
, 

2/1977 

TUKIN JA KUITUPUUN AUTOONKUO_RMAUKSEN 
TUOTOSSUHTEET 

Raimo Savolainen 

Havutukin kuormaus on ~ tutkimuksen 
mukaan 23 • .• 27% nopeampaa kuin 2-metri
sen ja 6 •.. 9% nopeampaa kuin 3-metrisen 
havukuitupuun kuormaus . Apumiehen ktiyt~ 
lyhensi kuormauksen vaUnisteluun ja päättä
miseen kuluvaa aikaa noin 14 min:sta/kuorma 
noin 8 min:iin/kuorma. Varsinaisessa kuor
mauksessa oli apumiehestä eniten hytJtyä 2-
metristä havukuitupuuta kuormattaessa, 
jossa ~joudutti tytJtä 6% eli noin 2. 5 
min/kuorma. Tukkien varsinaiseen kuorma
usaikaan apumies ei sen sijaan vaikuttanut. 

Kehitys on ollut mainittavinta varsinai
sessa kuormauksessa, jossa vuodesta 1972 on 
apumiestä käytettäessä 2-metrisen havukui
tupuun kuormausaika lyhentynyt 9 %, 3-met
risen 12 % ja havutukin 13 %. MytJs keskey
tykset näyttäVät vähentyneen. Kuormauksen 
kehittyminen johtuu Ut.hinnä kuormauskalus
ton paranemisesta sekti kuormainten ktiyttä
jien ammattitaidon lisääntymisestä. 

Metsäteho suoritti syksyllä 1975 ja tal
vella 1976 tutkimuksia 2-metrisen ja 3-
metrisen havukuitupuun sekä havutukin au
toonkuormauksen tuotossuhteista sekä 
niiden kehityksestä (Metsätehon seloste 
1/1977). Tutkimuksen kohteina olivat var
sinaisella perävaunulla varustetut autot, 
jotka kuormattiin autokohtaisella irrotet
tavalla kourakuormaimella. Tutkimusaineis
to kerättiin Metsätehon jäsenyritysten työ
mailta eri puolilta Suomea. Tutkittuja 
autoja oli yhteensä 8 kpl ja kuormia 78 
kpl. 

TULOKSET 

Varsinainen kuormaus 

Varsinaiset kuormausajat ilman keskeytyksiä 
hyvissä olosuhteissa kuormattaessa on esi
tetty oheisessa taulukossa. Varsinaisessa 
kuormauksessa apumiehestä oli eniten hyötyä 
2-metr istä havukuitupuuta kuormattaessa, 
jossa tämä joudutti työtä 6 %. Sen sijaan 
3-metrisen havukuitupuun kuormauksessa apu
miehen käyttö lyhensi kuormausaikaa ainoas
taan 3 % ja tukkien kuormauksessa apumiehen 
käyttö ei näyttänyt jouduttavan varsinaista 
kuormaustyötä lainkaan. 

Puutavaran kuormausaika pieneni varasjo
muodostelman koon kasvaessa alle 15 m :n 
muodostelmilla erittäin nopeasti, mutta yli 

Varsinainen kuormausaika 

Ilman Apumiehen 
Tavaralaji apumiestä kanssa 

Kuormauksen tehoaika, min/m3 

2 m havukuitapuu 1.24 1.17 
3 m havukuitapuu 0.99 0.96 
Havutukki 0.90 0.90 

Edellytykset : 

Varastomuodostelman koko ~ 10 m3 
Pölkkyjen päiden suurin poikkeama taakassa 
- havukui tupuulla 20 = 
- havutukilla 50 cm 
Kuormausetäisyys ~ 5 m 
Kuormausta haittaavia esteitä ei ole 
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20 m3:n muodostelmilla hitaasti. Apumiehen 
käytöllä samoin kuin tavaralajillakaan ei 
näyttänyt olevan tähän johdonmukaista vai
kutusta. 

