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TIIVISTELM}f 

Järjestetyn kokeen avulLa tutkittiin en
simmäisestä harvennuksesta saatavan havu
ja lehtikokopuun sekä kokopuuhakkeen kul
jetusta täysperävaunulliselLa autolLa väli
varastolta tehtaalle. Kokopuiden keskipi
tuus oli 9 .•• 10 m ja keski~imitta 7.3 ... 
7.7 cm puulajin mukaan. Pätiosa puista oli 
ennalta katkottu kuljetusta varten 5 ... 8 
m:n pituisiksi. 

Kokopuiden autokohtaiselLa kuormaimelLa 
suoritetun kuormauksen tehoaika oli 70 ..• 
99 min/kuorma. Aikaan vaikuttivat pääasi
assa ylimääräiset työt (erikoissitominen~ 
kuorman sivujen karsiminen~ tiealueen siis
timinen ja kuorman tiivistäminen) sekä 
kuorman koko. PuulajilLa ei ollut ajan
menekkiin suurta vaikutusta. Kuormat oli
vat kooltaan 18 •.. 24 m3. 

Kuormattaessa kokopuuhaketta hakkurin pu
haltimelLa odottavaan autoon työmaa-aika 
oli keskimätirin 184 min/kuorma~ josta hak
kurista aiheutuneiden keskeytysten osuus 
oli 31 min ja kuormauspaikalZe pääsyn odo
tuksen osuus 42 min. Kuorman koko oli 
keskimätirin 75 i-m3 ja paino 28 t. 

Kokopuukuormien autokohtaisella kuormai
melLa suoritetun purkamisen tehoaika oli 
23 ••• 28 min/kuorma. Kuormien purkaminen 
siltanosturilLa ja trukilLa kesti noin 15 
min/kuorma. Paikalliset olosuhteet vaikut
tivat purkamisaikoihin enemmän kuin kuor
man koko tai laatu. 

Kokopuuhakkeen purkamisen tehoaika kippaa
malLa oli 22 min/kuorma. 
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Kokopuunajossa tutkittiin myös kuormien 
tiivistämistä autokohtaista kuormainta~ 
taittopyörää ja vaijeria käyttäen. Tiivis
tys tapahtui yhdellä vaijerilenkillä. Toi
menpiteellä saatiin kuorman paino~ 16 ... 17 
t~ nousemaan 7 ... 13 %. Tästä huolimatta 
kokopuukuorman paino jäi vielä 20 ... 30% 
sallittua kantavuutta pienemmäksi . Kuor
maustapa vaikutti kuormien kokoon enemmän 
kuin mainittu tiivistäminen . 

Aikatutkimustulosten pohjalta sekä auto
kuljetuksen ohjemaksuperusteita soveltaen 
Laskettiin kokopuuraaka-aineen kuljetus
kustannukset eri etäisyyksi lle . Kokopuun
kuljetus oli 70 km :n matkalLa 60 ... 80% 
kalliimpaa kuin Jurvutukinajo . Edullisin 
tapa oli kuormata osa kokopuista tyvet 
eteenpäin ja osa tyvet taaksepäin . 

Kokopuukuormien sivujen karsiminen ja tie
alueen siistiminen kestivät 27 minikuorma 
ja nostivat kuljetuskustannuksia 2 •.. 17 %. 

Jos auton kantavuus pystytään käyttämään 
täysin hyväksi~ kuljetuskustannukset alene
vat 20 ... 23 % 20 ... 150 km:n ajomatkalLa. 
Soostö kasvaa matkan pidentyessä. Tällöin 
kuorman sivujen karsimiseen~ tiealueen 
siistimiseen ja kuorman tiivistämiseen on 
tutk~tulLa kalustolLa käytettävissä 3 ... 9 
mk/m • 

Kokopuuhakkeen autokuljetus oli 70 km :n 
matkalLa noin BO % havutukkien kuljetusta 
kalUimpaa. 



1 YLEISTÄ 

Kokopuun käyttökokeiluun liittyy oleelli
sesti myös kokopuuraaka-aineen kaukokulje
tus. Valittavana on joko karsimattomien 
puiden tai hakkeen kaukokuljetus. Ongelma 
liittyy siihen, suoritetaanko haketus 
metsä- vaiko tehdaspäässä. Kokopuuraaka
aineen kaukokuljetus voidaan suorittaa au
tolla, rautateitse tai vesitse. Koska eri 
kaukokuljetustapojen kalustokehittely on 
kesken, on t ässä tutkimuksessa rajoituttu 
tarkastelemaan vain autokuljetusta. Tutki
muksen tavoitteena on selvittää järjestetyn 
kokeen avulla ensimmäisestä harvennuksesta 
saatavien kokonaisten puiden ja niistä 
tehdyn hakkeen kuormauksen ja purkamisen 
ajanmenekit autokuljetuksessa. Lisäksi on 
pyritty selvittämään kerätyn aikatutkimus
aineiston perusteella hakkeen ja kokopuun 
autokuljetuskustannukset eri kuljetusetäi
syyksille. 

2 TUTKIMUSAINEI STO 

Tutkimus suoritettiin kelloaikatutkimukse
na . Lisäksi tehtiin selvityksiä kuorman 
kokoon ja laatuun vaikuttavist a tekijöistä 
sekä koko kuljetusketjusta varastolta teh
taalle . Tutkimuspaikat sijaitsivat A. Ahl
ström Osakeyhtiön työmailla Noormarkun ym
päristössä. Kokopuun autokuljetuskalustona 
oli irrotettavalla hydraulisella koura
kuormaimella (Hiab) varustettu yhtiön omis
tama täysperävaunuauto, jonka tärkeimmät 
mitat esitetään kuvassa 1 . Kokopuuhakkeen 
kuljetuksessa kalustona oli kaksi urakoit
sijain omistamaa t äysperävaunuautoa, jotka 
oli varustettu hakkeen kuljetukseen sovel
tuvin kuormatiloin ( kuva 1 ) . Puut haketet 
tiin Trelan-merkkisellä hakkurilla, jonka 
syöttöyksikkönä oli hydraulikouralla varus
tettu Valmet 1100 ~taloustraktori. 
Kokopuiden ajossa tiivistysvälineenä käy
tettiin vaijeria, taittopyör ää ja auton 
kuormauslaitetta. Kuorman sivut karsittiin 

moottorisahalla ja vesurilla, joka oli 
sidottu pitkän kepin päähän. 

