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PINOTAVARAN AUTOKULJETUS 

P A L S T A L T A 

Truck Haulage of Cordwood from the Strip 

Aulis E. Hakkarainen ja Aimo Nikunen 

T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään autojen ajankäyttöä 
kuljetettaessa pinotavaraa suoraan palstalta erilaisissa tie
oloissa, erilaista kalustoa käytettäessä ja erilaisiin muodostel
miin varastoitua tavaraa kuormattaessa . Kohteina oli perävaunul
lisia ja perävaunuttornia autoja. Perävaunullisen aut~n keskikuor
ma kuivaa mänty~aperipuuta kuljetettaessa oli 27 p-m ja perävau
nuttoman 23 p-m • 

Palstatien varteen varastoidun 4·4 m ja 2.2 m mäntypaperipuun 
kuormaamiseen autokohtaisella Joutsa-nosturilla kului kahden mie 
hen työryhmältä aikaa ilman keskeytyksiä muodostelmien laadusta 
riippuen 4.2 ••• 4 . 4 min/p-m3 ja keskeytykset mukaan luettuina 4 · 4 
••• 4 . 5 min/p-m3 . Erilliselle alustalle asennetulla hydraulisella 
HIAB-kahmainnosturilla kuormaaminen oli nopeampaa, sillä tehotyö
aika oli 2.3 ••• 3.1 min/p-m3 ja työmaa-aika 2.8 ••• 3.4 min/p-m3. 
Suurin osa tehotyöajasta kului varsinaiseen kuormaukseen . Sen 
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osuus oli Joutsa- kuormauksessa 78 •• ~82% ja EIAB- kuormauksessa 60 
••• 75 %. Keskeytysten osuus tehotyöajasta oli edellisessä tapå
uksessa 3 ••• 5% ja jälkimmäisessä 9 · ~·23 %. 

Pin~tavara oli varastoitu pal statien varteen kasoihin , pinoi
hin tai ristikolle . Mekaanista nosturia käytettäessä muodostel
man laadun vaikutt:.s kuormausaikaan oli vähäinen . Sen sijaan hyd
raulisen kahmainnosturin kuormausteho riippuu paljon muodostelman 
laadusta . Kasasta kuormaaminen oli nopeinta . Pinosta kuormaami
nen vaati 9% ja ristikolta kuormaaminen 20% enemmän aikaa kuin 
kasasta kuormaaminen. 

Ristikalle varastoitua tavaraa kuormattaessa mekaaninen nostu
ri vaati 1 . 3 kertaa, pinoon varastoitua tavaraa kuormattaessa 1 . 4 
kertaa ja kasaan varastoitua tavaraa kuormattaessa 1 . 6 k~niin 
paljon aikaa kuin hydraulisella nosturilla kuormaaminen. 

Kuormausaika pieneni muodostelman koon kasvaessa. Tämä riippu
vuus oli selvimmin havaittavissa kasan, pinon tai ristiken koon 
ollessa 0 . 5 • •• 2.0 p- m3 . Sitä suurempien muodostelmien vaikutus 
oli vähäinen . Kuva 5 (s. 13) havainnollistaa muodostelmankoon ja 
leimikon tiheyden vaikutusta mekaanisella nosturilla kuormatun 
perävaunullisen auton palstallaviipymisaikaan. Tässä ajassa on 
mukana kuormausajan lisäksi myös keräysajoon käytetty aika . 

Mäntypaperipuun kuormaaminen välivarastopinosta Joutsa- nostu
rilla puoli~erävaunulliseen autoon vaati aikaa ilman kesk3ytyksiä 
3.0 min/p- m ja keskeytykset mukaan luettuina 3 . 2 min/p-m • Kes 
keytysten osuus tehotyöajasta oli 7 %. Palstatienvarsipinoista 
ja -kasoista kuormaaminen vaati siten 27% enemmän aikaa kuin vä
livarastopinoista kuormaaminen . 

Traktorilla raivatuilla palstateillä ajonopeus oli suurem
pi kuin hakkuurrlie s ten rai vaamilla palsta teillä. Perävaunullisen au
ton ajonopeus oli ensiksi mainituilla teillä keräysajossa 2 . 5 km/ 
t, tyhjänä ajettaessa 9 . 8 km/t ja kuormattuna ajettaessa 5 · 3 kn(t . 
Keräysajomatka oli l ähes 300 m. Hakkuumiesten raivaamilla teil
lä vastaavat nopeudet olivat 1 . 2, 1 . 9 ja 1.3 km/t. Keräysajomat
ka, noin 550 m, oli tällöin pitempi kuin muilla työmailla, sillä 
osa kuormasta otettiin palstan perältä ja loppuosa taas palstan 
alkuosasta . Työmailla, joilla palstatiet oli raivattu telaketju
traktorilla, Joutsa- nosturilla kuormatun puoliperävaunullisen au
ton palstallaviipymisaika, k-uormausaika ja keräysajoaika yhteensä 
oli 1 . 4 kertaa niin pitkä kuin välivarastollaviipymisaika . Työ
maalla, j olla palstatiet olivat hakkuumiesten raivaamia, palstal
laviipymisaika oli 1. 6-kerta inen välivarastollaviipymisaikaanver
rattuna . 

