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RUNKOJEN VARASTOKÄSITTELY JA KULJETUS 

VARASTOKÄSITIEL Y 

Yleistä 

Karsittujenkin runkojen tuominen varasto lle aiheuttaa usein käsittelyongelman, jonka ratkaiseminen taloudellisesti il

man erikoiskalustoa ei aina ole mahdollista. Ongelmia aiheutuu varsinkin silloin, kun kaukokuljetusja metsäkuljetus eivät 

ole yhtä aikaa käynnissä. 

Periaatteessa on Pohjo is-Amerikassa käy tössä kaksi erilaista tapaa ongelman ratkaisemiseksi. Useimmiten runkojuonnon 

jälkeen metsävarastolla suorite taan tavaralajien valmistus ja laj ittelu sekä varastointi kaukokuljetusta varten. Toinen ja eh

kä hieman yleistyvä tapa on kuljettaa rungot kokonaisina autoilla keskuskäsi ttelypaikoille. 

Tavaralajien valmistus metsässä 

Runkojen käsittelylle metsävarastossa on tyypillistä vain yhden tavaralajin valmistaminen. Tämä yksinkertaistaa ja hal

ventaa varastolla suorite ttavia töitä . Pienillä työmailla käytetään moottorisahakatkonnan jälkeen joko erillistä, maatalous

trak toriin kiinnitettyä hydraulista kouranosturia tai runkojuontotrak torin etukuonnaaja. Suurilla työmailla on erillisen, 

tarkoitusta varten rakennetun etukuonnaajan tai mekaanisen, kaivinkonetyyppisen nosturin käyttö varastotöissä tavallista. 

Moottorisahan ohella suorite taan metsävarastoilla runkojen katkontaa varsinaisilla katkaisukoneilla (slashereilla). äis

sä koneissa on useimmiten to teutettu monen rungon yh täaikainen käsittely, jolloin tuotos nousee varsin huomattavaksi. 

Edellytyksenä kuitenkin on vain yhden tavaralajin valmistaminen kaik ista rungoista. 
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Tavaralajien valmistaminen keskuskäsittelypaikoilla 

Varsinkin alueilla, joilla toimitaan yhtiöiden omistamissa tai vuokraamissa metsissä (Keski- ja Itä-Kanadassa), sekä toi

saalta eräillä etelävaltioiden alueilla on runkojen edelleenkäsit tely si irretty joko keskusvarastoilla tai suoraan tehtailla ta

pahtuvaksi. Metsävarasto illa suorite ttaviksi jäävät tällöin vain runkojen varastointi, mittaus ja kuormaus autoihin. 

Runkojen käsittelyssä on suurena pulmana niiden kuormaus tai syöttäminen eri laitteisiin. Näyttää siltä, että suurimmat 

tehot saavutetaan ratkaisuilla, joissa rungot käsitellään ns. runkotuella varustetulla nosturilla. Tällöin rungot on useimmi

ten kasattu tyvet nosturia kohden samansuuntaisiksi . 

Ratkaisuilla, joissa nosturi joutuu käsittelemään runkoj a keskeltä tasapainopisteen läheltä, ei ole helppoa päästä suuriin 

tuotoksiin. Tavallisimmin joudutaan yhden rungon siirtämiseksi suorittamaan kaksi nostoa. Myös useamman rungon yhtä

aikainen käsittely tällä periaatteella on vaikeaa. 

KULJETUS 

Autokuljetusten järjestäminen kokonaisille rungoille taloudelliseksi liikuttaessa yleisillä teillä ei ole helppoa. Koska 

kuormat ovat etu tyvisiä , mikä johtuu runkojen kuormauksesta, on niiden muoto kartiomainen. On vaikeaa järjestää ta

sainen akselikuormitus samalla, kun kuorman suuren pituuden aiheuttanla oikaiseminen käänny ttäessä on min imissään. 

Mainituista syistä pyrkii yleisille teille kelvollinen runkokuorma jäämään pienemmäksi kuin vastaava katkotusta tavarasta 

valmistettu kuorma. Tämä puolestaan nostaa autoku ljetuskustannuksia. Vaikeutena on myös se, että käytetyn kuormaus

tavan ja runkojen suuruuseron vuoksi tarv ittavat kuormauslaitteet tulevat niin tehokkaiksi ja samalla kalliiksi, että nostu

reiden taloudellisen käytön edellyttämien, tarv ittavan suuruisten työmaakeskitysten löytäminen on joillakin alue illa vai

keaa. 