Kokopuunkuljetuksessa seurattiin väliva
rastolle kasatun, hakkuumiehen 5 ... 8 m:n 
pituiseksi katkoman kokopuun kuormausta ja 
purkamista. Kuormaus tapahtui auton omal
la kuormauslaitteella. Tutkittuja kuorma
ustapoja oli neljä: 

1. Kokopuut kuormattiin auton kuormati
laan tyvet eteenpäin sivutolppien ta
salle. 

2. Kokopuut kuormattiin kuormatilaan ty
vet eteenpäin ja yli sivutolppien ta
son. Ylikorkea kuorma tiivistettiin 
vaijeria ja kuormauslaitetta käyttäen. 

3. Kokopuut kuormattiin kuormatilaan si
vutolppien puoleen väliin kuten edel
lä ja loppu vastakkaissuuntaisina . 
Kuorma tehtiin ylikorkeaksi . Tyvet 
ja latvat tulivat siten päällekkäin 
kuormassa, joka lopuksi tiivistettiin 
kuten tavassa 2. 

4. Noin 10 m:n pituisten lehtipuiden 
kuormaus. Puut sahattiin kuormaus
vaiheessa moottorisahalla taakkakoh
taisesti 5 . .. 8 m:n pituisiksi . Muu
ten meneteltiin kuten kohdassa 1. 

Kokopuuhake kuormattiin hakkurin puhalti
mella varastolla olleen auton kuormatilaan. 

Molempien raaka-aineiden kuljetusta seurat
tiin varastolta tehtaalle . 

Kokopuukuormat purettiin auton omalla kuor
mauslaitteella, siltanosturilla tai tru
killa . Hake purettiin yksinomaan kippaa
malla . 

Vertailuaineistona oli havutukin kuormaus
ja purkamisajat. Kuljetuksessa oli yksi 
apumies. Tutkiousaineiston määrä ja laatu 
selviävät taulukosta 1. 
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Kuva 1. Tutkimuskalusto 
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Fig. 1. Equipment used in the study 
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Kuva 2 . Kokopuukuorman tiivistäminen vaijeria, t .a ittopyör ää 
ja autokohtaista kuormainta käyttäen 

Fig. 2. Compacting of the vho1e-tree 1oad by vire, band 
pul1ey, and truck-mounted loader 



TAUWKKO 1 
Table 

Tutkimusaineiston määrä ja laatu. Kokopuukuormien koko on laskettu hakemäärästä käyttämällä kerrointa 0.4 

Quantity and quality or tbe investigation material . The size of tbe vbole-tree loads vas calculated from 
the amount of cbips using tbe coefficient 0.4 

Kokopuuraaka-aine - Whole-tree rav material Vertailu-
aineisto 

Kuorma- ja puustotiedot Havukokopuu Lehtikokopuu Kokopuubake Material 
Load and stand data Softvood vbo1e tree Hardvood vbole tree Who1e-tree cbips ror 

comparison 

Kuormaustapa - Loading metbod x) Havupuu Lehtipuu 
Havutukki Softvood Hardvood 

1 2 3 1 2 4 pulpvood pulpvood Softvood 1og 

Täysperä,'vaunukuormia, kpl 1 2 2 2 2 1 12 3 2 
Trailer loads, units 

Kuorman koko, m; 
Load size, m ( s) 18.3 19.2 24 . 0 20.5 21.9 20.5 76 .1 71.7 37.6 

Runkopuuta, m;/kokopuu 0.026 0.020 - -
Stemvood, ' m ( s) /vbo1e tree 

Tukin keskikuutio, m; - - - 0.188 
Mean vo1ume or log, m ( s) 

Tukin keskipituus, ,. - - - 4.8 
Mean lengtb or 1og, m 

Keskilipimi tta, cm 7.7 7.3 - 18.3 
Mean diameter, cm 

Kokopuiden keskipituus, .. 9.4 10.0 - -
Mean 1ength of vbo1e treeo, m 

Kokopuiden katkontapi tuuo, ,. 
5 ••• 8 5 ••. 8 - -

Bucking 1engtb or vbo1e treeo. ,. 

x) Kuormauotapa - Loading method 

1 • 
Kuormasaa kokopuiden tyvet eteenpäin, kuorma aivutolppien tasalla 
Butto or vbo1e treeo forvard in tbe 1oad, tbe load 1evel vitb the side po1eo 

2 • Kuormasaa kokopuiden tyvet e~enpiin, kuorma yli oivuto1ppien, tiivistys 
Butto of vbole treea forvard in tbe 1oad, tbe load over the 1eve1 or the side poles, compacting 

3 • Kuormaasa osa kokopuista tTYet eteenpäin, osa tyvet taaksepäin, tiivistys 
A part of the vbo1e treeo vith butta forvard, a part vith butta backvard in the 1oad, compacting 

4 • Kokopuiden taakkakohtainen sahaua kuormausvaiheesaa, kokopUiden tyvet eteenpäin, kuorma sivuto1ppien tasalla 
Saving of vbo1e treeo in the 1oading phaae, butta of vbo1e trees forvard, tbe 1oad leve1 vith the side poles 

3 TUTKIMUSTULOKSET 

3 .1 Kokopuiden autokuljetus 

3.1 .1 Kuormaus 

Kokopuiden kuormauksen perustyövaiheisiin 
kuuluivat varsinainen kuormaus (taakkakoh
tainen), järjestely kuormassa ja kasassa, 
kuormausajo, kuormausajoo valmistelu ja 
päättäminen sekä kuormauksen aloitus ja 
päättäminen . Lisäksi tehtiin havaintoja 
kuorman erikoissitomisesta, kuorman sivu
jen karsimisesta, kuorman tiivistämisestä, 
taakkakohtaisesta sahaamisesta ja oksien 
poistamisesta tiealueelta. Vertailuaineis
toa kuormattaessa autokohtainen kuormain 
jätettiin aina varastolle. Kokonaisia 
puita kuljetettaessa kuorman kantavuus ei 
edellyttänyt kuormaimen jättämistä varas
tolle . 