Yleisluonteisia laskelmia palstalta alkavan auto~etukEen ta
loudellisuudesta ei voida tässä yhteydessä esittää, koska tämän 
kuljetusmenetelmän taloudellisuuteen ratkaisevasti vaikuttavat 
tiekustannukset riippuvat paikallisista oloista. Voidaan kuiten
kin päätellä, että vähäkivisillä ja verraten tasaisilla kanga~
mailla, joilla tietöihin ei tarvitse käyttää paljon varoja, tämä 
kuljetusmenetelmä mahdollistaa pinotavaran hankintakustannusten 
alentamisen. Leimikon tiheyden kasvaessa menetelmän käyttömahdol
lisuudet paranevatn 
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Metsäteho suoritti elokuussa 1964 Oy Kaukas Ab:n työmailla Kiihte

lysvaarassa ja Tohmajärvellä tutkimuksen autoilla tapahtuvasta pinota

varan palstaltakuljetuksesta. Sen avulla pyrittiin selvittämään auto

jen ajankäyttöä erilaisissa olosuhteissa ja erilaisiin muodostelmiin 

varastoitua tavaraa kuormattaessa. Samalla kerättiin vertailuaineistoa 

välivarastosta alkavasta kuljetuksesta. 

A i n e i s t o 

Aineistoa kerättiin kolmelta työmaalta ja kolmesta autosta . Pinota-
-

vara, joka oli 4.4 m ja 2 .2 m puolipuhdasta kuivaa mäntypaperipuuta 

sekä 4 m ja 2 m puolipuhdasta kuusipaperipuuta, oli hakattu autopals

tatien varteen kasoihin, pinoihin tai ristikolle. Muodostelmat olivat 

1.0 ••• 2.5 m:n etäisyydellä palstatien reunasta. Kasat ja pinot olivat 

tien varressa siten, että pölkyt olivat kohtisuorassa tietä vasten. 

Kuormaus suoritettiin autokohtaisella Joutsa-puominosturilla tai eril

lisellä HIAB-kahmainnosturilla. Pinotavara asetettiin autoon pitkit

täin . Lyhyt ja pitkä tavara kuljetettiin samassa kuormassa. Tutki

mustyömaat ja aineiston määrä selviävät asetelmasta 1. Siinä esitetään 

myös leimikon tiheys, p-m3j100 m, ja muodostelmien keskimääräinen koko 

eri työmailla. Välivarastokuljetuksesta kerätty aineisto käsittää kuu

si kuormaa, jotka kuormattiin mekaanisella puominosturilla. Autot oli

vat samoja kuin palstaltakuljetuksessa. 

Autokohtaisella Joutsa-puominosturilla kuormattaessa työryhmän muo

dostivat tavallisesti kuljettaja ja apumies. Kiihtelyskankaan työmaal

la oli mukana kaksi apumiestä . Pölkyt nostettiin kuormaan vaijeritaak

koina. Vaijeri kiinnitettiin taakan ympäri vaijerin päässä olleen kou

kun avulla . Kun kuormaus suoritettiin erillisellä HIAB:illa, työryh

mään kuuluivat nosturinkäyttäjä, kuorma-autonkuljettaja ja apumies, jo

ka oli 16-vuotias poika . Ristikolta kuormattaessa apumies järjesti 



Asetelma 1 Aineis t o 

Kuormaus autokohtaisella Joutsa- nostur illa 

Leskelä Kuormia , kpl 

Leimikon tiheys , p- m3/100m 

Muodostelmien koko , p- m3 

Kiihtelyskangas Kuormia , kpl 

Vinska 

Leimikon tiheys , p- m3/100 m 

Muodostelmien koko , p- m3 

Kuormia , kpl 

Leimikon tiheys, p- mJ100 m 

Muodostelmien koko , p-m3 

Kuormaus erillisellä HIAB- nosturilla 

Leskelä 

Vinska 

Kuormia , kpl 

Leimikon tiheys, p- m3/100 m 

Muodostelmien koko , p- m3 

Kuormia , kpl 

Leimikon tiheys , p- m3/ 100m 

Muodos t elmien koko , p-m3 

Mäntypaperipuu 

ristikolla pinossa 

6 

28 . 2 

2 . 7 

,.,. 

19 . 9 

1. 4 

5 

24 . 7 

3 . 1 

3 

5. 4 
1. 6 

7 

4 . 4 

2 . 0 

kasassa 

3 

5 . 5 

1. 1 

6 

8 . 2 

1. 4 

Kuusipaperipuu 

kasassa 

2 

5 . 9 

1 . 2 

~ 

1 
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Kuva 1. Telaketjutraktorilla raivattua autopalstatietä. Tavara 
pinoissa. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 1. Motor strip road cleared by crawler tractor. The timber 
is piled. - Photo by Metsäteho. 