Keski- ja Itä-Kanadassa ja Yhdysvaltain itäosissa ovat runkojen autokuljetukset mainituista syistä keskittyneet yhtiöi

den omilla tai vuokraamilla alueilla ja yhtöiden omilla teillä tapahtuviksi, jolloin ajoneuvojen kuormittamista koskevia, 

yleisille teille anne ttuja rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Kuljetusmatkat näillä alueilla eivät yleensä nouse yli 120 km:n. 

MITTAUS 

Keski- ja Itä-Kanadassa yhtiöiden osavaltioilta vuokraamilla alueilla mittaus tapahtuu useimmissa tapauksissa pääpiir

teittäin seu raavasti. Hakkuuseen tuleva alue arvioidaan edellisenä vuonna ilmakuvin sekä maastossa suoritettavin koeala

mittauksin mahdollisimman tarkoin. Erityistä huomiota kiinnitetään eri puulajien runkomuotoon ja keskipituuteen läpi

mittaluokittain. Samoin pyritään ennakkoarvioinnin yhteydessä jakamaan alue tarvittaessa käsittely alueisiin, joista ku lta

kin sitten määritetään mainitut tekijät. Alueiden jakamisessa pyritään mahdollisimman suuriin, yhtenäisillä tunnuksilla va

rustettuihin yhtenäis iin kuvioihin. 

Joitakin kauppoja on tehty pelkästään ennakkoarviointiin perustuen, ja tätä perustellaan sillä, että mittauksesta aiheu

tuvat kustannukset osavaltioille tulevat muuten niin suuriksi, e ttä alhaisten kantohintojen vallitessa koko kantoraha saat

taa kulua mittauksen järjestämiseen. 

Useimmissa tapauksissa suorite taan luovutusmittaus kuitenkin metsävarastolla. Mittauksen suorittavat tavallisesti yh

tiöiden palveluksessa olevat työnjohtaja!, jotka ovat tehneet mittaajan valan osavaltiolle. Täten vältytään kaksinkertaisen 

henkilökunnan käytöltä. Varsinainen luovutusmittaus tapahtuu näillä alueilla siten, että metsäautotien varressa olevista 

runkokasoista mitataan ainoastaan tyviläpim itta eliminoiden tyvilaajentuman vaikutus. Kappalemäärä merkitään muistiin 

ja saadut luvut muutetaan kuutioiksi taulukoiden avulla, jotka on laadittu edellisen vuoden arvioinnin yhteydessä. Ainoa

na muuttujana näissä taulukoissa, jotka siis on laadittu juuri kyse istä hakkuualuetta varten, on rungon tyviläpimitta. Hak

kuupalkka maksetaan saman mittauksen perusteella, ja useimmiten hakkuumiehet itse merkitsevät muistiin hakkaamien

sa runkojen läpimitan. Koska työskentely tapahtuu tavallisesti työryhrnittäin, voidaan tällaista järjestelyä käyttää. Kunkin 

ryhmän puut on helppo pitää erillään autotien varressa ja vain lukumäärän tarkistus on täten tarpeen. 
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Työehtosopimukset ovat varsin yksinkertaisia, ja koska on kysymys vakituisista hakkuumiehistä, on taksataulukossakin 

tyydytty toteamaan useimmiten vain kutakin tyviläpimittaa vastaavan rungon hakkuu palkka. Erillisiä työvaikeustekijöitä ei 

juuri tunneta, ja sopimukset laaditaan yleensä kunkin työnantajan ja ammattiyhdistyksen välillä erikseen tiettyä maantieteel

listä aluetta varten. 

Työmaan edistyessä suoritetaan tarkistusmittauksia etukäteen laadittujen taulukoiden korjaamiseksi mahdollisimman oi

keiksi. Tavallisin11nin saatuja mittaustuloksia korjataan sitten jälkikäteen tarkistusmittausten osoittamalla prosenttiluvulla . 

• 
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Kuva !. Runkokasat pyritään tekemään metsäauto
tien varteen siten, että tyvet tulevat kohtisuoraan 
tietä vasten. Täten saadaan suurin mahdollinen mää
rä runkoja varastoiduksi alueelle, jonne nostureiden on 
mahdollista ulottua tieltä käsin työskenneltäessä. Ka
sat pyritään tekemään niin korkeiksi, kuin on mahdol
lista juontotraktorin etupuskuria apuna käytettäessä. 
luonto on tapahtunut nippujuontona tavallisella run
ko-ohjatulla traktorilla. Tässä tapauksessa seuraava vai
he on au tokuljetus keskuskäsittelypaikalle. (1 tä-Kana
da) - Kaikki valok. Metsä teho. 