Varastopinon reunan epätasaisuus lisää 
kuormauksen ajanmenekkiä varsinkin silloin, 
kun auton tai perävaunun pituus rajoittaa 
tilan käyttöä . Esimerkiksi jos pölkkyjen 
päiden suurin poikkeama kuormaimen taakassa 
on 30 cm, on ajanmenekki 2-metrisen kuitu
puun kuormauksessa 5 % ja 3-metrisen kui
tupuun kuormauksessa 4 % suurempi kuin ta
sareunaisessa pinossa. Tukkien kuormauk
sessa ei alle 50 cm:n pölkkyjen päiden 
poikkeamaila todettu olevan vaikutusta 
kuormausaikaan. Tämän aineiston perusteel
la ei voitu todeta apumiehen käytön vähen
täneen varastomuodostelman reunan epäta
saisuuden vaikutusta kuormausaikaan. 

Kuormausetäi syyden suureneminen pidentää 
kuormausaikna. Tosin aivan lyhyillä etäi
syyksillä, jolloin puutavara on autossa 
kiinni tai osittain pankkojen allakin, 
kuormausaika taas kasvaa. Tämän vuoksi on 
tärkeää pyrkiä kuormaamaan optimietä isyy
deltä. Edullisin kuormausetäisyys oli täs
~ä tutkimuksessa 2 . . . 4 m. Tukin ja kuitu
puun välillä ei ollut havaittavissa eroja 
kuormausetäisyyden vaikutuksesta kuormaus
aikaan. 

Verrattaessa eri tavaralajien kuormausai
koja perusolosuhteissa Metsätehon vuonna 
1972 suorittaman vastaavanlaisen tutkimuk
sen tuloksiin (Metsätehon tiedotus 323), 
jotka on muutettu vastaamaan nykyisiä pino
tiheyslukuja., voidaan todeta, että apu
miestä käytettäessä on 2-metrisen havukui
tupuun kuormausaika lyhentynyt 9 %, 3-
metrisen havukuitupuun 12 % ja havutukin 
13 %. Kuormausaikojen lyhenemiseen ovat 
vaikuttaneet lähinnä kuormainten kehitty
minen sekä kuormainten käyttäjien ammatti
taidon lisääntyminen. 
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Kuva 1. Kuormausajoajan riippuvuus kuormausajo
matkasta ~rilaisilla t~illä 

Kuva 2 . Hyvin järjestetyllä ja suunnitellulla varas
tolla kuormaus sujuu hyvin ja vältytään turhilta 
siirtymisiltä. Havutukin kuormaus käynnissä irro
tettavalla kourakuormaimella varustettuun t äysperä
vaunuautoon. Valok . Metsäteho 

Kuormauksen valmistelu ja päättäminen 

Kuormauksen valmistelu ja päättäminen ovat 
myös verraten paljon aikaa vieviä työvai
heita, sillä niihin kului apumiehettömiltä 
autoilta keskimäärin 13 . 91 minikuorma ja 
apumiehellisiltä 8.19 minikuorma . Tava
ralajilla ei näyttänyt olevan vaikutusta 
ajanmenekkiin. Mainittujen aikojen lisäksi 
kului kuormaimen kiinnitykseen 5.57 mini 
kerta ja kuormaimen irrotukseen 5.99 mini 
kerta . Näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan 
suoritettu l äheskään joka kuormalla. Kuor
maimen kiinnitys- ja irrotusaikoihin si
sältyy tavallisesti tarpeellinen perävau
nun kiinnitys ja irrotus. Apumiehellisillä 
autoilla apumiehet tekivät kuormauksen val
misteluun ja päättämiseen kuuluvia t öitä 
tavallisesti samanaikaisesti, kun kuormaus 
oli käynnissä. Tällöin näihin töihin kulu
vaa aikaa ei ole mitattu, eikä se sisälly 
esitettyihin aikoihin. 

Kuormauksen valmistelu- ja päättämisajat 
eivät ole paljoakaan muuttuneet. Ilman 
apumiestä on kuormauksen valmistelu- ja 
päättämisaika tässä tutkimuksessa hieman 
pidempi Ja apumiehen kanssa hieman lyhy
empi kuin vuoden 1972 tutkimuksessa. 