Kuva 3. Kuormausta autokohtaisella Joutsa-nosturilla. Lyhyt pino
tavara, joka on eroteltu ristikolta, kuormataan käsin. - Valok. 

Metsäteho 

Fig. 3. Loading by a truck-mounted Joutsa crane. Short cordwood 
which has been separated from the crosswise stack is loaded 

rnanually. - Photo by Metsäteho. 

Kuva 2. Paperipuu on varastoitu ristikolle autopalstatien varteen. 
- Valok. Metsäteho. 

Fig. 2. The pulpwood has been stored on crosswise stacks along
side the motor strip road. - Photo by Metsäteho. 

Kuva 4. Kuormausta vanhaan autoon asennetulla HIAB-nostn
rilla. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 4. Loading by a HIAB crane mounted on an old truck. 
Photo by M etsäteho. 
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pölkkyjä taakoiksi ja pinosta kuormattaesaa hän poisti pinojen kehys

puita. Kasoistakuormauksessa apumiestä ei olisi tarvittu lainkaan. 

Autonkuljettaja huolehti pölkkyjen Järjestelystä kuormassa. Kaikkien 

työryhmien miehet olivat työkykyisiä jc:. ko. työhön tottuneita paitsi, 

että HIAB:in käyttäjän kokemus oli vielä verraten vähäinen. 

Joutsa-puominosturilla kuormatut autot, joit~ oli kaksi, olivat etu-

ja taka-akselivetoisia, Mercedes-Benz -merkkisiä. Ne oli varustettu 

puoliperävaunulla. Molempien autojen taka-akselille ja perävaunun ak

selille sallittu paino oli 7.,2 tn. EIAB:illa kuormattiin perävaunuton 

taka-akselivetoinen Bedford-merkkinen kuorma-auto. Sen taka-akselille 

sallittu paino oli 7 .,2 tn. IIIAB 176 Metsäelefantti --nosturi oli asen

nettu vanhaan etu- ja taka-akselivetoiseen kuorma-autoon. 

Palstatiet oli raivattu telaketjutraktorilla muilla työmailla pait•~ 

si Kiihtelyskankaan työmaallaD Tällä työ~alla ei ollut tehty muita 

tietöitä kuin, että hakkuumies oli raivannut tasaiselle kankaalle au

topalstatiet. Teiden kantavuus oli kaikilla työmailla hyvä, sillä 

kangasmaiden pohjaob. karkeaa lajit~~nutta maalajia. Teiden pinta oli 

kuitenkin paikoin epätasainen. Lisäksi tiet olivat eräin paikoin niin 

mutkaisia, että ajo perävaunu täyt8en kuormattuna oli vaikeata. Ajora

dan leveys oli noin 3m ja tien.ukon lc;7eys no:in 6 :n. Telaketju traktorilla 

tehtyjen palstateiden kustannukset olivat noin 380 mkjkm. Hakkuumies

ten raivaamien palstateiden kustannukset olivat 20 pjp-m3 . 

Seuraavassa esitettävät ajat ovat ryhrnäaikoja. HIAB:illa tapahtu-

nutta kuormausta koskevat ajat ovat, ellei toisin mainita, kuormatta

van auton aikoja. 

T u 1 o k s e t 

Kuormaus 

Puolipe~ävaunullisten autojen kuorma oli mäntypaperipuuta kuljetet

taessa 27 p-m3 ja kuusipaperipuuta kuljetettaessa 25 p-m3 o Perävau

nuttoman auton mäntypaperipuukuorma taas oli 23 p-m3 ~ 

( 
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Työyaiheisiin , jotka jouduttiin suorittamaan aina ennen kuormauksen 

aloittamista ja sen päätyttyä , kului aikaa ilman keskeytyksiä Joutsa

nosturia käytettäessä keskimäärin 17.51 min/kuorma ja BIAB-nosturia 

käytettäessä 10.39 min/kuorma . Pääosa tästä ajasta käytettiin kuorma

ukseen ja ajoon valmistautumiseen. 

Pinokuutiometriä kohti lasketut mäntypaperipuun varsinaiset kuorma

usajat ilman keskeytyksiä erilaisista muodostelmista ja erilaisilla 

laitteilla kuormattaessa esitetään asetelmassa 2 . 

Mekaanista nosturia käytettäessä varsinainen kuormausaika oli 3.33 

••• 3.58 min/p- m3 ja hydraulista kahmainnosturia käytettäessä 1.38 ••• 

2.31 min/p- m3 • Vaijaritaakkojen koko oli 0 . 7 ••• 0 . 8 p- m3 ja kahmain-
3 taakkojen 0 . 8 ••• 0 . 9 p- m • Joutsa-nosturia käytettäessä kuormausaika 

näyttää olevan riippumaton muodostelman laadusta. Ristikolta kuormaa

minen oli kylläkin hieman hitaampaa kuin pinosta tai kasasta kuormaa

minen, mutta ero on niin vähäinen, että se saattaa olla satunnainen. 