Kuva 2. Mikäli rungot kuljetetaan kokonaisina au-
tolla keskuskäsittelypaikoille ja tehtaille, suoritetaan 
kuormaus suuritehoisilla, erillisillä runkotuilla varus
tetuilla hydraulinostureilla. Runkotuen käyttö yhdes
sä riittävän suu ren nostokyvyn kanssa mahdollistaa 
usean rungon samanaikaisen käsittelyn hallitusti. Ku
vassa 14 runkoa siirtymässä yhdellä nostolla kuorma
auton lavalle. osturi on Hy-Hoe 780, jonka nostoky
ky 10 m:n pituisen puomin päässä on 8 000 kg. 
(Itä-Kanada) 

Kuva 3. Kuvassa olevaa au totyyppiä ei voida käyttää 
yleisillä teillä , sillä pankot ovat ylileveitä. Etumaisen 
pankon leveys on noin 3.6 m ja takimmaisen noin 
2.7 m. Kuomrn puretaan tavallisimmin työntämällä 
se pankkojen sivupylväiden laukaisun jälkeen lavalta 
esimerkiksi etukuomrnajaa käyttäen. Kuvassa .olevas
sa tapauksessa tapahtuu tavaralajien valmistus irtou1t
toväylän varressa liikkuvaa katkaisulaitetta käyttäen. 
Vaikka pankot ovat eriJevyisiä, on runkokuom1a edel
leen voimakkaasti kartion muotoinen myös sivul ta kat
sottuna. Kuormaus siten, että latvat ja tyvet olisivat 
sekaisin, ei ole mahdollista menetelmän tehokkuuden 
siitä kärsimättä. (Itä-Kanada) 
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Kuva 4. Koska raaka-ainelähteiden ja tehtaiden vä
liset etäisyydet ovat Kanadassa usein pitkät eikä ta
loudelliseen uittamiseen useinkaan ole mahdollisuuk
sia, käytetään puu tavaran kuljettamiseen laajaa rau
tatieverkkoa suhteellisen runsaasti. Keskuskäsittely
paikat sijaitsevat tällöin rau tatien varressa. Kuvassa 
erään käsittelypaikan runkojen syöttökuljetin. Autot 
tuovat nmkokuormat joko suoraan kuvassa olevan, 
runkotuella varustetun nosturin viereen tai purkavat 
ne kentälle, josta pyöräetukuomiaaja siirtää rungot 
kuvassa näkyvään paikkaan. Käsittelylai tos valmistaa 
yleensä vain yhtä tavaralaj ia, mutta mahdollisuus sa
hatukkien erottamiseen paperipuista on olemassa. 
Tällö in kuitenkin laitoksen tuotos laskee huomatta
vasti. (Keski-Kanada) 

Kuva 5. Joissakin tapauksissa suoritetaan tavaralajien 
valmistus metsäau totien varressa. Kuvassa Nesco Slash
mobile. Koneen syöttölaitteena toimii runkotuella va
rustettu Beloit-nosturi, joka nostaa usean rungon ni
pun kerralla syöttökuljettimelle. Sirkkeli katkaisee 
rungot automaattisesti. Tässä tapauksessa katkonta
pituus on 8 jalkaa. Katkonnan jälkeen putoavat pöl
kyt taskuun, josta ne kuormataan erillisellä tela-alus
taisella kouranosturilla (Drottilla) vaihtoperävaunuun. 
Työryhmään kuuluu lisäksi hydraulisesti nostettavalla 
kääntöpöydällä varustettu kuorma-au to, joka siirtää 
vaihtoperävaunut hyvän tien varteen, varsinaisten kau
kokuljetuskuomia-au tojen edelleenkuljetettaviksi. 
Kuorman koko on noin 60 p-m3. (Keski-Kanada) 

Kuva 6. Suhteellisen harvinainen ratkaisu runkojen 
kuljetuksessa on esitetty _ohei_sessa kuvassa. Auto on 
varustettu Prentice-nostunlla, Jossa on runkotuki. Au
toa käytetään pienillä työmailla, joille ei kannata tuo
da erillistä kuormaajaa. Koska Suomessa tällä hetkellä 
usealla taholla ajatellaan runkokuljetuksiin siirtymistä, 
voisi kyseisen tapaisella ratkaisulla olla täällä käyttöä. 
Runkotukilisälaitteen raken taminen Suomessa käyt
tössä oleviin järeimpiin nostureihin ei ole vaikeata. 
(Keski-Kanada) .&.. 
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Kuva 7. Etelävaltioissa käytetään tavallisimmin kuvan 
osoittamaa menettelyä runkojuonnon ja autokulje
tuksen niveltämiseksi, mikäli autoku ljetus suoritetaan 
katkottuna tavarana. Erikoisil la kaari terillä varustetuil
la katkontasahoilla katkotaan rungot, useimmiten ta
samittaisiksi pölkyiksi, ja kuormaus pieniin kuorma
kehikoihin tapahtuu maataloustraktoriin asennetu lla 
hydraulinosturilla. Kehikoiden kuormaus autoihin suo
ritetaan yleensä käyttäen meille vaihtolavakuljetuk
sista tuttua menetelmää. 

