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PIIRTEITÄ PUUTAVARAN KULJETUSMENETELMIEN VIIMEAIKAISESTA 

KEHITYKSESTÄ 

Viime aikoina. on etenkin )>maallikkopiireissä)> 
arvosteltu metsätöittemme ja erityisesti puu
tav~ran kuljetusten teknillistä suoritustapaa. Yh
tena olennaisimpana syynä kantohintojen alhai
s~ute.en ja metsäteollisuutemme heikentyneeseen 
k1lpa1lukykyyn on pidetty hankintamenetelmiem
me vanhanaikaisuutta. Metsiemme sadon korjuu 
~~ nähty alana, jossa rationalisoinnilla ja siihen 
lhttyvällä koneellistamisella on rajattomat mah
d?llisuudet, ja on ihmetelty, miksei mitään saada 
a1kaan. - Tosiasia kuitenkin on, että metsä
teolli~uutemme toimesta on käynnissä intensiivi
nen. Ja systemaattinen tutkimustyö puutavaran 
kulJetusten ja muidenkin metsätöitten tehostami
seksi ja korkeiksi kohonneiden hankintakustannus
te~ aJentamiseksi. Kuljetusmenetelmät ovat par
hai~~an suhteellisen voimakkaan kehitysprosessin 
ala1sma. Se etumatka, joka meidän on tunnus
t~ttava eräiden naapurimaittemme, lähinnä Ruot
sm,s.odan aikana saavuttaneen , on jo nyt huomatta
vasti lyhentynyt ja lyhenee jatkuvasti. - Seu
raavassa on tarkoituksena käsitellä niitä muutok
~~~' joita puutavaran kuljetusten alalla on sodan 
Jalkeen tapahtunut taikka tapahtumassa. 

Allmkuljetus, puutavaran kerääminen hakkuu
palstailta ja ajo lähimmän kaukokuljetusreitin 
varteen on, kuten tunnettua, suoritettu vanhas
taan meillä het·osilla. Hevosvetovoiman korvaa
mi~en konevoimalla on lyhyillä siirtomatkoilla 
osoittautunut oloissamme sangen vaikeaksi. Pieni
~okoisia telaketjutraktoreita on kokeiltu Ruot
Sissa ja Norjassa sekä hieman meilläkin juontamis
työhön. Suotuisissa olosuhteissa niillä on päästy 
suunnilleen samoihin kustannuksiin kuin hevo
silla, joskus hieman halvempiinkin. On kuitenkin 

todennäköistä, että pääo::;a alkukuljet uksista tulee 
maassamme tapahtumaan entisin mtneteJmin. 

lievoskuljetukset ovat a1kaist1nmasta kuitenkin 
sikäli muuttuneet, että nykyinen hevoskantamme 
on vetokyvyltään tuntuvasti parempaa kuinesim. 
10 v. sitten. Ajovälineet ovat myös jonkin verran 
kehittyneet .. Itekien kuormausttlmilkassa on edis
tytty siten, että maastoa on opittu entistä parem
rnin käyttämään hyväksi rakentamalla kuormaus
penkkejä. Lisäksi markkinoille on ilmestynyt apu 
välineitä, jotka helpottavat suurten kuormie11 
tekoa. - Voimakkainta kehity::; on kuitenkinollut 
hevostalviteiden rakennus- ja hoitokysymyksissä. 
Tielinjojen raivaamiseen voidaan tietyissä olo 
suhteissa käyttää nykyisin telaketjutraktoreita . 
Vetovastusm1ttauksilla on selvitetty, millaisella 
auralla saadaan lumi poistetuksi halvimmin kus
tannuksin. Entisten aura-höyläyhdistelmien au
kaisuaurauksessa runsaslumis1lla seuduilla vaati
man 6-8 hevosen jonovaljakon sijasta vaativat 
uudet mallit ainoastaan 2-4 hevosta. Jääteiden 
vesityksessä on suotuisin tuloksin kokeiltu läm
mintä vettä, jonka on todettu tekevän paremman 
ajoradan ja vähentävän tienhoitohenkilökunnan 
tarvetta. Uutena välineenä hevostalviteiden hoito
kalustoon on ilmestynyt lana. 