Kuormausajo 

Kuormausajoo valmisteluun ja päättämiseen 
kuluu sitä enemmän aikaa, mitä useampia 
kertoja kuormaa tehdessä joudutaan siirty
maan. Tämä taas r iippuu pääasiassa varas
tomuodostelmien koosta. Tässä tutkimuk
sessa kuormausajoo valmisteluun ja päättä
miseen kului aikaa keskimäärin 2.37 mini 
kuorma ja keskimääräi~en siirtymismatka oli 
310 mlkuorma. Siirryttäessä samalla varas
tomuodostelmalla kului kuormausajoo valmis-



Kuva 3. Pinon reunan tulee olla mahdollisimman 
tasainen. Epätasaisuus vaikeuttaa kuormaamista 
enemmän lyhyellä kuitupuulla kuin tukeilla. 
Valok . Metsäteho 

teluun ja päättämiseen aikaa yhteensä 1.71 
min/kuormausajokerta ja siirryttäessä va
rastomuodostelmalta toiselle 2.06 min/kuor
mausajokerta . Vastaavat siirtymismatkat 
olivat 10 m ja 227 m. Kuormausajoo valmis
telu- ja päättämisajat eivät näytä riippu
neen siitä , käytettiinkö apumiestä vai ei . 

Kuormausajoo valmistelu- ja päättämisajat 
ovat vuoden 1972 tutkimuksen tuloksiin ver
rattuina jonkin verran pidentyneet . 

~itä useamman kerran kuormaa tehdessä jou
dutaan siirtymään ja mitä pidempi siirty
mismatka on, sitä enemmän aikaa kuluu kuor
mausajoon. Samoin varastotien ja varasto
alueen ajokelpoisuus vaikuttaa tuntuvasti 
kuormausajoaikaan . Kuormausajoajan riip
puvuus ajomatkasta erilaisissa tieolosuh
teissa on esitetty kuvassa 1. Kuormaus
ajonopeudet vastaavanlaisissa tieolosuh
teissa ovat lisääntyneet vuoden 1972 tut
kimukseen verrattuna. 

Kääntyminen 

Puutavara-auton kääntymisaika r11ppuu var
sin paljon kääntymisolosuhteista. Tämän 
vuoksi nykyään pyritään varastoalueita 
suunniteltaessa kääntymisolosuhteisiin 
kiinnittämään entistä enemmän huomiota. 

Tutkimuksen aikana puutavara-auto joutui 
kääntymään keskimäärin 1.2 kertaa/kuorma . 
Sellaisia olosuhteita, joissa varastoalu
eella oli kiertotie tai kääntöympyrä, oli 
11 % tutkituista tapauksista. Olosuhteita, 
joissa tilaa oli riittävästi ja joissa auto 
voi perävaunuineen vaivattomasti kääntyä 
yhdellä peruutuksella, oli 32 % kääntymis
kerroista. Kääntymisaika oli tällöin 1.01 
min/kerta. Olosuhteita, joissa tilaa oli 
liian vähän, jolloin käännyttäessä tarvit-

Kuva 4 . Varaston ja varastotien ajokelpoisuus 
vaikuttaa tuntuvasti kuormausajoaikaan. Kuitupuuta 
ajokelpoisuudeltaan hyvän, kantavan varastotien 
varrella. Valok. Metsäteho 

tiin muutama edestakaisin ajo sekä melkois
ta huolellisuutta, oli 52 % kääntymisker
tojen määrästä. Kääntymisaika oli tällöin 
4.11 min/kerta. Tilanteissa, joissa kään
tymisen vuoksi perävaunu jouduttiin irrot
tamaan, koska tilaa oli liian vähän, kului 
kääntymiseen aikaa 5.84 min/kerta. 

Kääntymisajat vastaavissa olosuhteissa ovat 
samaa luokkaa vuoden 1972 tutkimuksessa 
mitattujen kanssa. 