Työmaalla, jolla työryhmään kuului kolme miestä, varsinainen kuormaus

aika Joutsalla ristikolta kuormattaesaa oli 2.57 min/p-m3• Työnteki

jää kohti laskettu kuormausaika tulee tällöin hieman pitemmäksi kuin 

vastaavissa olosuhteissa kahden miehen ryhmässä . Hydraulista nosturia 

käytettäessä kuormausaika riippuu sen sijaan huomattavasti muodostel

masta. Kasasta kuormaaminen oli nopeinta ja ristikolta kuormaaminen 

hitainta. Ristikolta kuormattaesaa muodostelma pyrki hajoamaan, ja sen 

järjestämiseen kului paljon aikaa . Pinosta ja varsinkin kasasta kuor

mattaesaa muodostelmia jouduttiin harvoin järjestämään. 

Kasoissa olleen kuusipaperipuun varsinainen kuormausaika Joutsa

nosturilla kuormattaessa oli 2 . 61 min/p- m3 • Että kuormaus sujui nope

ammin kuin mäntypaperipuiden kuormaus, johtuu lähinnä siitä, että kuu

sipaperipuu oli melkein yksinomaan 4- metristä . Lyhyen, 2 m paperipuun 

osuus oli vain 2 %. 
Mekaanista nosturia käytettäessä eniten aikaa vaatineet kuormauksen 

työvaiheet olivat 2-metristen pölkkyjen kuormaus miesvoimin, taakan 

teko ja sen nosto autoon . Hydraulisella nosturilla kuormattaessa taas 

taakan nosto muodostelmasta autoon ja kahmaimen siirto muodostelman 

luokse vaativat eniten aikaa . 



Asetelma 2 Mäntypaperipuun varsinainen kuormaueaika 

Kuormaus autokohtaisella Joutsa-nosturilla 

Vaijerin vienti ja taakan sitominen 

Taakan nosto autoon 

Taakan purkaminen 

Kuormaus miesvoimin 

Muodostelman järjestäminen 

Varsinainen kuormausaika 

2 m ja 2 . 2 m tavaran osuus 

Kuormaus erillisellä HIAB-nosturilla 

ristikolta 

0.84 

0.72 

0.21 

1.64 

o. 17 

3.58 

55 

Kahmaimen siirto ruuodostelman luokse 0 .45 

Taakan otto muodostelmasta 0.22 

Taakan nosto autoon 0.67 

Taakan purkaminen 0.12 

Kuormaus miesvoimin 0.35 

Muodostelman järjestäminen 0.50 

Varsinainen kuormausaika 2 .31 

-

Kuormaus 

pinosta 

min/p-m} 

0.89 

0.54 

0.29 

1. 34 

0 .31 

3.37 

% 

91 

min/p-m3 

0.44 

0.17 

0 . 59 

0.15 

0 . 10 

0 . 08 

1. 53 

kasasta 

0.95 

1.01 

0.22 

1.05 

o. 10 

3.33 

53 

0 . 41 

. 0 . 16 

0 . 61 

0 . 13 

0.07 

1. 38 

en 
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Mekaanisella nosturilla kuormattaessa taakan tekoaika riippui pölk-

kyjen koosta . Pölkkyjen suuretessa taakan tekemiseen käytetty aika 

pieneni . Pinokuutiometriä kohti laskettu varsinainen kuormausaika pie-

neni tavallisesti muodostelman koon kasvaessa. Tämä riippuvuus oli 

selvimmin havaittavissa kasan, pinon tai ristikon koon ollessa 0 . 5~~ · 

2 . 0 p-m3 . Sitä suurempien muodostelmien vaikutus oli vähäinen. 

Kuormattaessa välivarastolla Joutsa-nosturilla pinossa ollutta män

typaperipuuta varsinainen kuormausaika oli 2 . 49 min/p- m3 • Kuusipape

ripuuta kuormattaessa tämä aika oli 2 . 34 min/p- m3 • On otettava huomi

oon, että välivarastolla kuormattu mäntypaperipuu oli yksinomaan 4 . 4-

metristä . Pitkän pinotavaran kuormaaminen on nopeampaa kuin 4 . 4 m ja 

2 . 2 m tavaran kuormaaminen . Välivarastolla kuormatussa kuusipaperi

puussa taas lyhyen pinotavaran osuus oli hieman suurempi kuin palstal

ta kuormatussa kuusipaperipuussa. 