Koska tutkitut kokopuiden kuormaustavat 
olivat kokeilunluonteisia, monet kuormauk
sen aloittamiseen ja päättämiseen luetta
vat työt saattavat muuttua kokopuunajon 
vakiintuessa. Lähinnä kysymykseen tulee 
kuorman ja tiealueen siistimis- sekä kuor-

man tiivistämistöiden tarkoituksenmukainen 
suorittaminen. 

Kuormausaika esitetään taulukossa 2. Var
sinaisen kuormausajan osalta kokopuu -ei 
eroa oleellisesti havutukista. Havukoko
puun kuormaus normaalilla tavalla (kuorma
ustapa 1) suoritettuna vei aikaa 42 min 
kuormaa kohti, lehtikokopuun 46 min ja 
vertailuaineiston 55 min. Toiset kuormaus
tavat kestivät jonkin verran kauemmin. 
Jos kuornausaikaan lisätään yleiset ja 
erikoisjärjestelyt, saadaan kuormauksen 
kokonaistehoaika, joka kokopuun kuormauk
sessa oli 70 ... 99 min/kuorma. 

Aikaerot johtuivat pääasiallisesti kuorman 
koosta, kuormaustavoista, sitomisesta, tii
vistämisestä, järjestelystä, kuormauksen 
päättämisestä sekä puutavaran pituudesta. 
Puulajin vaikutus kuormaukseen oli vähäi 
nen. Lehtikokopuun kuormista saatiin kuu
tiomääriltään suurempia, koska puut olivat 
olleet varastossa kauemmin kuin havukoko
puut . 

Puiden sahaus kuormausvaiheessa taakkakoh
taisesti kesti 16 min/kuorma. 

7 
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TAUWKKO 2 Kokopuiden kuormauksen tehoaika autokohtaista kuormainta käytettäessä. 
Suluissa suhde vertailuaineistoon 

Kokopuuraaka-aine 

Havukokopuu Lehtikokopuu 

Työvaihe 
Kuormaustapa x J 

1 1 2 1 3 1 1 1 2 

minikuorma 

Perust;löt 

Varsinainen kuormaus 25.59 31.57 40.71 29.60 33.62 
Kuormausajo, kuormausajoo 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 valmistelu ja päättäminen 

Järjestely kasassa 1.02 1.02 1.66 1.02 1.02 
Järjestely kuormassa 1.76 1.76 2.46 1.76 1.76 
Kuormauksen aloitus ja 11.91 11.91 8 .76 11.91 11.91 päättäminen 

Kuormaimen kiinnitys - - - - -
Kuormaimen irrotus - - - - -
Peruatyövaiheet yhteensä 42.37 (76) 48.35 (87) 55.68 (100) 46.38 (84) 50 .40 (91) 

=~-==========================' f============= f============' f============= f============ =,...-====-~= 
Ylimääräiset t;lÖt 

Erikoissitominen - - 6.43 - -
Kuorman sivujen karsiminen 15.23 15.23 15.23 15.23 15.23 
Tiealueen siistiminen 12.00 12.00 12 .00 12 .00 12 .00 
Kuorman tiivistys - 9.16 9.16 - 9 .16 

Ylimääräiset työt yhteensä 27 .23 36 .39 42.82 27.23 36.39 

KUORMAUKSEN TEHOAIKA 69.60 (126) 84.74 (153) 98.50 (178) 73 .61 (133) 86.79 (157) 

==~::;:::==:=::=:3============ ============= !'===========' ==========·=·=·= !'==========:= ===z:::.::·:c-==.:=:1 

18.3 (49) 19.2 (51) 24 .0 (64) 20 .5 (55) 21.9 (58) 

x) K · 7 uormaustapa . Sel1tykset taulukossa 1, s. 

TAUWKKO 3 Kokopuiden kuormauksen ja purkamisen t&&kkakohtainen aika ja 
yleistiedot autokohtaista kuormainta käytettäessä 

Kokopuuraaka-aine 

Työvaihe Havukokopuu Lehtikokopuu Vertailu-
aineisto 

Kuormaustapa x) 
Havutukki 1 2 1 2 

KUORMAUS 

Aika, minitaakka 0.85 0.93 0.79 0.86 0.70 

Taakkoja, kpllkuorma 30 34 37 39 46 

Pölk.kyjä, kplltaakka 23 23 15 15 4 

Pölkkyjä, kpllkuorma 692 765 555 585 201 

Suhde havutakin 121 133 113 123 1100 1 taakka-aikaan 

PURKAMINEN 

Aika, minitaakka 0.59 0.59 0.57 0.59 0 .66 

Taakkoja, kpl/kuorma 27 31 32 34 28 

Pölk.kyjä, kpl/taakka 26 26 17 17 7 

x) . 7 Kuormaustapa . Sel1tykset taulukossa 1, s . 

Vertailu-
aineisto 

Havutukki 

31.94 

2.09 

0.01 

0.08 

7 .21 

8 .00 

6.09 

55.42,(100)1 
f==========-.. 

-
-
-
-

-
55.42,(100)1 

pz::::::z:-:s:z:z~• 

37.6 1(100lj 



Kuva. 3. Kokopuiden kuorma.us. Valok. A. Ahlström Oy 

Fig. 3. Loa.ding of whole trees. Photo A. Ahlström Oy 

Kuormauksen ja purkamisen taakkakohtainen 
aika ja yleistiedot esitetään taulukossa 3. 
Siinä esitettyjen aikojen perusteella leh
tipuun kuormauksen taakkakohtainen aika, 
0 . 79 min, oli kokopuuaineiston pienin, 
mikä johtuu varastointitekniikasta ja 
-ajasta. Puut olivat olleet yli puoli 
vuotta varastossa kokonaisina ja tyvet 
samoin päin. Havutukkien kuormauksessa 
vastaava aika oli kaikkein pienin, 0 .70 
min. Puutavaralaji vaikutti autokohtai
seen kuormaimeen mahtuvien pölkkyjen tai 
puiden lukumäärään. 