Kääntymisaika on nykyisin puutavaran auto
kuljetuksen ohjemaksuja laskettaessa niitä 
aikoja, jotka tuntuvimmin vaikuttavat kuor
mauspaikkaluokkien välisiin eroihin . Myös 
käytännössä kääntymispaikka on tärkeimpiä 
tekijöitä ratkaistaessa, mihin kuormaus
paikkaluokkaan puutavaravarasto kuuluu. 
Tämän vuoksi kääntymispaikkoja rakentamalla 
ja entisiä parantamalla saadaan usein jo 
pienilläkin investoinneilla varaston kuor
mauspaikkaluokka kohoamaan ja saavutetaan 
säästöä kuljetuksen kokonaiskustannuksissa. 

Kuva 5. Huonosti suunniteltu j a t~hty kuitupuu
varasto hidastaa kuormausta ja lisää siirt~is
kertojen määrää. Valok. Metsäteho 
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Kuormauksen ja kuormausajon 
keskeytykset 

Kuormauksen ja kuormausajoo keskeytysten 
osuutena pidetään nykyisin autokuljetuksen 
ohjemaksulaskelmissa noin 10 %:a koko kuor
man tekoon kuluvasta ajasta. Keskeytysten 
määrän mittaaminen suppean aikatutkimuksen 
perusteella on kuitenkin varsin epätarkkaa. 
Monet keskeytyksethän ovat luonteeltaan 
sellaisia, että niitä sattuu harvoin, ku
ten kuormaimen ja aut,on korjaukset, kiin
nijuuttumiset ym. ja niiden tilastollisesti 
pätevä selvittäminen vaatisi erittäin suu
ren tutkimusaineiston. Tämän vuoksi täl
laisella aikatutkimuksella todettuja kes
keytyksiä on syytä pitää lähinnä suuntaa 
antavina. 

Kuormauksen keskeytyksiin kului aikaa kes
kimäärin 3.08 min/kuorma. Suurin keskey
tysten syy oli lepo, johon sisältyvät myös 
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tupakkatauot. Levon osuus keskeytyksistä 
oli 43 %. Huollon ja korjausten osuus oli 
20 % keskeytyksistä. 

Kuormausten keskeytyksiin kulunut aika on 
tässä tutkimuksessa lyhentynyt vajaat 3 
minuuttia vuoden 1972 tutkimukseen verrat
tuna. Keskeytysten rakenteessa sen sijaan 
ei ole tapahtunut kovinkaan paljon muu
toksia. 

Kuormausajoo keskeytykset olivat keskimää
rin 1.69 min/kuorma. Kuormausajoo keskey
tysten määrä on tässä tutkimuksessa jok
seenkin sama kuin vuonna 1972 suoritetussa 
tutkimuksessa. Keskeytysten jakautumi
sessa on kuitenkin tapahtunut muutoksia 
siten, että kiinnijuuttumisten osuus on 
entistä pienempi ja muiden, lähinnä liiken
teeseen ja kuljetusten järjestelyyn liitty
vien keskeytysten osuus vastaavasti suu
rempi . 

OJTPUT RATIOS OF TRUCK LOADit-Kl OF ux;s AND PULPVO)D 

According to this study, the loading of 
softwood logs is 23 ... 27 % faster than that 
of 2-m softwood pulpwood and 6 ... 9% faster 
than the loading of 3-m softwood pulpwood . 
The use of a helper reduced the time spent 
on preparing and finishing the loading from 
about 14 min. to about 8 min./load. The 
belper was most useful in actual loading 
when 2-m softwood pulpwood was loaded; it 
speeded up the work by 6 %, i.e. approx. 
2.5 min ./load. In contrast, the helper 
did not affect the actual loading time for 
logs . 

Progress has been most noteworthy in actual 
loading in vhich the loading time for 2-m 
softvood pulpvood has been reduced by 9 % 
since 1972 vhen a belper has been employed, 
that of 3-m softwood pulpwood by 12 % and 
of softwood logs by 13 %. Interruptions 
also appear to have decreased . The devel
opment of loading is due fi rst and fore.most 
to the improvement of the loading equipment 
and the increase in the occupational skill 
of the loader operators. 
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