Mekaanisella nosturilla kuormattaessa kuorman järjestämiseen käytet

tiin vähemmän aikaa kuin hydraulisella nosturilla kuormattaessa. Tämä 

johtunee osaksi siitä, että ensiksi mainitussa tapauksessa osa 2 m 

pölkyistä kuormattiin käsin . Järjestelyaika oli Joutsa- nosturilla 

kuormattaessa keskimäärin 4 .67 min/kuorma ja 0.17 min/p- m3 • HIAB - nos 

turilla kuormattaessa vastaava aika oli 4· 57 min/kuorma ja 0 .24 min/ 

p-m3 • Satunnaisiin töihin, joilla tarkoitetaan tässä tietöitä, kuor

mausesteiden raivaamista ja miesten siirtymistä, kului aikaa Joutsa

kuormauksessa keskimäärin 1. 07 min/kuorma ja HIAB- kuormauksessa 0 . 22 

min/kuorma . 

Mäntypaperipuun kuormauksen työmaa-aika ja sen jakautuminen sekä 

keskeytysten osuus tehotyöajasta nähdään asetelmasta 3. 

Suurin osa tehotyöajas ta kului varsinaiseen kuormaukseen . Sen osuus 

oli Joutsa- kuormauksessa 78 • •• 82% ja HIAB-kuormauksessa 60 ••• 75 %. 

Keskeytysten osuus tehotyöajasta oli edellisessä tapauksessa 3 ••• 5% 

ja jälkimmäisessä 9 ••• 23 %. Keskeytyksiä oli eniten kuormattaessa hyd

raulisella nosturilla pinosta ja kasasta . Tämä johtui siitä, että työ

ryhmässä ollut apumies joutui odottamaan paljon, koska hänellä ei ol

lut näissä tapauksissa riittävästi työtä. 



Asetelma 3 Mäntypaperipuun palstallakuormauksen työmaa-aika 

Kuormaus 

Joutsa- nosturilla HIAB-nosturilla 

ristikolta pinosta kasasta ristikolta pinosta kasasta 

Kuormakohtainen vakioaika , % 15 15 16 15 18 20 

Varsinainen kuormaus , II 82 78 79 75 60 60 ....... 

Kuorman järjestely, II 2 7 5 3 14 
0 

11 

Satunnaiset työt, II 1 0 0 7 8 9 

Tehotyöaika yht ., min/p-m3 4 . 35 4 . 31 4 . 18 3 . 09 2. 56 2. 30 

Keskeytykset yht ., " 0 . 17 o. 12 0 . 22 0 . 28 0.51 0.52 

Työ:.1aa-aika, min/p-m3 4 . 52 4 . 43 4 . 40 3. 37 3 . 07 2 . 82 

Keskeytysten osuus tehotyöajasta , % 3 . 9 2. 8 5 . 3 9 . 1 20 . 1 22 . 5 

-
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Mekaanista nosturia käytettäessä 4 . 4- ja 2 . 2- metri sen mäntypaperi

puun kuormauksen työmaa- aika oli 4 . 40 ••• 4 . 52 min/p- m3 ja hydraulista 

nosturia käytettäessä 2 . 82 • • • 3.37 min/p- m3 • Mekaanisella nosturilla 

kuormattaessa muodostelman laadun vaikutus kuormauksen työmaa- aikaan 

oli vähäinen . Hydraulisen nosturin kuormausteho taas riippuu paljon 

muodostelman laadusta . Ristikesta kuormaaminen on hitainta ja kasasta 

kuormaaminen nopeinta . Pinosta kuormaaminen on hieman hitaampaa kuin 

kasasta kuormaaminen . Mekaanisella nosturilla kuormaaminen vaatii 

enemmän aikaa kuin hydraulisella nosturilla kuor maaminen . Ristikolta 

kuormattaessa mekaaninen nosturi vaatii 1 . 3 kertaa, pinosta kuormatta

essa 1. 4 kertaa ja kasasta kuormattaessa 1. 6 kertaa niin paljon aikaa 

kuin hydraulinen nosturi . 

Työmaalla , jolla kolmen miehen ryhmä kuormasi mekaanisella nostu

r i lla mäntypaperipuuta ristikolta , työmaa- aika oli 3 . 24 min/p-m3 • 

J outsa- nosturilla kasasta tapahtuneeseen 4 m kuusipaperipuun kuormauk

seen kului aikaa keskeytykset mukaan luettuina 3 . 72 min/p- m3 • Keskey

tysten osuus tehotyöajasta oli 8 ~ . 

Työtoverin odottaminen ja lepo olivat , kuten asetelmasta 4 nähdään , 

tavallisimmat syyt palstallakuormauksen keskeytyksiin . 

Autokohtaisella Joutsa- nosturilla välivarastopinoista tapahtuneen 

4 •4 m mäntypaperipuun kuormauksen työmaa- aika oli 3.26 min/p-m3 sekä 4 

m ja 2m kuusipaperipuun 2 . 99 min/p- m3 • Keskeytysten osuus tehotyö

ajasta oli 8 % ja 4 %. Välivarastollakuormaus ilman keräysajoja sujui 

siten 20 ••• 26% nopeammin kuin palstatien varressa olleista pinoista 

ja kasoista kuormaus . 

Koska erillisellä HIAB - nosturilla kuormattiin vain yhtä autoa, nos

turi joutui kuormauksen väliajalla odottamaan verraten kauan aikaa . 

