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. PINOTA VARAN AUTOKULJ ETUS PALST ALTA 

T i i v i s te 1 m ä Me ts ä teho n tie d otuksesta 248 

Metsäteho suoritti Oy Kaukas Ab:n työmailla Kiihtelysvaarassa ja Tohmajärvellä kesäolosuhteissa 
tutkimuksia autoilla tapahtuvasta pinotavaran palstalta kuljetuksesta. Sen avulla pyrittiin selvittämään 
autojen ajankäyttöä eri olosuhteissa ja erilaisiin muodostelmiin varastoitua tavaraa kuormattaessa. Samal
la kerättiin vertailuaineistoa väli varastosta kuljetuksesta . Kohteena oli perävaunullisia ja perävaunutto
mia autoja. 

TULOKSET 

Palstatien varteen varJstoidun 4.4 m ja 2.2 m kuivan puolipuhtaan mäntypaperipuun kuormausaika sel
viää seuraa vasta: 

Työtehoaika, min/p-rn3 

Keskeytykset, 

Työmaa-aika, min/p-m3 

Kuorman koko , p-m3 
Työryhmä, miehiä 

Kuormaus 

a uotkoh taisella 
Joutsa -nosturilla 

4 . 2 ••. 4 . 4 
0. 2 ••. 0.1 

4 . 4 .. .4.5 

27 
2 

erillisellä HIAB
nosturilla 

2.3 ••• 3 . 1 
0 . 5 ••• 0.3 

2.8 ••. 3.4 

23 
3 



Suurin osa tehotyöajasta kului varsinaiseen kuorma ukseen . Sen osuus oli Joutsa - kuorma uksessa 
78 • •• 82 o/o ja HIAB- kuormauksessa 60 •.. 7 5 o/o . Keskeytysten osuus tehotyöajasta oli edellisessä ta pauk

sessa 3 .•• 5 o/o ja jälkimmäisessä 9 ••• 23 o/o . 
Pinotavara oli varastoitu palstatien varteen kasoihin, pinoihin ta i r istikolle. Mekaanista nostur ia 

käytettäessä muodostelman laadun va ikutus kuorma usai kaan oli vähäinen . Sen sijaan hydraulisen kah
mainnosturin kuorma usteho ri i ppuu paljon muodostelman laadusta . Kasasta kuormaaminen oli nopeinta . 
Pinosta kuormaaminen vaati 9 o/o ja risti kosta kuormaam inen 20 o/o enemmän aikaa kuin kasasta kuor 
maaminen . 

Ristikolle varastoitua ta varaa kuormattaessa mekaa ninen nosturi vaati 1. 3 kertaa. pinoon varastoi 
tua tavaraa kuormattaessa 1.4 kertaa ja kasaan varastoitua tavaraa kuormatta essa 1. 6 kertaa niin paljon 
aikaa kuin hydraulisella nostur illa kuormaaminen. 

Kuorma usa ika pieneni muodostelman koon kasvaessa. Tämä riippuvuus oli selvimmin ha vaittavissa 
kasan, pinon tai ristikon koon ollessa 0.5 .•• 2 . 0 p-m 3. Sitä suurempien muodos telmien va ikutus oli vä 
häinen. Kuva ha va innollistaa muodostelman koon ja leimikon tiheyden vaikutus ta mekaanisella nosturi! -
la kuormatun perävaunullisen auton palstallaviipymisa ikaan. Tässä aja ssa on mukana kuormausajan Lsäksi 
myös keräysajoon käytetty aika. 
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Kuva 1. Palstalla viipymisajan rii ppuvuus le imikon tihe ydestä ja pa lstatien varressa olevien kasojen 

koos ta Joutsa~ puomi nostur i lla kuorma ttaessa. 