Kuva 8. Eräs mahdollisuus runkojen kuormaukseen 
on myös etukuormaajan käyttö (ks. myös Metsätehon 
katsaus ta 13/ 1967). Vaikeutena on kuitenkin tasapai
nokohdasta tapahtuva nosto. Eripituiset rungot saatta
vat helposti vaikeuttaa kuormausta, kuten kuvankin 
esittämässä tapauksessa. Kuva on Floridasta, jossa 
maasto on kivetöntä ja tasaista ja auto voi ajaa suo
raan varsin lähelle kulloistakin työkohdetta, jolloin 
juontomatkat voidaan pitää vakiopituisina. Tämä puo
lestaan tasaa työryhmän päivittäisen työtuloksen. 

Kuva 9. On vielä muuan runkojen kuormaustapa, 
joka voisi helposti tulla kysymykseen meillä Suomes
sakin. Kuvassa tavallinen hydraulinosturi kuormaa au
ton pääasiassa kääntösylintereitään käyttäen. ostu
ri sijoitetaan siten, että runkokasan tyvipää ja auto 
ovat sen kääntösäteen ulottuvilla. ostu ri siis vetää 
rungot kuormaan perän kautta, ja vain harvoin .tarv i_
taan useampi kuin yksi ote rungon kuormaam1seks1. 
Myös usean pienen rungon yhtäaikainen kuormaam1-
nen on mahdollista. (Florida) 
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Kuva 10. Etelävaltioissa on suurin sallittu ajoneuvon 
pituus yleisillä teillä monissa tapauksissa 75 jalkaa eli 
noin 23 m. Koska maantiematkat ovat yleem;ä lyhyitä 
ja työmaat usein pieniä, on runkojen kuljettaminen 
keskuskäsittelypaikoille yleistä. Puut ovat painavia. 
Kuvassa oleva 24 tormin kuorma sisältää vain noin 22 
k-m3. Rungot katkaistaan tavallisesti 4" :n latvaläpimi
tan kohdalta ja tavallisin käyttöosan pituus on tällöin 
noin 20 m. Kuvassa ovat näkyvissä kuorman alle työn
nettävät vetovarret, joilla kuorma vedetään kokonai
sena syöttöpöydälle. Järjestelmästä käytetään nimeä 
starr deck. Ko. käsittelyasema sijaitsee sahalaitoksen 
yhteydessä. Runkojen paperipuuosa kuoritaan ja kul
jetetaan hakk eena lähistön sellusoosatehtaille. 

Kuva 11 . Eräissä tapauksissa Yhdysvaltain eteläosissa 
käytetään rautatieasem illa tai joskus jopa tehtailla ku
vassa näkyvää järjestelmää. Runkokuormat katkaistaan 
käyttöpituuksiin suurella, koko kuorman kerralla lei
kaavalla ketju sahalla. Kuorma-auton pankkorakentees
sa on otettu huomioon katkaisukohdat. Edellytyksenä 
menetelmän käyttämiselle on, että kysymyksessä on 
vain yksi tavaralaji. 

Kuva 12. Jonkin verran käyttöä on saavuttanut tässä 
kuvattu menetelmä. Runkojuonnonjälkeen metsäauto
~ien varressa suoritetaan paperipuurunkojen haketus 
Ja kuormaus autoon. Kulj etus tapahtuu siis kuoretto
ma.n.a hakkeena. Kyseessä oleva laite on icholson 
Ut1hzer II , joka on aikanaan esitelty Metsätehon kat
sa~ks1ssa 47 ja 1/ 1967. Auton täyttäminen kestää 
nom 1/2 tuntia. Vaikeutena on se että hakkeen vä
livarastointiin ei ole mitään mahdoiiisuutta. Täten ka
pasiteetti vaihtelee autojen kuljetustuotosten mukaan. 
(Koillis-USA) 

Jaakko Ebeling 
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Metsä teho Review 8/ 1968 

LOGGING TECHNIQUE IN THE USA AND CANADA IN 1967-68 

Part III 

Handling and Hauling Tree-Lengths 

Part III in a series dealing with logging technique in North America. Part I, dealing with felling and comjJined felling, 

bunching and skidding machines, was issued in Metsä teho Review No. 3/ 1968 and Part II , on skidding and tree-length 

forwarding, in No. 6/ 1968. 
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