Vaikkakin lyhyitä matkoja on siis pidettävä 
hevosten valta-alueena, on ns. ylipitkillä hevos
ajomatkoilla ryhdytty käyttämään koneellisia 
kuljetusvälineitä. Metsäautoteitä ja moottori
talviteitä (kantavana kerroksena routa ja tiivis
tynyt lumi) rakentamalla moottoriajoneuvoilla 
pyntään pääsemään entistä lähemmäksi hakkuu
alueita. 5-15 km ajomatkoilla on traktorikulje
tusta käytetty kohtalaisen hyvällä menestyksellä. 

Kuva 1. Vasemmalla näkyvällä lumitiellä kuljettaa hevonen n. J tn kuorman. Samalla ponnistuksella kulkee oikealla 
näkyvällä jäätiellä n. 6 t n. - Uus i ti enhoitokalus to t ekee jääte iden ra kentami en mahdolliseks i entistä halve mmin 

.kustannuksin. (Valok. l\Ietsäteho.) 
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Kuva 2. Rinteeseen rakennetuilla kuorma uspenkPill ii. he] . 
potetaan niin rekien kuin autojenkin kuormausta. Kuorma us
korkeuden pienentyminen l m:llä lyhon tää kuormausnikail 
parha issa tapa uksissa jopa .1() % :11.1. (Valok . j\f. K a ntola ). 

'J.lelaketiutmktorit ovat o~:; o.ittautuneet tienraken
nus-, auraus- ja eräisiin muihin metsätalouden 
tehtäviin sangen sopiviksi . Varsinaisissa kulje
tustöissä ·niiden käyttöä kuitenkin rajoittavat 
korkeat hankintakustannnkset ja pieni nopeus. 
Runsaslumisilla alueilla ja varsinkin, jos kuormia 
on jouduttu vetämään loivasti nousevassa maas
tossa .vedenjakajasentujen yli, ne ovat antaneet 
lupaavia tuloksia. Telaketjutraktori ei vaadi 
aurattua tietä, mikä on omiaan säästämään tie 
kustannuksia. Tarvittava >>pengertie>> voidaan 
vetää suoraan aukeiclen soiden yli , ja se syntyy 
vähitellen liikenteen ja lananksen yhteisvaiku
tuksesta. 

Liittoutuneiden ylijäämävarastoista hankitnista, 
n. 500 telaketiuautosta (>>White halft.ruclu>) on jou 
tunut huomattava osa puutavaran hankkijoiden 
kalustoon. Suuresta polttoainekulutuksestaan huo
limatta niiden on todettu tietyissä olosuhteissa 
pystyvän traktorirekien vetäjinä kilpailemaan 
sekä varsinaisen t raktorikuljetuksen että auto 
kuljetuksen kanssa. 

Maatalouspyörätraktoreita on viime talvena ko 
keiltu parilla työmaalla puutavaralla kuormattu
jen rekien vetoon. Tulossa olevana ajokautena on 
suunnitteilla niiden käyttömahdollisuuksien pe
rusteellinen selvittäminen puutavaran kuljetuk
sissa . Kysymys on sikäli tärkeä, että maatalouden 
koneeliistumisesta aiheutuu hevoskannan vähene
minen, mikä puolestaan saattaa pienentää veto-

Kuva ;! . K eskiraskas teinketjutraktori ve tää kerrallaan 
tavallisesti neljii pa rirekeä, joihin on kuormattu yhteensä 

30-50 tn puutavaraa. 

Kuva 4. P ääas ia llises ti soita myöten kulkeva~ autota.lvi 
t iet ä, jonka kantavana kerrokEena on routa ja jää. Moottori
talviteiden ra kennustekniikan kehittyminen on tehnyt mah
rl olliseksi autojen pääsyn entistä lähemmäksi hakkuualueita. 

(Valok. Metsäteho.) 

työvoiman tarjontaa metsätyörnailla. Toisaalta, jos 
metsätalous pystyy antamaan pyörätraktoreille 
talvisin työ1.ilaJsuuk&i a, se on omiaan jouduttamaan 
maatalouden konetllistamista . On todennäköisiä , 
että raskaimmat pyörätraktorit ja varsinkin 4-
pyörävetoiset soveltuvat sangen hyvin rekikulje
tukseen. Valitettavasti pienviljelysvoittoisen maa
taloutemme tehtäviin lienevät suhteellisen kevyet 
mallit parhaita. 

Amerikkalaiseen malliin on meillä kokeiltu 
myös autoia rekien vetoon. Auton vetokykyhän on, 
kuten · turn1ettua, kantokykyä parempi. Metsä
autoteillä ja moottoritalviteillä on yli 100 hv. 
moottorilla varustettujen 4-pyörävetoisten mallien 
todettu tällä tavoin lisäävän kuljetustehoaan ly
hyehköillä matkoilla tuntuvasti. 