Odotusaika, joka riippuu lähinnä ajomatkan pituudesta, kuorma.ttavien 

autojen määrästä ja kuorman purkamistavasta, oli tutkitussa tapaukses

sa keskimäärin noin 2 t . 

Aineiston pe1~steella suoritettiin laskelmia, jotka valaisevat au

ton palstallaviipymisajan riippuvuutta leimikon tiheydestä ja muodos 

telmien koosta . '1\.Lokset esitetään kuvassa 5 (s.13 ). Laskelmia suori tetta-



Asetelma 4 Kuormauksen keskeytysten jakautuminen 

Kuormaus 

Joutsa-nosturilla HIAB- nosturilla 

ristikolta pinosta kasasta ristikolta pinosta kasasta 

Keskeytyksen syy 

Ajoneuvosta tai kuorma- - - - 15 - 7 
uslaitteesta aiheutunut _.. 

N 

1 

Taakan hajoaminen 1 1 - 2 3 

Lepo 22 13 12 27 25 

Odotus 47 79 73 55 74 91 

Muu 20 8 13 - - 2 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 

- ......._ 
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essa lähdettiin siitä, että kuormaus suoritetaan mekaanisella autokoh

taisella nosturilla ja että tavara on varastoitu kasoihin. Palstalla

viipymisajalla tarkoitetaan kuormaus- ja keräysajoaikaa. 

Perävaunullisten ja perävaunuttomien autojen keskimääräinen keräys

ajomatka, -aika ja -nopeus palstatiellä esitetään asetelmassa 5· Luvut 

ovat työmailta, joilla palstatiet oli raivattu telaketjutraktorilla. 

Asetelma 5 Keräysajomatka, -aika ja -nopeus tela
ketjutraktorilla raivatulla palstatiellä 

A j oma tka, m/k:uorrr.a 

Ajoaika, min/100 m 

Ajonopeus, km/t 

Perävaunulliset 
autot 

Perävaunuton 
auto 

299 

2 .14 

2.8 

Työmaalla , jolla palstatiet olivat hakkuumiesten raivaamia, autojen 

liikkuminen oli hitaampaa kuin muilla työmailla . Mainitulla Kiihte

lyskankaan työmaalla keräysajoaika oli 5. 05 min/100 m ja ajonopeus 1.2 

km/t . Ajomatka, keskimäärin 543 m/k:uorma, oli pitempi kuin muilla työ

mailla, sillä osa kuormasta otettiin t ällöin palstan perältä ja loppu

osa palstan alkuosasta . Keräysajon yhteydessä perävaunulli set autot 

joutuivat siirtymään keskimäärin 11.7 kertaa/kuorma ja 25m/kerta. Pe

rävaunuttoman auton vastaavat keskiarvot olivat 10 kertaa/kuorma ja 32 

m/kerta. Välivarastosta alkaneessa kuljetuksessa keräysajomatka ja 

-aika olivat lyhyempiä, 91 m/kuorma ja 1 . 79 min/100 m, mutta ajonopeus 

suurempi, 3.4 km/t, kuin palstaltakuljetuksessa. 

Keskimääräiset tyhjänä- ja kuormattuna-ajonopeudet palstatiellä il

menevät asetelmasta 6. 



Asetelma 6 

Tyhjänäajo 

Kuormattuna-ajo 
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Tyhjänä- ja kuormattuna-ajonopeudet tela

ketjutraktorilla raivatulla palstatiellä 

Perävaunulliset 
autot 

km/t 

Perävaunuton 
auto 

Työmaalla, jolla perävaunulliset autot liikkuivat hakkuumiesten 

raivaamilla palstateillä, ajonopeus oli tuntuvasti pienempi kuin muil

la työmailla. Tyhjänäajonopeus oli nimittäin 1.9 km/t ja kuormattuna

ajonopeus 1.3 km/t . 

Kuormausajan yhteydessä ei esiintynyt lainkaan keskeytyksiä . 

Palstalta alkavan autokuljetuksen soveltuvuus 

Kuljettamalla puutavara autoilla suoraan palstalta voidaan poistaa 

yksi työvaihe, erillinen metsäkuljetus 1 ja välttyä metsäkuljetusta ta

vallisesti seuraavalta välivarastoinnilta. Palstaltakuljetuksen avul

la on mahdollista nopeuttaa puun siirtämistä metsästä käyttöpaikalle. 

Menetelmää on sovellettu lähinnä syksyllä. Palstaltakuljetus tarjoaa 

tällöin puutavara-autoille työtilaisuuksia ajankohtana, jolloin auto

jen kysyntä on muutoin useasti verraten vähäistä. 