3.1 . 2 Purkaminen 

Kokopuukuormat purettiin autokohtaisella 
kuormaimella, trukilla tai siltanosturilla. 
Purkamista tutkittiin samoista kuormista 
kuin kuormausta . Koska trukilla ja silta
nosturilla purkaminen suoritetaan tehdas
alueella ja tehdasalueen kalustolla, työn 
luonne aiheutti poikkeuksellisia osa-aikoja. 
Näitä usein pitkäaikaisia keskeytyksiä, 
jotka syntyivät trukin ja siltanosturin 
kuljettajan odottamisesta, purkamispaikal
le pääsyn odottamisesta (toinen ajoneuvo 
edessä) tai muusta, ei tutkimuksessa sel
vitetty. 

3 .1.2.1 Autokohtainen kuormain 

Purkamisesta rekisteröitiin varsinainen 
purkaminen, järjestely kasassa ja kuormas
sa sekä purkamisen aloitus ja päättäninen . 
Purkamisen tehoaika esitetään taulukossa 4. 

Kuva. 4. Kokopuuhakkeen kuorma.us. Va.lok. Metsäteho 

Fig. 4. Loa.ding of whole-tree chips . Photo Metsäteho 

Purkamisaika vaihteli lähinnä kuorman koon 
mukaan. 

Purkamisen taakkakohtainen aika oli 0 .57 
... 0 .59 min. Se oli 86 ... 89% vertailuai 
neiston vastaavasta havutukkien purkamis 
ajasta. Ero johtuu siitä, että täysi 
taakka on kokopuukuormasta helpommin saa
tavissa kuin havutukkikuormasta. 

3.1 . 2 .2 Siltanosturi 

Siltanosturilla purettaessa nostettiin 
kuorma kerrallaan erikseen autosta ja 
erikseen perävaunusta ja purettiin noin 
30 m:n etäisyydelle. Jos osa kuormasta 
oli kuormattu tyvet eteenpäin ja osa tyvet 
taaksepäin, purkaminen jouduttiin suorit
tamaan kahdessa vaiheessa. 

Puulaji ei vaikuttanut oleellisesti purka
misaikoihin . Purkamisen tehoaika esite
tään taulukossa 5. Keskimääräinen purkami
sen tehoaika oli 15 tai 29 min/kuorma 
kuormaustavan mukaan . 

3 .1.2 . 3 Trukki 

Myös tässä purkamistavassa puulajin vaiku
tus oli vähäinen ja tulokset esitetään 
kokopuuaineistolle yhteisesti. Kokopuu
kuormien purkamiseen kului aikaa suunnil
leen yhtä kauan trukilla kuin siltanostu
rillakin. Vertailukuornat purettiin tru
killa . Trukilla purkamisen tehoaika es1-
tetään taulukossa 5. 
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TAULUKKO 4 Kokopuukuorman purkamisen tehoaika autokohtaista 
kuormainta käytettäessä 

Kokopuuraaka-aine 

Havukokopuu Lehtikokopuu 

Työvaihe 1--· 
Kuormaustapa x) 

1 
1 2 1 1 1 2 

min/kuorma 

Varsinainen purkaminen 15.94 18.29 21.19 22.01 

Järjestely kasassa 0.40 0.40 0 .83 0 .79 

Järjestely kuormasaa 0.28 0.28 0.41 0.40 

Purkamisen aloitus 6.63 6 .63 5.03 4.88 ja päättäminen 

PURKAMISEN TEHOAIKA 23.25 25 .60 27.46 28.08 
========================= 1========== ========= ========= ~=====-~= 

Kuorman koko, m3 18.3 19 .2 20 . 5 21.9 
x) Kuormaustapa. Sel1tykset alla taulukossa 5 

3.1.3 Kuormauksen ja purkamisen 
suhteelliset ajanmenekit 

Kokopuiden kuormauksen ja purkamisen tehok
kuuden selvittämiseksi laskettiin näiden 
suhteelliset ajanmenekit havutukkien kuor
mauksen ja purkamisen ajanmenekkeihin ver
rattuna (taulukk~ 6). Laskentayksiköksi 
on valittu min/m , jolloin kuorman koon 
vaikutus tulee oikealla tavalla esille. 

Kokopuiden kuormaus autokohtaisella kuor
maimella vei noin kolme kertaa niin pal
jon aikaa kuin havutukkien kuormaus, jos 

tarkastellaan koko tehoaikaa. Jos koko
puiden kuormauksen tehoajasta vähennetään 
yleiset järjestelyajat, 27 ... 43 min/kuorma, 
vastaava ajanmenekki oli noin puolitoista
kertainen. Lehtikokopuut olivat hivenen 
nopeampia kuormata kuin havukokopuut . 

Siltanosturilla ja trukilla kokopuukuormi
en purkamiset olivat 82 % ja 85 % havutuk
kikuormien autokohtaisella kuormaimella 
suoritetun purkamisen ajanmenekistä. Koko
puukuormien purkaminen autokohtaisella 
kuormaimella sitä vastoin vei 30 .. . 40% 
enemmän aikaa kuin havutukkien purkaminen . 