lHoottoroidunrekikuljetuksen käytöllä on monta 
rajoitusta. Edellä jo viitattiin työmaan suuruus
kysymykseen. Toisena rajoituksena ovat mäet. 
4 % jyrkempiä vastaisia ei kuljetustapa yleensä 
salli. Kolmantena rajoituksena ovat reiden kalliit 
hankil1takustannukset, neljäntenä moottoriajo
neuvojen ja rekien korjausten ja huollon vaikea 
järjestely syrjäisillä työmailla sekä viidentenä se, 
että yleisillä, koviksi auratuilla teillä ei reldjono 
tahdo pysyä tiellä. Lisäksi moottoriajoneuvo
liikenteestä annetut määräykset rajoittavat riittä
vän suuren rekijonon käyttöä yleisillä teillä. 
Kaikesta huolimatta tarjoaa kyseinen kuljetus
muoto sopivissa olosuhteissa mahdollisuudet kulje
tuskustannusten säästöihin. 

Autoien käyttö on 1930-luvulta allmen jatku 
vasti lisääntynyt puutavaran kuljetuksissa. Aivan 
viime aikoina on tapahtunut kehitystä, joka on 
tuntuvasti parantanut niiden mahdollisuuksia. -
Autotalviteiden rakennustekniikka on kehittynyt 
siil1ä määrin, että kylmänä vuodenaikana pääs
tään tällaisia teitä myöten entistä lähemmäksi 
hakkuualueita. Toiseksi telaketjutraktorit ovat 
tehneet mahdolliseksi sellaisten kylä- ja syrjä
teiden nopean aukiauraamisen autoliikent~elle, 



joita muutoin olisi pakko aurailla pitkin· talvea, 
taikka joita hevosliikenteen kovettamina olisi 
ylivoimaisen vaikeata aukaista. Kolmannek;i 
markkinoille on ilmestynyt sanf_en tehokkaita. 
auton moottorista voimansa saavia, koneellisia 
puutavaran kuormauslaitteita, Vielä pari vuotta 
sitten kiskoi 4- 6 miehen työryhmä tukit joluja 
myöten köysien avulla autoon moottorin seistessä. 
Nykyisin suorittaa kuormauksen kaksi miestä 
auton moottorin vo im::tlla suunnilleen puo lessa 
ajass'1 ai ~nis3m n1.3t:1 . Tukkien koneellista 
autoonku')rm::tusta. voidaan siis pitää tyydyttä 
vällä t l.valla. ratk:ti3tuna. Vaikeampi on tilanne 
pinotava.ran kohd'1lla . Yksi pölkky muodostaa 
liian pienen käsittely-yksikön koneelle. Nippu
käsittely on taasen vaikeasti järjestettävissä. 
Sangen lupaavia kokeiluja on jo kuitenkin tehty 
käyttämällä puominosturityyppisessä tu kkien 
kuormau-slaitteessa saksien asemesta erikoisraken 
teista pinotavarahaaru kkaa. Lisäksi on syytä 
mainita kotimainen esikuormausmenetelmäkek
sintö, jossa autoa kohden käytetään kahta 
lavaa. Toinen on kuormattavana sillä aikaa, kun 
toisella kuljetetaan tavaraa määränpäähän. 
Kuormatnn vaihtolavan vetäminen paikoilleen 
tapahtuu auton moottorista voimansa saavalla 
kaksoisvintturilla . 

Neljäntenä autokuljetuksia yleistävänä teki
jänä on mainittava ns . autoniputus. Sen sijaan , 
että aikaisemmin autokuljetuksesta nittoon tu 
levaa puutavaraa niputettiin vedessä, on nykyisin 
käytettävissä menetelmät, joilla nipnt saadaan 
valmiiksi jo auton lavalla. Niput pudotetaan 
autosta joko kippilaitetta taikka kallistuskorok
keita käyttäen veteen tai jäälle. Täten säästytään 
monilta t,vövaiheil ta ja niiden vaatimilta kustan
nuksilta. 

Autokuljetuskustannusten on yleensä todettu 
olevan sitä halvempia. mitä raskaampaa auto -

Kuva 5. Pitkän paperipuun koneellinen autoonkuorman~ 
käynrussä erityisen kuormaushaarukan avulla. 