Palstalta alkavan autokuljetuksen käyttömahdollisuudet riippuvat 

ensi sijassa maaston laadusta. Jos joudutaan tekemään paljon tietöi

tä ja varsinkin jos lisäksi leimikko on harva, autokuljetus on kannat

tamatonta. Menetelmän käyttömahdollisuuksia tarkasteltaessa on huo

mattava, että palataltakuljetus lisää autojen kustannuksia välivaras

tokuljetukseen verrattuna . Autojen seisonta-ajan pidentyessä palstal

lakuormauksen vuoksi niiden kiinteät kustannukset ja palkkakustannuk

set kuljetettua yksikköä kohti kohoavat . Palstateillä liikkuminensaat

taa niiden laadusta riippuen suurentaa polttoaineen kulutusta, auton 
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korjausten määrää ja renkaiden kulutusta. Heikoissa tieoloissa kuorma 

voi jäädä tavallista pienemmäksi, mikä puolestaan nostaa osaltaan au

ton kustannuksia . Puutavaran luovutusmittauksen järjestämj_sestä saat

taa aiheutua palstaltakuljetuksessa lisäkustannuksia. Jos tiekustan

nusten säästämiseksi käytetään harvempaa palstatiestöä kuin suoritet

taessa metsäkuljetus hevosilla t a i traktoreilla, menetelmä nostaa myös 

hakkuukustannuksia . 

Tasaisilla, kovapohjaisilla ja vähäkivisillä kanka~lla sekä tiheäs

sä leimikossa palstalta alkavan autokuljetuksen edut näyttävät useassa 

tapauksessa olevan haittoja suurempia, ja menetelmä mahdollistaa siten 

kuljetuskustannusten alentamisene Tukkeja on kuljetettu jo useita vuo

sia autoilla suoraan palstalta.· -·Tukkien palstaltak:uljetuksesta suori

tetun tutkimuksen tulokset on julkaistu Metsätehon tiedotuksena 196. -

Pinotavaran k:uljetuksessa menetelmän käyttö on ollut vähäisempää~ Ra

joittavana tekijänä on tällöin ollut kuormauslaitteiden vähälukuisuus 

ja se, että pinotavaran kuormauelaitteiden ulottuvuus on yleensä pie

nempi kuin tukkien kuormauslaitteiden. Pinotavaraa kuljetettaessa saa

tetaankin kuormauslaitteiden rajoitetun ulottuvuuden vuoksi joutua tur

vautumaan niin tiheään palstatiestöön, että autokuljetus tulee kannat

tamattomaksi. Mainittakoon tässä yhteydessä, että erilliselle alustal

le asennetun hydraulisen puominosturin ulottuvuus on parempi kuin au

tokohtaisen nosturin. Vanhaan kuorma-autoon, joka on nosturin voiman

lähteenä, saadaan nykyään asentaa telineet, joiden varassa puutavaraa 

voidaan kuormauksen yhteydessä tai kuormauksen väliajalla siirtää ly

hyitä matkoja . 

Palstalta alkavan autokuljetuksen taloudellisuutta erillisen metsä

kuljetuksen ja välivarastoinnin jälkeen tapahtuvan autokuljetuksen 

muodostamaan kuljetusketjuun verrattuna voidaan tarkastella mm . seu

raavien kaavojen avulla . 

y = 

Y=A + km c + D ja 

x = ~ + B 2 + V + Akm , joissa 

palstalta alkavan autokuljetuksen 1~stannukset, mkjp- m3, 

x erillisen metsäkuljetuksen j2. väliva:ras t oinnin :älkeen tapahtu-



A~ 

a~ 

B1 

c 

D 

V 

= 
= 

= 

- 17 -

vanautokuljetuksen yhteiset kustannukset, mkjp-m3 , 

autokuljetusmaksu välivarastolta kuljetettaessa,. mkjp-m3, 

palstalla liikkumisesta aiheutuvan autokuljetusmaksun lisä, 

mk/p-m3, 

autopalstatien r~kennus- ja hoitokustannukset, mk/p-m3, 

suoraan palstalta alkavasta kuljetuksesta johtuvan puutavaran 

mittauksen lisäkustannukset, mkjp-m3, 

muut lisäkustannukset, jotka aiheutuvat palstalta alkavasta 

autokuljetuksesta, esim. hakkuun ja työnjohdon lisäkustannuk

set, mkjp-m3 , 

hevosella tai traktorilla suoritettavan metsäkuljetuksen mak

su, mkjp-m3, 

= hevos- tai traktoripalstatien rakennus- ja hoitokustannukset, 

mk/p-m3 ja 

= välivarastointikustannukset, varastoalueen vuokra, kunnostami

nen ja hoito ym., mkjp-m3. 

Palstalta alkava autokuljetus on kannattavaa, jos y on pie

nempi kuin x. 



