: 

1. The fastenin g point should be Iocated, pre
ferably, above the truck rear axle ~nd must be 
firm and durable (cf. IVA 1939). 

2. ln America, a two-axle semi-traile-r is 
considered best (cf. Co 1 1 i n s 1937, E v o 1 u
t i on ... 1939). 

3. Firewood platform has to be as Iight as 
possible. 

4. The semi-trailers should be equipped with 
brakes. 

In Sweden, trailers have gained preference 
(K a n t o 1 a 1946 a). A drawback is the great 
demands they make on roads (N y 1 i n d e r 1945). 
On the best permanent roads they are worth their 
high price ( cf. W i n d i r s c h 1938). If trailers 
of special construction are used, operations across 
country also can be carried out successfully 
(S c h a r ta u 1947). 

Sleighs are used by wood-hauling trucks, pri
marily in Canada and Sweden for forest road hauls. 
With them the same advantages can be gained as 
with trailers (Townsend 1937, Wetmore 
1940, K a n t o 1 a 1946, A n v ä n d . . . 1944, NS 
1944). 

42. ORGANISATION AND SERVICE AT 
WORK !NO PLACES 

(pp. 45-46) 

One of the indispensable conditions for the hauls 
is that the service of the trucks is well organised. 
For this purpose, mobile repair shops can be suc-



cessfully used, as they can be transferred to most 
distant places as well. If the trucks are owned by 
the employer, it is advisable to arrange teams of 
10-15 trucks with own service. 

The canteen is suitably Iocated on either the 
loading or the unloading place. For accommodation 
and fuel service the same procedure is to be recom
mended. For storing the trucks heatab1e sheds are 
best. If none are available, shelters made of poles 
and fir twigs shou1d be used for protection against 
the wind. Special attention must be paid to the 
starting. 

It does not pay for the haulage contractor to 
have any great number of trucks for his own use. 
A Jimited number of self-owned trucks, however, 
is an important factor on the wage market. 

43. LOADING 
(pp. 46-55) 

The loading is the minimum factor for truck 
hauling. The most important tasks are: 

1. Choice of an appropriate Janding planning 
and laying out. 

2. Proper organisation of loading jobs. 
When choosing a landing, attention must be 

paid to the extent of the area, vegetation, soil 
and topography. Truck running, horse running, 
loading, scaling, clearing, and drying possibil
ities have all to be taken into consideration (see 
IVA 1939, K i n n m a n - Li n d f e 1 t 1944, C a I
I i n 1940). 

When planning the Janding it has to be seen to 
that the truck can drive in the immediate neighbour
hood of the pile. Loading of 1-m goods niust be 
possible simultaneously from both sides of the 
truck. The loading is the easier the higher the pile. 

When organising a landing, the stipulations 
of the Road Act have also to be considered. Along 
private roads piles can be made right on the edge 
of the road, but on public highways a Janding 
has to be cleared at some distance from the road. 
When organising these landings, the following 
points have to be considered: 

1. The piles should be made obliquely to the 
driving direction. 

2. The Janding has to be equipped with a 
system of detours for empty running. 

3. The piles must be made two abreast at a 
distance which allows a truck to run between them. 

4. The piles must be parallel to each other. 
5. Ali slopes and excavations have to be utilised. 
The use of loading ramps may be advisable in 

some cases. ln certain cases horse running and 
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truck running can be done parallelly (T o w n s
en d 1937). 

When Jaying out the Janding the same 
principles have to be observed as in clearing and 
Jevelling of roads on a soil foundation (see V u o
ri s t o- H a II en b e r g 1937). At soft landings 
)>firewood carpets)> have to be used. 

So as to enable the trucks to waste as little time 
as possible at the landing, the use of either 
trailers, sleighs, mechanical loading or pre-Joading 
has to be introduced. Even in the loading of piled 
goods mechanical methods have been used in North 
America and Sweden (see U g g 1 a s 1945, T o w n s
en d 1937). The hauling in its entirety would be 
greatly facilitated if a suitable way of transportation 
in bundles could be developed. 

Pre-loading refers to a loading procedure in 
which the wood to be transported is collected into 
a complete load before the arrival of the truck at 
the loading place, and the whole load is lifted at 
once on to the platform of the truck. This method 
has been in frequent use in North America and in 
Sweden (see R a p r a e g e r 1934, T o w n s e n d 
1937, Grain ge r 1937, Kantola 1946a). 
By means of pre-loading a saving can be achieved, 
as the share of average loading time, according to 
this investigation, for a distance of 28 km was 
28.2 %, while according to G r a i n g e r it 
amounted to 8 % only in a running distance of 
10 km. 

44. UNLOADING 
(pp. 55-57) 

The main features in the organisation of un
loading are the same as for loading. Details are 
dependent on the method of transportation that 
follows t ruck haul. The following alternatives can 
be distinguished: 

1. Railway transport 
2. Floating or rafting 
3. Shipping 
4. Truck haul up to place of consumption. 
With railway transport ahead, the aim must 

be to transfer the wood directly on to the railway 
car, or the unloading must be by dumping into 
a bunch in front of the car. Loading from a 
bunch up to the car can be facilitated by build
ing Joading ramps and employing belt conveyors. 
If the wood has to be temporarily stored at the 
station, special attention must be paid to the 
organ isation of the storage place. 

If floating and rafting succeeds, the aim must 
be, as a rule, to get the load unloaded directly into 
the floating channel. To this end the unloading 
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place should be situated on a slope declining to
wards the channcl and an >>unloading bed>> must 
be employed (K i n n m a n - L i n d f e 1 t 1944). 
UnJoading is done by dumping. In the winter, 
dry wood is hauJed to bunches on the ice. The 
goods can be transported in bundJes aJso . 

If further transportation is effected by boat the 
wood must be Joaded on board without intervening 
storage. For this purpose either fixed or transport
abJe quays have to be built. 

45. ORGANISAT/ON OF LOADING AND 
UNLOADING JOBS 

(pp. 57-58) 

If Jaading and unJoading are done by man
power, big Jandings have to employ special 

Jaading and unJoading teams. At small Jan
dings, the truck crew has to see to this work (cf. 
C e d e r g r e n 1930, R o i t t o 1939, T o w 11 s
e 11 d 1937) .. ·The special teams have to be big 
enough so as not to occasio11 u11necessary waiting 
for the trucks. It is hardly advisable to empJoy 
working teams exceeding three men. 

The trucks shouJd start in the morning at inter
vaJs equal in Jength to the actuaJ Jaading time. 
On ~mivaJ of the trucks at the Jaading pJace, one 
of the Jaading personneJ must be able to start 
loading immediateJy. Landings have to be ex
hausted successively. 

In the w.inter heatable sheJters must be provided 
for the workers at Jandings. 
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