Kasan koko 

1 p-m3 

2 p-m3 

1 

3 p- m3 

50 

Mänty paperi puun kuormaaminen väli varastopinosta Jou tsa -nosturilla puoli perä va unulliseen autoon 
vaati aikaa ilman keskeytyksiä 3. O min/p-m3 ja keskeytykset mukaan luettuina 3. 2 min/p-m3 . Kes
keytysten osuus tehotyöajasta oli 7 o/o. Palsta tienvarsipinoista ja -kasoista kuormaaminen vaati siten 27 o/o 
enemmän aikaa kuin välivarastopinoista kuormaaminen . Kuorman koko oli väli varastosta kulje tuksessa 

sama kuin palstalta kuljetuksessa. 
Osalla tutkimustyömaista palstatiet oli raivattu telaketjutraktorilla ja osa lla taas ne olivat hakkuu

miesten raivaamia. Edellisillä työmailla tiekustannukset olivat noin 380 . - mk / km ja jälkimmäisillä 
0 . 20 mk / p-m3 . Traktorilla raivatuilla palsta teillä ajonope us oli, kuten seuraavas ta asetelmasta selviää, 

suurempi kuin hakkuurniesten ra ivaamilla palsta tei llä . 
Keräysajomatka oli hakkuurniesten raivaamilla teillä pi tem pi kuin muilla työma illa . si llä osa kuor

masta otettii n palstan perältä ja loppuosa taas palstan alkuosasta . Työmailla , joilla palstatiet oli raivattu 
telake tjutraktorilla , Joutsa -nosturilla kuorma tun puoliperäva unullisen auton palstalla viipymisa ika. kuormaus-



aika ja keräysajoaika yhteensä oli 1.4 kertaa niin pitkä kuin välivarastollaviipymisaika . Työmailla, joilla 
palstatiet olivat hakkuumiesten raivaamia, palstallaviipymisaika oli 1. 6 - kertainen välivarastollaviipymis 

aikaan verrattuna . 

Keräysaj o, ajonopeus km/t 
Tyhjänäajo, 
Kuorma ttuna -ajo, 

Keräysajoma tka , m 

MENETELMÄN OVELTUV S 

Palsta tiet 

tela ketjutra ktorin 

raivaamia 

2.5 
9. 8 
5. 3 

288 

hakkuumiehen 
raivaamia 

1. 2 
1. 9 
1.3 

543 

Palstalta alkavan autokuljetuksen tärkeimmät edut ovat, että sen avulla voidaan poistaa yksi työvaihe 
ja erillistä metsäkulje tusta tavallisesti seuraava välivarastointi sekä, että sitä sovelle ttaessa on mahdollista 
lyhentää puuta varan kuljetusaikaa . Menetelmän käytöstä aiheutuu kuitenkin lisäkustannuksia . sillä tiekus
tannukset, auton.käyttökustannukset ja joissakin tapauksissa myös hakkuu- sekä luovutusmittauskustannukset 
suurenevat eri llisen metsäkuljetuksen ja si tä seuraavan autokuljetuksen muodostamaan kuljetusketjuun ver
rattuna. Yleisluonteisia laskelmia palstalta alkavan a utokulj e tuksen taloudellisuudesta ei voida tässä yh 
teydessä esittää, koska taloudellisuuteen ratkaisevasti vaikuttavat tiekustannukset riippuvat paikallisista 
oloista . Voidaan kuitenkin päätellä, että vähäkivisillä ja verraten tasaisilla kangasmailla ja talvisaikaan 

myös soilla , joilla tietöihin ei tarvitse käyttää paljon varoja , tämä kuljetusmenetelmä mahdollistaa puu
tavaran hankintakustannusten alentamisen . Leimikon tiheyden kasvaessa menetelmän käyttömahdollisuu
det paranevat . Etu- ja taka-akselivetoiset autot pystyvät liikkumaan palstateillä paremmin kuin taka-ak
selivetoise t autot. 

Aulis E. Hakkarainen Aimo Nikunen 
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