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METSÄTEHON TJEDOIT UK S I A n:o 4. 

PUUTAVARAN ESIKUORMAUS AUTOKULJETUKSESSA. 

]{ irj. metsänhoitaja V ei jo H ei s k a ne n. T' altion P olttoaincto ."misto. 

SUMMARY. 

This report deals with the preloading methods 
ttsrd by motor truck transportation in Canada 
as 1·eported by Townsend, Wilson and Grainger. 
One German method is also mentioned. 

Puutavaran kuljetuksessa saavutetaan autolla 
suuria etuja sen nopeuden ansiosta . J otta nämä 
edut voitaisiin saada kokonaan hyväksi käyte
tyksi , on kuormau - ja purkaustyöt järjestettävä 
niin, että autolta kuluu niihin mahdollisimman 
vähän a ikaa. , illoin tulee auto kannattavimmaksi 
kuljetusvälineeksi nykyistä kannattavuu rajaa 
huomattavasti lyhyemmilläkin matkoilla, sillä 
auton käytön a ivan lyhyillä matkoilla estää ny
kyään kuormauksen hankaluus. Mielestäni seu 
raavat kolme seikkaa sisältävätkin autokuljetuk
sen rationalisoinnin pääkohdat, vaikka ne koske
vat vain kuormausta ja purkausta. 

l. Varastopaikat on vali ttava, suunniteltava 
ja kunnostettava niin , että auto kärsii niillä mah
dollisimman vähän vaurioita ja menettää varas
toiJa a jossa mahdollisimn1an vähän aikaa. 

2. Kuormaus- ja purkaustyöt on järjestettävä 
niin , että au tolta kuluu mahdolli imman vähän 
aikaa varastopaikoilla. 

3. Kuormaus- ja pmkaustyöt on suunniteltava 
niin , että niissä voidaan saavuttaa suurin mah 
dollinen työtulos pienimmällä energiankulu tuk
sella työntekijän liikarasit usta välttäen. 

Toisen kohdan ra tkaisemisek i, johon tä sä kir
joit uksessa syvennytään, on ryhdyttävä käyttä
m ään joko koneellisia kuormausvälineitä, erillisiä 
perävaunuja tai -rekiä tai esikuormau la itteita. 
E s i ku o rm a u k se 11 a tarkoitetaan toimi
tu ta, jossa kuljetettavat puut tavalla tai toi ella 
ladotaan valmiiksi kuormiksi ennen auton t uloa 
vara tolle. Tälla inen kuorma no tetaan yhdellä 
kerralla au ton tai muun kuljetusvälineen lavalle. 
Se on toi taiseksi kaikkein pisimmälle kehitetty 
keino em . kysymyksen ratkaisemise sa. 

E sikuormaus voidaan suorittaa joko käsin tai 
koneelli esti. Sak a a kehitettiin ennen toista 
maailmansotaa euraava menetelmä, jos a käy
tettiin koneellista esikuormausta lyhyen pino
tavaran kuljetukse a . Telaketjutrak torin vetä
millä telaketjuvaunuilla tuotiin puutavara kulje
tuskehikkoihin ladattuna autotien varteen. Siellä 
nostettiin koko kehikko auton tai perävauntm 

Kuva l. ~aksassa käytetty koneellinen esikuormausmene
telmä. Autotien varrella no te laan kuljetuskehikko telaketju. 

vaunuis ta auton lavalle . (\Vindirsch 193 , s . 261 ) 

lavalle suurella nosturilla (kuva 1). Auto erillisine 
perävaunuineen kuljetti näin tehdyn kuorman , 
n. 80 pm3 , suoraan tehtaan vara. tolle, jo. sa kuorma 
kehikkoi.neen purettiin nosturilla. l\Ienetelmä on 
siis sanalla sanoen •>täydellinem. Se ei ehkä sellai
senaan sovi meille, mutta se on . mainittu vain 
osoittamaan mallikelpoi ta ja mahdollisimman 
perusteellisesti. järjestettyä kuljetusta. 

Sella isia esiJmormausmenetelmiä, jois a työ esi
kuormausla itteelle tapahtuu käsin, on P ohjois
Amerilm sa käytetty paljon autokuljetuksi. sa. 
Myös Ruotsissa on niitä kokeiltu, mm. sella ista, 
jossa autolla on kaksi irroitettavaa !avaa. Toinen 
lava jätetään sillä aikaa kuormattavaksi., kun 
auto vie valmiiksi. tehdyn toisen kuorman määrä
paikkaan. Toi. es a ruot a la i.. e a menetelmä ä 
voidaan a luspuiden päälle tehty kuorma nostaa 
kokonaisena ilmaan , a jaa auto en a lle ja la kea 
kuorma autoon. 