., 
'-' 

Kuva 6. Puominosturityyppiä oleva, auton moottorista voi
ma nsa saava koneell inen kuormauslaite .. (Valok M. Kantola. ) 

kalustoa on voitu käyttää. Teittemme heikko 
kestokyky ja sil toien sei{ä lossien liia:n pi~_ni kanto
kyky jarruttavat tässä suhteessa keb1tysta.- Puu
tavaran autokuljetusten valta-alueena ovat 15-50 
km ajomatkat. Sitä pitemmillä etäisyyksillä ne 
ani harvoin pystyvät kilpailemaan muiden kul
jetusmuotojen kanssa, ellei kalustoa saada ras
kaammaksi. 

Puutavaran rautatiekuljetusten alalla lienee ke
hity ollu t kaikkein hitainta.- VR:n vannumallei~sa 
ei ole lainkaan otettu huomwon puutavaran ku l]e
tust-en vaatimuksia. :Mainittakoon, että esim . 
Ruotsissa on konstruoitu yhdestä kohdasta lau 
kaistavilla sivutuilla varustettuja vaunuja. Pääosa 
sivutukien varaan kuormatnsta puutavarasta. 
purkautuu itsestään vierimällä t ukien Jankaisun 
jälkeen. 

Rautatievaunujen kuormaus tapahtm1 pää -
asiallisesti käsinlmormausmenetelmin. Koti -

Knva. i. Tukkinipun s itominen auton laval la kä.vnnis><ä 
(Valok. Metsäteho.) 



4 

Kuva 8. K allis tuskorokkeille a jetun auton lavalta putoaa. 
kuorma valmiina nippuna sno r·aan ve tPC'n. {Valok. Metsiitelw .) 

maassa on tosin rakennettu sotakorvaustoimitu k
sena sangen tehokkaita pitkän puutavaran knor
mauskoneita, mutta niiden kalliin hinnan . suu
ren kapasiteetin ja rautatiekiskoilla liikkt{m isen 
vuoksi ei niiden hankkminen ole yksityisille puu
tavaran kuormautta jille kuitenkaan mahdollista. 
VR:lle on snosite ltu muutaman laitteen ostoa. 

Kuva 9. K otima inen, sotakorvau to imi tuks ia varten ra
kennettu pitkän puutavaran rautat ievatmuihin kuormau.~

laite . La ite vetää pölkyt vint t millaan 100 m etäisyydeltä 
~aakka. K äyttömahdollisuuksia m joi ttaa kiskoilla Ii ikku -

minen. (Valok. JHetsiiteho.) ,.... . 

mutta toistaiseksi asia ei ole ratkennut. - Ras
lmiden kuormauskoneiden lisältsi tarvitaan lä 
hinnä linjala stau ksia varten keveämpiä, helposti 
paikasta toiseen siirrettäviä laitteita. Sopivalta 
tuntuvia malleja on rakennettu ulkomailla. Maa
hamme ei niitä kuitenkaan v ielä ole saatu. -
Samoin kuin autokuormaus on pinotavaran ko
neellinen rautatievaunuihin kuormauskin vaike
ast i ratkaistavissa. Hihnaku ljettimilla suoritetut 
kokeilu t eivät ole antaneet erityisen hyviä tu 
loksia . Ainoastaan niillä kuorma uspaikoilla , joill a 
nipu tettna pinotavaraa voidaan nostaa vedestfi 
suoraan vaunuihin , on asia saatu onnellise Li 
ratkaistuksi. Liikkuvien , nostokapasiteetiltaan 
:·ähintään 6 tn puominostureiden käyttöön otta 
mif.'e lla on kuormauskustannukset saatu putoa 
mMn jopa 25-30 % :iin entisistä. Kuitenkin 
vain harvois a paikoissa vedestä rautatievaunu i
hin kuormattavat puumäärät ovat niin suuria . 
että tälla isten laitteiden käyttö tu lee kysymykseen . 

Tärkeimpänä puutavaran lmukokuljetu smuo 
tona on edelleenkin uitto. Ammattilehdistössä 01 1 

sodan jälkeen kirjoiteltu au tokuljetuksesta ja 
moottoroidusta rekikuljetuksesta uiton paroina 
kilpailijoina . Tosin viimeksi mainituilla on kor 
vattu vaikeita latvavesiuitto ja hyvällä menestyk
sellä, mutta toistaiseksi niitä on läh innä pidettävä 
uittoa täydentävinä kuljetusmuotoina. - Uitto
kysymyksissä on kiinnitetty erityistä huomiota 
toisaalta erotteinkustannusten alentamiseen, toi 
~mal ta niputtamiseen. Kun erottelujen työmen ekki 
on suuresti riippuvainen merkkien lukumäärästä. 
on eräillä uittovävlillä kokeilumielessä luovuttu 
vähäarvoisen pinotavaran merkkierottelusta ja 
jaettu puutavara omista jilleen paljouden mukaan. 
