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Metsäteho suoritti syksyllä 1968 ja talvella 1969 autokuljetustutkimuksen Rau
ma-Repola Oy:n, Oy W. Rosenlew Ab:n, Enso-Gutzeit Osakeyhtiön ja G.A. Serlachius 
Oy:n työmailla. Sen avulla pyrittiin selvittämään, kuinka kuormausvaraston ja 
tien laatu vaikuttavat puutavaran autokuljetuksen ajanmenekkiin ja tuotokseen. 

Tl1I'KIMUSMENEI'EIMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimus suoritettiin VDO-ajopiirturin avulla . Lisäksi autojen kuljettajat 
merkitsivät piirturista saatujen tietojen täydennykseksi kuormausvarastojen laa
tua ja keskeytysten syitä koskevia tietoja sekä luokittelivat tiet niiden ajokel
poisuuden mukaan kolmeen luokkaan. 

13/1969 

Kaikki autot kuormattiin erillisellä, auton alustalle asennetulla kuonnaimella. 

Tutkimukseen osallisttmeet autot paikkakunnittain esitetään seuraavassa asetel
massa ja tutkimusaineiston määrä taulukossa 1 . 
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Taulukko 1. Kuormien keskimääräinen koko ja kuormien lukumäärä 

Kuorellinen 
Kuorellinen havupaperipuu lehti paperi-

puu Havutukki 

A J o n e u v o 
2 m 4 m n. 6 m 2.4 m 

Keskikuorma, p-a? / Kuormia, kpl Keskikuorma, J3 / 
Kuormia, kpl 

u • - - - - 467 / 64 

tl-!. .. 49.1 / 54 - - - -

.,_--1 55.4 / 15 - - - 888 / 49 •• • • 

.,_--2 - 55 .9 / 18 - 49.9 / 34 849 / 109 •• • • 
u-3 59.1 / 28 51.9 / 16 54.3 / 42 - -• • • 

TULOKSEI' 

1. Kuormaus 

Tukkien ja paperipuun kuormauksen keskimääräiset työmaa-ajat esitetään taulu
kossa 2. Kuonnauksen työmaa-aika on se aika, joka kuluu auton saapumisesta varas 
toalueelle tyhjänä sen lähtemiseen sieltä täyteen kuormattuna. Siten myös kuorma
uksen aikana suoritetut siirtymiset ovat mukana työmaa-ajassa. 

Tuloksista voidaan esittää seuraavaa. 

- Paperipuun kuormausaika oli 2-akselisella puoliperävaunulla varustettua 2-ak
selista autoa kuormattaessa 0.6 ... 7.0 min/p-m3. Täysperävaunullista 3-akse
lista autoa kuormattaessa kuormausajan vaihtelu oli hieman pienempi. 

- Tukkien kuormauksessa kuormausaika oli 1-akselisella puo:Jperävaunulla varus
tettua 2-akselista autoa kuormattaessa 0 . 4 ... 4.7 min/ 10 j . Täysperävaunulli
sen auton kuormauksessa vaihtelu oli vähäisempää. 

- Tukkien kuormauksessa kuormausvaraston koon suureneminen pienensi kuormausai 
kaa . 

- Paperipuun kuormausvarastojen koon vaihtelulla, kunhan auto sai täyden kuorman, 
ei näyttänyt olevan sanottavaa vaikutusta kuormausajan menekkiin. 

- Kun paperipuuta kuormattiin talvella, kuormaus oli noin 9 % hitaampaa kuin 
kuormauksen tapahtuessa lumettomana aikana. 

Varsinaisen kuormauksen (so. kouran siirto kasalle, taakan otto, taakan siir
to kuormaan ja sen purkaminen) ajanmenekkiin vaikuttavat puutavaralajin lisäksi 
varastomuodostelman koko ja korkeus sekä sen reunan tasaisuus. Niiden vaikutuk
sen suuruutta ei tällä tutkimuksella voitu selvittää. Ruotsalaisessa tutkimukses 
sa (Åke Frisk, Lastbilslastning av virkessortiment med kran och kranlastare, 
Skogsarbeten, Redogörelse nr 10, 1969) em. tekijöistä varastomuodostelman reunan 
tasaisuus puutavaralajin ohella vaikutti eniten kuormausaikaan niin autokohtai
sella kuin erilliselläkin kuormaimella kuorma.ttaessa. 