TAULUKKO 5 Kokopuukuorman ja ver tailuaineiston kuorman purkamisen teho
aika ja sen rakenne siltanosturia ja trukkia käytettäessä 

Työvaihe 

Varsinainen purkaminen 

Purkamisajo val.miste-
luineen sekä purkamisen 
aloitus j a päättäminen 

PURKAMISEN TEHOAIKA 
1================ 

Purkamiskertoja/ 
kuorma 

Keskimääräinen 
purkamismatka, m 
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Purkamistapa 

Siltanosturi Trukki 

Kokopuu Kokopuu Vertailu-

Kuormaustapr x l aineisto 

1, 2 , 4 1 3 1, 2 Havutukki 

minikuorma 

9 . 33 18.66 13.82 7 .76 

5.33 10.66 1.33 2 . 62 

14. 66 29 .32 15.15 10.38 
F========= f=======· f=,-==== f= = 

2 4 2 2 

30 30 40 40 

x) 
Kuormaustapa 

1 = Kuormassa kokopuiden 
tyvet eteenpäin, 
kuoroa sivutolppien 
tasalla 

2 Kuorcassa kokopuiden 
tyvet eteenpäin, 
ku.orma yli sivutolp
pien, tiivistys 

3 Kuormasaa osa koko
puista tyvet eteen
päin , osa tyvet taakse
päin, tiivistys 

4 Kokopuiden taakkakoh
tainen sahaus kuormaus
vaiheessa , kokopuiden 
tyvet eteenpäin , kuorma 
sivutolppien tasal.l.a 



TAULUJGCO 6 
Table 

Kuormauksen ja purk~isen suhteelliset ajanmenekit 

Relative cons~tion of time in loading and unloading 

Kokopuuraaka-aine :.... Whole-tree raw materia! Vertailu-
aineisto 

Havukokopuu Lehtikokopuu Materia! for 
1 

Työvaihe Softwood whole tree Hardwood whole tree comparison Work phase 

Loading method x) Ravutukki Kuormaustapa -
Softwood log 1 2 3 1 2 

KUORMAUS - Leading 

Autokohtainen kuormain, 
tehoaika 

359 300 280 244 270 11001 Truck-mounted loader, 
productive time 

Autokohtainen kuormai~ 

11001 
perustyövaiheet 

158 171 158 154 156 Truck-mounted loader, 
basic work phases 

PURKAMINEN - Unloading 

Autokohtainen kuormain 
137 143 131 145 138 11001 Truck-mounted loader 

Siltanosturi - 82 - - - 30 Overhead crane 

Trukki - 85 - - - -
Truck 

x) Kuormaustapa. Selitykset taulukossa 5, s. 10 
Loading method. Explanations in Table 1, p . 7 

3 .1 . 4 Kokopuukuormien tiivistäminen 

Kokopuukuormien tiivistämisessä käytettiin 
apuna auton omaa hydraulikuormainta, vai
jeria .ia taittopyörää. Kuormaimen nosto
kyky riitti puristamaan havupuukuormaa 10 
... 30 cm ja lehtipuukuormaa 10 ... 20 cm. 
Tiivistämisellä pystyttiin nostamaan kuor
man painoa 7 ... 13 %. 

Kuorman painon suhde sallittuun kantavuu
teen (24 . 2 t) tiivistämättömässä, normaa
likorkuisessa kuormassa (kuormaustapa 1) 
oli 0 .67 ... 0 .71 ja tiivistetyssä yli
korkeassa kuormassa ( kuormaustapa 2) 
0 . 72 . •. 0 . 80 . Jos käytettiin kuormaustapaa, 
jossa puiden tyvet olivat kuormassa eri 
suuntiin, vastaava suhde oli 0.91. 

Kokopuukuormien tiivistämistuloksia voi
daan verrata myös havutukkikuorman kuutio
määrään. Tällöin normaalilla tavalla (kuor
maustapa 1) kuormatun kokopuukuorman kuu
tiomäärän suhde vertailuarvoon oli 0 . 49 ... 
0 . 55 ja kuormaustavalla 2 kuormatun 0 . 51 
. . . 0.58 ja kuormaustavalla 3 0.64 . 

Edellä esitetyn perusteella auton kuormain 
on melko tehoton kokopuukuormien tiivistä
miseen, jos kokopuiden keskiläpimitta on 
7 ... 8 ~ . Kuorman paino pitäisi saada nou
semaan vielä 20 •.. 30 %, jotta päästäisiin 

sallittuun kantavuuteen (kuormaimen olles
sa mukana). 

Kokopuukuormien painot olivat tiivistämät
töminä (kuormaustapa 1) 16.1 ..• 17.2 t ja 
tiivistettyinä(kuonnaustapa 2) 17.3 •.. 19.5 t. 

Jos tii.vistämisen yhteyteen liitettiin 
kuormaustapa 3, kuorman paino kasvoi 22.1 
t:iin. Kuormaustavalla oli siten suurempi 
merkitys kuin kuormaimella suoritetulla 
tiivistämisellä. 

Ruot~aiset ovat käyttäneet kokopuukuorman 
tiivistämistutkimuksissa hydraulista palk
kia. Menetelmällä hyötykuorman painoa 
saatiin lisätyksi 13 ... 17% raaka-aineen 
laadun mukaan. Tanskassa on kokeiltu pie
niläpimittaisen havukokopuun kuorman tii
vistämiseen menetelmää, jossa kuorman toi
sen sivun ulospäin kallistetut sivutolpat 
vedettiin kuormauksen jälkeen pystyasen
toon. Tiivistämisellä kuorman kehyskuutio
metripaino kasvoi 56 %. 

3 . 2 Kokopuuhakkeen autokuljetus 

3.2 .1 Yleistä 

Kpkopuuhakkeen autokuljetuksessa voidaan 
käyttää samanlaista kalustoa kuin teolli-
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suushakkeen kuljetuksessa. Kysymykseen 
tulee kuorrnaus puhaltarnalla odottavaan 
hakelavoilla varustettuun autoon tai vaih
tolavojen tahi vaihtoperävaunujen käyttö. 
Hake voidaan myös varastoida välivarastol
le ja kuljettaa myöhemmin pois. 