Suurimpana vaikeutena tämän uuden menetelmän 
laajemm alle käytölle ovat metsäteollisuuslaitosten 
erilaiset raaka-ainevaatimukset ja tavaran laadun 
oikeudenmukainen huomioon ottaminen. J os 
esim. paperipuiden pituudet pyrittäisiin standar
disoimaan , a iheu ttaisi se myös huomattavia inves
tointeja vaativia muutoksi~ jalostuslaitosten lm l
iettimissa ja kuorimoissa. 

Uusist a niputusmenetelmistä mainittiin jo auton 
lavalla tapahtuva niputns . Siih en rinnastettavissa 
ovat rannalla ja jää llä niputtaminen. Entisten 
ja suhteelli en kalliiden vede~sä toimivien niputu R
koneiden sijasta käytet ään nykyisin pinotavaralle 
vksinkertaisia, jalaksille ijoifl:'ttu ja niputuskehi 
koita, joihin pölkyt ladotaan varastosta tai reest ä . 

ippujono saadaan valmiiksi jäälle ja siten sääste
tään huomattava osa entisist ä niputuskustannul<
:;i ta, rantavuokrat sekä vierityskustannukset . 

- Veteenvierityk estä lienee syytä mainita. 
että siihen on meilläkin kokeiltu sangen lupaavin 
tuloksin telaketjutraktoreita. 

Suurimnana vaikeutena metsätöittemme -ratio 
nalisoinnille on työmaiden pienuus. Koneellista
misellekin on suotuisat mahdollisuudet vain niissä 
kuljetus~en vaiheissa, joissa käyttöpaikoille mat
kalla olevaa puutavaraa kerääntyy huomattavat 
määrä t samoille paikoille. Tätä haittaa on pyritty 
lieventämää n orgam·satoorisilla toimenpiteillä. 

Vierekkäisiä leimikoita on p,yritty osoittamaan 
samoille ostajille. Tiekysymyksiä eri han kkijat ovat 



Kuva 10. P olttomoottur illn toimiva, k evytrakente inen ja 
giirrettävä rauta t ievaunujen k u or ma uskira m o. Laite tta e 1 

t oistaiseksi ole kokeiltu k o . imaas~o. 

hoidelleet yhteistoimin j ne. - Laajoista hankinta
a~.neista aiheutu via ristiinkuljetuksia on pyritty 
vab entämään puutavaraa vaihtamalla. 

Kuten edellä olevasta katsauksesta lienee sel
vinn yt, kehitystä on jo tapa}.tunut. Puutavaran 

Kuva 12. Pin otavaran reki!1iputtajan pienoi , mall i . -
Jäällä niputtam inen säästää rantavuokrilta ja ve teen v ieri t y s
kusta nn uks ilta sekä h a lventaa varsinais ia niputuskustannuksia . 
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Kuva 1 J . Pino ' avara n Jr n·lm misen nipp uintt m u tttt ie . 
va unus 'A. ve t een tek op m a hd 'lll isck si radan y·akentamincn 
ka lte va ks i ja e•· iko i sra k~nte in Fn rau t atieva unu , jonka ~ inl 
t uet v oidaan la uka is ta samann ikniscs t i vaunu n pääst ä . 
Tuet j äävät riippumaan v läpää~ ' ö ' idottujen k ettin k ien 

va 1aa n. (Va lok. T. Tic. inen .) 

kuljetus tarjoa<t kuitenkin laajan objeld in ja tku
valle tehostamist yölle. E pä ilemä ttä raljon on 
tehtävissä , nr'tta tuloksiin päästään vasta sit
keiden, ammat c.:mie~ten suorittamien tutkimusten 
ja kokeilujen jä lkeen. 

·Ku va 13. Teinketju t raktori työntä mässä pa p er ip uuta 
ra nna lta ui t tovä y löän. (Va lok. T . Va ris ). 

He lsinki 1949, Fre nck ellin Kirjapaino u , akeyh ti ö. 