Mikäli määräpituisista 3 .0 ... 3.2 m kuorellisista havupaperipuupölk:yistätehdys 
sä pinossa pölkkyjen päiden väliset erot ylittivät 0 .5 m, varsinainen kuormaus 
hi dastui autokohtaisella kuormaimella kuormattaessa noin 15 'f, j a eri llisellä kuor
maimella noin 6 %. Alle 0 . 5 m:n tasaisuuserot eivät aiheut taneet merkittävää hi
dastumista. Määräpituisen 3. 0 ... 3.2 m kuorellisen lehtipaperipuun kohdal l a jo 

2 



Taulukko 2. Tukkien Ja paperipuun kuormauksen työmaa-aika Ja kuonnausvarastoJen koko 

Lumeton maa Luminen maa x) 
Kuonnausvaraston 

A J o n e u v o Puutavara - Keskiarvo Keskiarvo koko, 
laJi x x p~, J3 

min!o-m3 , 10 J3 

ti-!I .. 2 m havupaperipuu 2 . 14 2.36 alle 100 

ti-!I - 1 2 m havupaperipuu 3 .o6 - 150 •.• 300 ••• 
'i--- 2 

2 .4 m lehtipaperipuu - 2 . 22 } yli 6oo •••• 4 m havupaperipuu - 1.95 

'i--- 3 
2 m havupaperipuu - 2 . 56 } 50 ... 300 4 m _ 11 _ - 2 .63 ••• •• n. 6 m -"- 2 .05 - 50 ... 6oo 

11-!. havutukki - 1.68 n . 35 000 

• -"- - 2 . 12 n. 3 500 

~-1 havutukki 1.48 - 3 000 ..• 10 000 ••• 
'i--- 2 havutukki - 1.48 20 000 •.. 70 000 •• • • 

x) Kuonnausvarastolla tarkoitetaan saman ulosaJotien varressa olevaa puumäärää 

yli 0.2 m:n erot pölkkyjen päiden välillä hidastivat kuorma.usta autokohtaisel
la kuormaimella noin 12 % ja erillisellä noin 9 %. Kuorma.uksen suoritti autokoh
taisella kuormaimella yksi mies ja erillisellä kuormaimella kaksi miestä. 

Saman ruotsalaisen tutkimuksen mukaan käytettiin varsinaiseen kuorma.ustybbön 
autokohtaisella nosturilla kuorma.ttaessa noin 59 %jaerillisellä nosturilla kuor
mattaessa noin 67 % työmaa-ajasta. Muuhun tehotybbön (mm. siirtymisiin, j ärjeste
lyyn ja suunnitteluun) käytettiin työmaa-ajasta autokohtaisella kuorma.imellakuor
mattaessa noin 37 % ja erillisellä kuormaimella kuorrnattaessa noin 31 %. Loput 
työmaa-ajasta kului keskeytyksiin eli noin 4 % ja 2 %. Yli puolet keskeytyksistä 
aiheutui kor jau.ksista. Kuorma.u.ksen työmaa-aika oli autokohtaisella kuormaimella 
kuormattaessa 0.65 •.. 2 .25 min/p-m3. Erillisellä kuormaimella kuormauksen työma.a
ajan vaihtelurajoja ei em. tutkimuksessa ole mainittu. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa osa 2 m paperipuusta jouduttiin telaamaan eril
lisellä kuormaimella. Telausmatka oli keskimäärin 1.4 km. Telaus lisäsi kuorma 
u.ksen työmaa-ajan noin kaksinkertaiseksi . Telauksella ymnärretään tässä sitä, et
tä erillinen kuormain siirtää kaukana olevat puut omassa kuormatilassaan kuormat 
tavan ajoneuvon luo . 