Hakkeen puhallus hakkurista auton kuorma
tilaan on melko rutiininomainen työvaihe 
liitännäistoirnineen sekä hakkurin että 
auton kuljettajille . Kuormauspaikalla 
ovat ongelmana varaston yleinen Jarjes
tely sekä hakeautojen joustavan kuljetus
ohjelman suunnittelu. Hakekuljetusketjun 
vaikein kohta onkin kuorrnauspaikalla. 
Työt pitäisi pystyä organisoimaan siten, 
että jokaisen koneyksikön turhat odotus
ajat jäävät pois. 

Kuormattaessa odottavaan autoon yleiseen 
järjestelyyn kuuluu lähinnä riittävän tila
van varastoalueen järjestäminen kuljetus
kalustolle siten, ettei vetoautoa ja perä
vaunua tarvitse irrottaa toisistaan kuor
mauksen aikana . Lisäksi tulisi kiinnittää 
erityinen huomio varastoalueen yleiseen 

TAULUKKO 1 
Table 

Kokopuuhakkeen kuormauksen työmaa-aika 
j a sen rakenne 

Work-site time and its structure in the 
loading of whole-tree chips 

Työvaihe - Work phase 
minikuorma 
minlload 

Kuormauksen aloitus 6 .83 
Starting the loading 

Varsinainen kuormaus 17.98 Loading proper 

Kuormauksen päättäminen 10. 55 Finishing the loading 

Siirtyminen kuormauksessa 1.76 Moving during loading 

Perävaunun irrotus ja kiinnitys 13.32 Uncoupling and coupling the trailer 

KUORMAUKSEN TEHOAIKA 110.44 
Productive time in loading 

Hakkurista aiheutuneet keskeytykset 
31.27 Interruptions due to the chipper 

Toisesta ajoneuvosta aiheutuneet 
keskeytykset 41.87 
Interruptions due to another vehicle 

KUOR!·IAUKSEN TYÖMAA-AIKA 183.58 Work-site t ime of loading 
======================================= ================ 

Keskimääräinen kuormankoko, . 3 1-m 
75.1 Mean load size, m3 piled measure 

Kuormaustuotos, . 31t - . 13m yomaatuntl 24.6 
Loading output , m piled measurel 

vork-site hour 

12 

siisteyteen ja jäävän haketähteen siivoa
miseen. 

3.2.2 Kuorrnaus 

Kuormattaessa hake odottavaan autoon kuor
mausaika riippuu paaasiassa hakkurin te
hosta ja käyttöasteesta, kuljetusajoneuvon 
kuormatilasta sekä työn organisoinnista. 
Aikatutkimustulokset esitetään taulukossa7. 

Kuormauksen tehoaika oli keskimäärin 110 
min/kuorma, johon sisältyivät aloitus- ja 
päättämistyöt, siirtyminen, varsinainen 
kuormaus sekä perävaunun irrotus ja 
kiinnitys. Tutkitulla varastolla perävaunu 
jouduttiin irrottamaan vetoautosta kuorma
uksen aikana sekä siirtämään varastoalueen 
sivuun. Toimenpide vei kokonaisuudessaan 
aikaa keskimäärin 13 min/kerta. 

Lisäksi rekisteröitiin keskeytykset, jotka 
aiheutuivat hakkurista tai ajoneuvost.a. 
Keskeytyksiä oli 73 min/kuor ma . Eniten 
keskeytyksiä aiheuttivat kuormauksessa 
ollut toinen auto sekä hakkurin korjauk
set . Näiden osuus keskeytyksistä oli 87 %. 
Kuormauksen työmaa-ajaksi saatiin keski
maarln 184 min/kuorma. (Hake sisältää 
runkopuun, oksat ja neulaset.) 

3.2.3 Purkaminen 

Kokopuuhakekuorma purettiin kippaarnalla. 
Ajanmenekki esitetään taulukossa 8 . 

Purkamisen tehoaikaan kuuluivat purkamisen 
valmistelu (sisältää hakkeen mittauksen), 
varsinainen purkaminen, purkamisen päättä
minen ja per ävaunun irrotus. Purkamisen 

TAUWKKO 8 Kokopuuhakkeen purkamisen 
tehoaika. Purkaminen 
kippaama.lla 

Työvaihe minikuorma 

Purkamisen valmistelu 8 .80 

Varsinainen purkaainen 8 .40 

Purkamisen päättäminen 2 .18 

Perävaunun irrotus 2 . 46 

PURKAMISEN TEHOAlKA 21 .84 
P•~::::c::::a.:s====-..,...,....,...... --==-

Keskimäiräinen 3 
kuormankoko, i-. 75 .1 

Purkamistuotos, i-.31h 2o6 . 3 



tehoaika oli 223min/kuorma ja kuorman kes
kikoko 75.1 i-m (sisältää runkopuun, ok
sat ja neulaset). Purkamisaika riippui 
pääasiassa kuorman koosta ja työn organi
soiunista tehdasalueella. Keskeytyksiä ei 
rekisteröity. Ylipäätään hakkeen purkami
sen yhteydessä sattui vähän keskeytyksiä. 

3.2.4 Kuormien laatu 

Hakekuormat punnittiin ja mitattiin teh
taalla. Hake oli painunut kuljetusmatkan 
(noin 20 km) aikana, mikä on huomattava 
mittaustuloksia tarkasteltaessa. 

J 

Kuormien hakeku~tiomäärät olivat keski
määrin 75.1 i-m ja vaihtelu oli 65 ... 86 
i-m3. Hakekuorman painot vaihtelivat 
kuormatilan koen mukaan 20.0: sta 32.1 t: ii n 
ja olivat keskimäärin 28.6 t. Lehtipuu
hakekuormat olivat havupuuhakekuormia ke
vyempiä. Keskimääräinen lehtipuuhakkeen 
tiheys oli 342 kg/i-m3 ja havupuuhakkeen 
368 kg/i-m3. 

Perävaunussa hake tiivistyi tärinän ansi
osta enemmän kuin vetovaunussa. Havupuu
hakkeella tämä tiivistyminen oli 4.9% ja 
lehtipuuhakkeella 5 . 4 %. 