- 18 -

Truck Haulage of Cordwood from the Strip 
II 11 II II 11 II II 11 11 II II II II !II 1 II 11 il II II II II II II 11 II II II II II 111 II 1 II II II II II II II 

By Aulis E. Hakkarainen and Aimo NLkunen 

SUMMA.RY 

Timber has been hauled in Finland on level heathy woodlands with 

few stones for several years by truck direct from the strip. The meth

od offers possib1lities of lowering transport costs in conditions which 

permit the construction of motor strip roads at low costs. In this 

way, one work phase, separate forest haulage, and also the intermedi-

ate storage which usually follows it, can be eliminated. The method 

has been used less for cordwood than for saw logs. A limiting factor 

has been the small number of cordwood loading devices and their shorter 

radius compared with log-loading devices. The equipment for loading 

cordwood onto trucks has only begun to come into general use in Finland 

in the las t few years • 

The report deals with a study conducted by Metsäteho on the truck 

haulage of cordwood from the strip. The object was to analyse the ex

penditure of time by trucks in different road conditions, using dif

ferent vehicles and devices and loading timber stored in different 

formations. The study involved trucks with trailers and trailerless 

trucks. The mean dry pine pulpwood load of a truck with trailer was 

27 piled cu.m. and that of a trailerless truck 23 piled cu.m. 

The time expended by a 2-man team on loading by a truck-moun ted 

Joutsacrane 4.4-m.and 2.2-m. pine pulpwood stored alongside the strip 

road was 4.2 ••• 4 .4 min./piled cu.m. without interruptions, depending 

on the type of the formations, and 4.4 ••• 4 .5 min.jpiled cu.m. inclusive 

of the interruptions. Leading by a separate hydraulic HIAB grab crane 

mounted on the chassis of an old truck was more rapid: the productive 

working time was 2.3 ••• 3.1 min.jpiled cu.m. and the working-site time 

2.8 ••• 3.4 min./piled cu.m. The greatest part of the productive work

ing time was expended on loading proper. Its share was 78 ••• 82 per 
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cent in Joutsa loading and 60 ••• 75 per cent in HIAB loading. The pro

portion of interruptions in the productive working time was 3 ••• 5 per 

cent in the former and 9 ••• 23 per cent in the latter. 

The cordwood was stored alongside the strip road 

or on cros swise stacks . With a mechanical crane, 

in stacks, piles 

the nature of the 

formation had little effect on the loading time. With the hydraulic 

grab crane, again, the loading efficiency is highly dependent on the 

nature of the formation. Leading from a stack was quickest. Leading 

from a pile took 9 per cent and from a crosswise stack 20 per cent 

more time than loading from stack. 

When loading cordwood stored on a crosswise stack, the mechanical 

crane took 1.3 times as much as the hydraulic crane; loading cordwood 

stored in a pile took 1.4 times and loading of cordwood stored i~ 

a stack 1.6 times as munh . 

The loading time decreasedWith the increase in the size of the for

mation. This interdependence was seen most clearly when the size of 

the stack, pile or crosswise stack was 0.5 ••• 2.0 piled cu.m. The ef

fect of larger formations was small . Fig. 5 on p.13 illustrates the 

effect of the size of the formation and the densi ty of the stand marked 

for cutting on the on-the-strip time of a truck with trailer loaded by 

mechanical crane. In addition to the loading time, this includes the 

time expended on collecting-driving. 

Leading of pine pulpwood from intermediate storage pile by Joutsa 

crane into a semi-trailer truck took 3.0 min.jpiled cu.m. exclusive of 

interruptions and 3.2 min.jpiled cu.m. inclusive of interruptions. The 

share of the interruptions in the productive working time was 7 per 

cent. Leading from piles and stacks alongside the strip road thus re-

quired 

age piles. 

27 per cent more time than loading from intermediate stor-

Strip roads were cleared on a part of the investigation work sites 

by crawler tractor, and in other work sites by the loggers. The driv

ing speed was higher on the tractor-cleared strip roads than on those 

cleared by loggers . The driving speed of a truck with trailer was 2.5 
km.jh. on roads of the first-mentioned type in collecting-driving, 9. 8 
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km . jh. when driving unloaded and 5·3 km . jh. when hauling loaded . The 

collecting-driving distance was nearly 300 m. The corresponding speeds 

on roads cleared by loggers were 1.2, 1 . ~ and 1.3 km.jh . The collec t 

ing-driving distance, about 550 m. , was greater in the latter than at 

the other working sites for a part of the load was taken from the back 

of the strip and the rest from the start. At working sites where the 

strip roads were cleared by crawler tractor the combined on- the- strip 

time, loading time and collec ting- driving time of a semi- trailer truck 

loaded by Joutsacrane was 1 . 4 t i mes ~s long as the on- the- intermedi

ate- storage time . At work sites wi th strip roads cleared by loggers 

the on- the- strip time was 1. 6 times that of the time spent at the in

termediate storage . Rear axle and front axle drive trucks are the most 

suitable for haulage on the strip . 

It is not possible in this connection to make general calculations 

of the economicalness of truck haulage that begins from the strip as 

the road costs, which decisively influence the economics of this meth

od, depend on local conditions . It can be concluded, however, that 

this method nf haulage makes it possible to cut the logging costs in 

fairly level heathy woodlands with few stonee where road work does not 

involve heavy costs . As the density of the marked stand increases, the 

possibilities of using the method improve . 

( 