2. A j o 

Ajonopeudet selvitettiin tieluokittain, ja tiet luokiteltiin seuraavasti . 

Tieluokka I . Parhaat maa ntiet (kestopäällysteiset, öljysora- ja parhaat sora
tiet) ja parhaat talvitiet. Ajonopeuteen sanottavasti vaikuttavia isoja mäkiä j a 
mutkia ei ole . Tie on niin leveä, että ohittaminen ei vaadi vauhdin hiljentämistä. 

Tieluokka II . Tavalliset maantiet (soratiet ja huonot öljysoratiet ) , parhaat 
metsäautotiet ja kylätiet sekä tavalliset ta l vi tiet , joissa on kova ja verraten ta 
sainen ajorata . Mäet ja mutkat hidastavat tuntuvasti ajonopeutta. Ohittami 
nen vaati i vauhdin hiljentämistä ja tiettyä varovuutta . 
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l aatu 

il.uninen 

Lumeton 

Taulukko 3, Keskimääräiset ajonopeudet tieluokittain ilman keskeytyksiä 
ja keskeytyksineen sekä keskimääräiset kuljetusmatkat 

T i e luokka 
Keskimäärin 

I II III 
Keskey-
tykset Ajo- Kulje- Ajo- Kulje - Ajo- Kulje- Ajo- Kulje-

tus- tus- tus- tus-nopeus, matka, nopeus, matka, nopeus, matka, nopeus, matka, 
km/h km km/h km km/h km km/h km 

ilm. keskeytyksiä 58.5 46.o 11.0 49.4 
63 57 3 116 

keskeytyksineen 52.5 41. l 15.l 44.3 

ilm.keskeytyksiä 59.4 41.5 16.l 55.8 
141 39 3 165 

keskeytyksineen 54 .1 37.2 14.6 50.8 
1 

Tieluokka III . Huonot maantiet, tavalliset metsäautotiet ja kylätiet sekä huo
not talvi tiet . Ajoradan pinta on epätasainen tai pehmeä. Mäet ja mutkat hidas
tavat tuntuvasti ajonopeutta. Ohittaminen vaatii auton pysäyttämistä tai on 
mahdollista vain erityisillä ohituspaikoilla, Teiden kunto saattaa rajoittaa au
ton kuormittamista. 

Ajonopeudet ja kuljetusmatkat esitetään taulukossa 3. 

- Keskimääräinen ajonopeus ilma.n keskeytyksiä oli tieluokassa I 55,,,64 km/h, 
tieluokassa II 30, .. 53 km/h ja tieluokassa III 9 ••• 22 km/h. 

- Eri ajoneuvoyhdistelmien välillä ei ajonopeuksissa ollut merkittäviä eroja. 

- Ajonopeuteen ei myöskään sanottavasti vaikuttanut, ajettiinko lumettomana ai-
kana tai talvisissa olosuhteissa. 

Ajon keskeytykset näyttivät ajoneuvon suuretessa lisääntyvän, sillä ne pienen
sivät 1-akselisella puoliperävaunulla varustetun 2-akselisen auton ajonopeutta 
noin 2 %. Jos samassa vetoautossa oli 2-akselinen puoliperävaunu, ajonopeus pie
neni noin 7 %. Kaksiakselisella täysperävaunulla varustetun 3-akselisen auton 
ajonopeus pieneni ajon keskeytysten vuoksi 3 ••• 18 'f,. Keskeytysten laadussa ei eri 
ajoneuvoyhdistelmien välillä kuitenkaan ollut selviä eroja. Eniten keskeytyksiä 
aiheuttivat auton huolto, auton ja kuonnauslaitteen korjaus sekä pienet, alle 10 
minuutin pysähdykset, joita kuljettajat eivät tarkermrl.n eritelleet. 

Reijo Haaja ja Aimo Nikunen 
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INFLUENCE OF THE QUALITY OF ROA.D AND LQ\DING STORAGE 

ON THE TRUCK HAUIAGE OF SAWLOGS AND PUIJWOOD 

Brief account of a study the detailed results of which are published in Metsä
teho Report 288 . 
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