Viimeksi mainitun tapaisia menetelmiä on myös 
P ohjois-Amerikassa, josta kai useimpien ruotsa
laistenkin uutuuksien aatteet ovat lähtöisin. 
Kuva 2 esittää British Colwnbia sa käytännö. sä 
olleen t ulclcien e ikuormau laitteen. e muodo -
t uu suuresta, A-puomilla varustetusta nosturista, 
jota höyrykone käyttää. Tukit kuormataan niin, 
että niiden toinen pää on A-puomin jalkojen vä
lissä ja toinen pää maa sa olevan poikkipuun 
päällä. Poilclcipuu on va ijerilla kiinni no turin 
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Kuvat -!- 1: l:'motavaran es ih-uormauslaitteen yks it YJ&kohdat (Graingc·r 1931 ). 

puomin yläpäässä. Valmis kuorma n ostetaan 
poikkipuun avulla ylös , au to peruuttaa a lle ja 
kuorma lasketaan auton lavalle. 

Kuvas a 3 on esitetty eräs Itä-Kanadassa käy
tetty samantapainen menetelm ä . Sitä käyttäen 
kestää auton ja kaksiakselisen perävaunun kuor
man teko n. 8 minuuttia . 

Pitkien pino ta varala jien esikuormausta varten 
on eräässä K anadan puutavarayhtiössä kehitetty 
menetelmä, joka meilläkin suurilla metsätyömailla 
käyttökelpoisena ansaitsee t ulla perinpohja isesti 
selvitetyksi. Menetelmä sopii ennen kaikkea 1:·
hyille a jomatkoille, joilla se n ostaa a jotehoa hyvin 
huomattavasti , kuten seuraava ase telma osoittaa: 

h. u,·a ·• ll ritish Columbia~sa käy te tty esi kuo rma usla ite . 
(Townsend 193 7, s . 77). 

Kuorma usta pa Ajomatka Au to n a joke rt a -aja n 

E s ikuorma us (Graingerin 
mukaan) 

Ta ,·all inen käs inkuo rmaus : 
K a na da lais ten tutki
musten mukaan 
VAPO:n tutkimusten 
mukaan ..... . .... . . 

km suhtee llinen jakaantum . 
Kuormaus Ajo Purka us 
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Menetelmää käytettäe sä tukkil:a at sijoitetaan 
kuvan 4 osoittamalla tavalla vinoon kulmaan 

Km·a 3 . Eräs Itä -K anadassa käytetty esikuormausmen e 
telmii. K uorma ,-a!miina lasketta,·aksi a u ton lavalle . (Wilson) 



a jotietä vastaan. E tuma iset puut ovat n. 7.5 
metrin päässä tien reunasta, joten tien ja kasa n 
väliin jää tarpeellinen t ila kuormaustelinettä ja 
autoa var ten , ja a jotie pysyy siten vapaana kuor
mauksen a ikana . K asat ovat yleensä jokseenkin 
suuria. Ko. työmaalla, jossa a jettiin 12'5" paperi
puuta, niissä oli keskim äärin n. 2 000 tukkia. 

Si irrettävän esikuormausla itteen luonteenomai-
set piirteet selviävät kuvista 5 ja 6. · 
. Ensiksikin on la it teessa 3" lankuista tehty lattia, 
JOnka leveys t ien puoleisessa päässä on 3.15 m ja 
takapäässä 2.7 m sekä pituus 4.5 m. Lattia on 
asennettu jalaksille, ja pitkin sen sivuja on 75 cm 
korkeat lankkuseinät. Lankut on naulattu 10" x 3" 
P.ystypuihin , jotka on kii1mitetty ruuveilla lat
twan. Sivuseinien etäisyys toisistaan on lattian 
etuosassa 2.55 m ja takana 1.95 m. Viimeksi 
mainittu mitta on hiukan vähemmän kuin au ton 
takapyörien väli ull~omit oilta. Kun auto peruute
t aan lattialle, kwmes takapyörät kiilautuvat sivu
seinien väliin , auton lava on automaattisesti oi
kealla paikalla. Lattialle poikittain asetettu puu 
estää peruuttamasta autoa liikaa ja siten rikko
masta seiniä. 

Lattian sivuseinien pääll ä ovat kuormankan 
nattimet, jotka on tehty 4" X 10" lankusta. Niitä 
t ukee kaksi kuu. ikulmaista t erästa nkoa, joiden 
yläpää on upotettu kuorm ankannatt imien sisään 
j ~ .ala_rää on irtona isena siniseinän tukipylvääsee~ 
kimmtetyssä putkessa . Kun kannattimia noste
taan ja lasketaa n , liikku Ya t terästangot putkissa . 
K annattimien n ostaminen . uoritetaan kuormaus
lattian jokaisessa nurkas. a oleYilla 5 tonnin hyd
rauljsilla pumpuill a, joita käytetään käsin. Mak
siminostokorkeus on 35 cm. 

Kuorm ausmiehiä varten on tehty 12" X 3" 
lankuista kä \'elysi ll at lat tian molemmi lle sivuille 
seinien ulkopuolell e . Lisäksi kuuluu la itteeseen 
lankkut ie, jota pitk in au to peruutetaan lattialle, 
sek ä lehtipuusta t ehdyt kaljut kuorma nkannatti
m it ta kasalle. 

Tälla iset laitteet t ulivat maksamaan v . Hl37 
työmaalla saha tusta ta varasta tehtyinä 7 5 K ana
d?n doll.aria, lulmw1 ottamatta nostureita, joiden 
hmta oli 28 K anadan dollaria ka ppaleelta . 