3.3 Kokopuuraaka-aineen 
kuljetuskustannukset 

Kustannuslaskenta perustuu aikatutkimus
tuloksiin, voimassa oleviin asetuksiin 
sekä autokuljetuksen ohjemaksuperusteiden 
sovellutuksiin. Koska kokopuiden kuormaus
vaiheessa oli monia kokeilunluonteisia toi
menpiteitä, näiden vaikutus kuljetuskus
tannuksiin on eliminoitu käyttämällä vain 
perustyövaiheiden aikoja. Näiden ylimää
räisten töiden vaikutus kustannuksiin on 
kuitenkin selvitetty lisälaskelmissa. 
Hakkeen kuormausaikana pidettiin todettua 
työmaa-aikaa. Sekä kokopuun että hakkeen 
purkamisaikoihin lisättiin ajoaika tehdas
alueella, 3 min/kuorna. Kokopuuraaka
aineen yksikköpainona käytetään havupuulla 
368 kg:aa/i-m3 ja lehtipuulla 342 kg:aa/ 
i-m3. 

Kuljetuskustannukset on laskettu huhtikuun 
1976 hinta- ja palkkatason pohjalta. 
Tulokset esitetään suhteellisina taulukos
sa 9 ja kuvassa 5. Kun kuljetusmatka oli 
20 . .. 70 km, kokopuun kuljetus siinä tapauk
sessa, että puiden tyvet olivat kaikki 
eteenpäin, oli 60 ... 80% kalliimpaa kuin 
havutukin kuljetus. Kuljetusmatkan piden
tyessä kokopuunajo on kantavuuksiltaan va
jain kuormin vielä epäedullisempaa. Kun 

TAULUKKO 9 
Table 

Kokopuuraaka-aineen suhteelliset kuljetuskustannukset 

Relative transport costs of whole-tree raw materia! 

Raaka-aine Kuljetusmatka, km 
Raw materia! Menetelmän selvitys Transport distance, km 

(Kuorman koko m3) Description of the method 

(Load size, mj(s)) 5 20 70 150 300 

Havukokopuu Autokohtainen kuornain, kuormaustapa normaali(= 1), 
Softwood kuormausajassa perustyövaiheet, kuormain mukana 110 172 178 181 184 whole tree Truck-mounted loader, normal loading method ( = 1) , 
(18.3) basic vork phases in the loading time, loader included 

Lehtikokopuu 
Hardwood - " - 102 157 161 164 166 whole tree 
(20.5) 

Autokohtainen kuormain, osa kuorman puista tyvet 
Havukokopuu eteenpäin, osa tyvet taaksepäi~, kuormausaikana 
Softwood tehoaika, kuormain mukan.a 174 168 163 160 158 whole tree Truck-mounted loader, a part of the whole trees vith 
(24.0) butts forvard, a part vith butts backvard, productive 

time is the loadinp; time loader included 

Havutukki Autokohtainen kuormain, kuormauksen tehoajassa kuor-
Softwood log maimen irrotus- ja kiinnitysajat 

l1oo l l1ool l10ol l1ool 11001 
(36.2) Truck-mounted loader, unfastening and fastening 

times of the loader in the productive loading time 

Havukokopuuhake Puhallus hakkurista odottavaan autoon, kuormausaikana 
Softwood whole- työmaa-aika 216 199 171 162 152 tree chips Bloving f'rom chipper into the vaiting truck , work-site 
(27 .7) time is the loading time 
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ci.l: 100 

20 

Ku~jetusmatka 

70 150 

Transport distance, km 

1 = Kokopuiden tyvet eteenpäin, ei tiivistämistä 
Butts of who1e trees forward, . no coopacting 

Kokopuiden tyvet eteen~äin, t iivistetty nii n , että 
2 = koko kantavuus pystytään käyttämään hyvRksi 

Butts of who1e trees forward , the 1oad compacted 
so that the who1e carrying capacity can be uti lised 

Osa kokopui sta kuormattu tyvet eteenpäin , osa tyvet 
taaksepäin, tiivistys suoritettu vaijeri1enkillä, 

3 = kuorman sivut karsittu , tiealue siistitty 
A part of the who1e t r ees 1oaded with butts forward, 
a part with butts backvard, cocpacting by vir e 1ink, 
the sides of the 1oad 1imbed, the road area tidied up 

Kuva 5. Havukokopuun suhteelliset kuljetuskustannukset. Havutukinajo = 100 

Fig. 5. Relative costs of softwood whole-tree transport. Transporting of 
softwood logs = 100 

kokopuut oli kuormattu osa tyvet eteenpäin 
ja osa tyvet taaksepäin ja kun edellä mai
nitut ylimääräiset työt oli suoritettu, 
kuljetuskustannukset olivat vastaavasti 
noin 60 % suuremmat kuin havutukkien kul
jetuksessa. 

Aikatutkimusaineiston mukaan kokopuukuor
man sivujen karsiminen ja tiealueen siis
timinen kestivät 27 min/kuorma ja ne nos
tavat kuljetuskustannuksia 2 ... 17% ajo
natkan ja kuorman koen mukaan . t-l:atkan pi
dentyessä kustannuslisä pienenee. 

Kokopuita kuljetettaessa kuorman koko jäi 
sallittua kantavuutta pienemmäksi. Jos 
kantavuus pystytään käyttämään täysin hy
väksi, kuljetuskustannukset alenevat 20 •.. 
23% 20 ... 150 km:n kuljetusmatkalla. 
Säästö kasvaa ajomatkan pidentyessä . Täl
löin ei laskelmissa ole otettu huomioon 
kuorman tiivistämisestä, kuorman sivujen 
karsimisesta ja tiealueen siistimisestä 
aiheutuvia mahdollisia lisäkustannuksia. 

Kuorman koen suurentamisella aikaansaatu 
kustannussäästö merkitsee sitä, että koko
puukuorman tiivistämiseen, kuorman sivujen 
karsimiseen ja tiealueen siistimiseen oli
si tutkitulla ka3ustolla ollut käytettä
vissä 3 ... 9 mk/m kuljetusmatkan ollessa 
20 ... 150 lan. 