E sikuorm auslaitteen . uurin varjopuoli on sen 

Kuva 8. Auto on pcruutettu esi kuormausla ittelle . 
(G ra inger ! 93 i ). 
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suuri paino, n. 830 kg . Se vaikeuttaa sen siirtoa 
kasa lta toiselle. Pumput sen sijaan ovat toimineet 
täysin tyydyttävästi kovallakin pakkasella. 

Näihin la itteisiin liittyy oleellisesti myös au ton 
takatukien erikoinen rakenne , joka selviää kuvasta 
7. Irroitettavien t uki en kiinnityslaitteen rakenne 
on seuraava: Laite on tehty l " rautatangosta, 
joka on kiinnitetty auton lavan a lle n . 8 cm päähän 
takareunasta, siten että tanko pystyy pyörimään. 
Tankoon on jäykästi luinnitetty kaksi rautaista 
t ulöl a itett a ja kädensija, jolla t ukiraudat voidaan 
irroiLtaa auton sivulta. 

Kuorm aus, jonka tavallisesti suori ttaa neljä 
miestä, tapahtuu main itull a la itteella seuraavasti: 
Puut vieritetään kasasta kaljujamyötenkuorman
kannattimille. K annatt imien molemmissa päissä 
on tuet, jotka pitävät puut paikoillaan. Nijden 
välimatka on n. 10 cm vähemm än kuin auton 
lavan pituus . Kun kuorma on tehty valmiiksi 
kannattimille , se nostetaan kannattimineen kai
killa nelj äll ä pumpulla niin ylös, että auton lava 
sopii a lle. Auto peruutetaan kuormauslattia lle 
valmiin kuorman a lle niin kauas kuin takaseinät 
sallivat (kuva 8). Tuet auton ta kana asetetaan 
teräsoll~apäiden väliin (kuva 7), jotka on ruuvattu 
lava n takareunaa n ja kiinnitetään pa ikoilleen. 
Kuormankannattimien etut uet irroitetaan , jolloin 
kuorma on vielä kannatt imien vara. sa ja auton 
tuet estävät sitä hajoamasta . Sitten aul\:aistaan 
pumppujen läpät, ja kannattimet alliavat laskeu
tua . Puut jäävät auton lava lle, ja auto on valmis 
viemään kuorman määräpa ikJ~aan. Ke s ki mä ä
rin kuluu a utolt a ku o rmau s p a i
k a ll a k a k s i m i n u u t t i a. ()Iainittakoon, 
että VAPO:ssa tehtyjen a ikatutlumu ten mukaan 
auton kuormausvara stolla käyttämä aiJ~a on 
12.7 pm3:n keskimääräisellä kuormalla n. 40 min.) 
Purkaminen suoritetaan siten , että au to peruute
taan pinon päähän , takatuet irroitetaan käden
sijaan ·idotusta vaijerista nykäisemällä ja taakse 
kaatava kippila ite pannaan käyntiin, jolloin puut 
vierivät säännölliseen ja tasai een pinoon (kuva 9). 
K es kim äärä in en purkau aika o n 
myös vain k a k s i minuuttia.(VAPO:n 
t utkimuksissa se oli n. 30 minuuttia) . 

E sikuormauslaitteiden iirto kuormauspaika lta 

Kuva !l. Puut puretaan taaksekaata\·an kippilaitte ~n avulla. 
(G raingpr 193 7). 



toiselle suoritetaan joko autolla tai hevosvalja
kolla. Paikalleen kasan eteen ne järjestetään 
hevosilla. Siirtoon kuluu aikaa n. 15-30 min. 
Tähän aikaan ei sisälly lumen lapiointia, joka 
tavallisesti suoritetaan etukäteen. 

Itse kuormaus näille auton lavaa alemmille esi
kuormauslaitteille on jonkin verran helpompaa 
kuin autoon kuormaus, joten myös kuormaus
miesten työtä helpotetaan tätä menetelmää käyt
tämällä . On arvioitu, että nelimiehinen työryhmä 
kuormaa tällaiselle esikuormauslaitteelle n. 250 
kuutiojalkaa tuoretta kuusipaperipuuta tunnissa. 
Kuormauspenkkien käytöllä voidaan työtulosta 
huomattavasti nostaa. 

Kuten edellä olevasta selostuksesta nähdään, 
voidaan onnistuneella esikuormausmenetelmällä 
saavuttaa suurenmoisia voittoja a jotehossa ja 
mikä tärkeintä, kuorman suuruutta nostamatta. 
Viimeksi esitetty menetelmä osoittaa, että meillä
kin voitaneen esikuormausta käyttää. Onkin toi
vottavaa, että insinöörikuntamme entistä enem-

män kiinnittäisi huomiota myös metsätalouden 
koneellistamisvaatimuksiin, jotta pysyisimme siinä 
muiden maiden tuntumassa. l\Iyös olisi pyrittävä 
järjestämään metsäamrna:ttimiehille entistä enem
män opintomatkoja ulkomaille näkemään siellä 
käytettyjä työmenetelmiä. 
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