Jos auton kantavuus jäisi kokopuun kuljetuk
sessa tehokkaan kuormantiivistämisen ansi
osta minimitekijäksi, on muistettava, että 
kantavuutta voidaan nostaa irrotettavaa 
kuornainta käyttämällä. 

Kokopuuhakkeen kul j etus maksoi 20 ... 70 km :n 
matkalla 80 •.. 100 % enemmän kuin havutukin 
kuljetus. Korostettakoon, että hakkeen 
kuormausaikana käytettiin työmaa-aikaa . 
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Kokopuun ja kokopuuhakkeen välisiä korjuu
nenetelmien edullisuusvertailuja ei edellä 
esitettyjen kustannusten perusteella voida 
tehdä, koska laskelma koskee erilaisten 
raaka-aineiden kuljetusta. 

4 PP..ÄTELMÄT 

Kokonaisten puiden kuljetuskustannuksiin 
vaikuttaa ratkaisevasti kuorman koko . 
Kuormauspään ylimääräisten t öiden vaatiman 
lisäajanmenekin vaikutus on pieni. Siten 
tulisikin kiinnittää erityistä huomiota 
kokopuukuorman tiivistämiseen . Tiivistä
misvaatimukset vaihtelevat raaka-aineen 
laadun (järeyden ja pituuden) mukaan. 
Kuta pienemmästä puusta on kysymys, sitä 
suurempi on tiivistämisen merkitys . Tut
kimusaineistona olleilla ensimmäisen har
vennuksen puilla voidaan tehokkaalla tii
vistyskalustolla päästä jopa 20 ... 23 %:n 
kustannussäästöihin . Pienpuilla vastaava 
säästö olisi suhteellisesti suurempi . 
Tehtävänä tulisikin olla sopivien tiivis
tyslaitteiden kehittäminen erilaatuisille 
kuormille . Tutkitulla vaijeripuristus
menetelmällä ei päästy riittäviin tulok
Slln ja kuormaustavalla olikin suurempi 
vaikutus kuin tällä tiivistysmenetelmällä. 
Tiivistysmenetelnien kehittämisessä tulisi 
käyttää hyväksi autossa jo olevaa hydrau
liikkaa. 

Kokopuukuormien sivujen karsimis- ja tie
alueen siistinistarpeen määräävät voimassa 
olevat asetukset . Kun autossa ja perävau
nussa käytettiin yhteensä 12:ta sivutolp
paparia, kuormien sivut jäivät tutkitulla 
raaka-aineell a melko siisteiksi . Kun yksi 
sivutolppapari jätettiin pois, kuormaus ja 
purkaminen nopeutuivat, mutta kuorman si-



vujen karsimistyö lisääntyi. Tiealueen 
siistimiseen kuluvan ajan määräävät työn 
järjestelytekniikka ja kuormauspaikan si
jainti. 

Kokopuukuorman ollessa ulkomitoiltaan pur
kuteknisesti tukkikuorman kaltainen saat
taa tehdasalueilla trukilla tapahtuva pur
kaminen olla tulevaisuudessa parhain ja 
nopein tapa. Suurimpana ongelmana tulee 
olemaan erilaisten kuormaus- ja tiivistä
mistapojen vaatiman erikoissitomisen ni
veltäminen tähän purkutekniikkaan. Li
säksi kysymykseen saattaa tulla sivulevy
jen tai -verkkojen ja sivutolppien sijain
nin kehittäminen. 

Kokopuuhakkeen kuljetuksen hankalin vaihe 
on kuormauspäässä. Jos hake puhalletaan 
suoraan hakkurista odottavaan ajoneuvoon, 
sen kuormausaika riippuu täysin hakkurin 
tehosta ja käyttöasteesta. Ajanmenekkiä 
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TRUCK TRAIISPORT OF \.fHOLE-TREE RAW MATERIAL 

By Hannu Peltola 

Summary 

An experiment was arranged to study the 
transport from upper landing to mill by 
truck with trailer of small-sized softwood 
and hardwood whole trees and whole-tree 
chips obtained from first thinnings . The 
mean length of the whole trees was 9 ... 10m 
and mean diameter 7 . 3 ... 7 .7 cm, dependinG 
on the tree species. The majority of the 
trees had already been bucked to lengths 
of 5 . . . 8 m ( see Table l, p. 7) for trans
port. 

The productive time in the loading of 
whole trees by a truck-mounted loader was 
70 ... 99 min/load . The time was affected 
chiefly by extra jobs (special tying, limb
ing of the sides of the load, tidying up 
the road area and compacting the load) 
and the load size. The tree species had 
no major role in the consumption of3time. 
The load sizes were 18 ... 24 solid m . 

\fuen whole-tree chips were blown by the 
chipper fan into the waiting truck, the 
work-site time averaged 184 min/load; 
interruptions caused by the chipper ac
counted for 31 min of the time and waiting 
for access to the loading site for 42 min . 
The load size was 75 piled m3 on average 
and weight 28 tons. 

The productive time in the unloading of 
whole-tree loads by a truck-mounted loader 
was 23 ... 28 min/load. Unloading by over
head crane and truck took approx . 15 min/ 
load . Local conditions affected the un
loading times more than either the size 
or quality of the load. 

Tge productive time for unloading whole
tree chips by tipping was 22 min/load. 
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Compacting of the whole-tree loads with the 
help of a truck-mounted loader, band pulley 
and wire was also studied. Compacting was 
done by means of a single wire link. The 
procedure increased the load weight, 16 ... 
17 tons, by 7 ... 13 per cent. In spite of 
this, the weight of the whole-tree load 
was still 20 ... 30 per cent smaller than 
the legal load limit. The loading method 
affected the load size more than the com
pacting. 

The transport costs over different dis
tances for whole trees were calculated from 
time study results and by applying the 
target tariffs for truck transport (see 
Table 9 and Fig. 5, p. 13 and 14). Trans
port of whole trees over a distance of 70 
km was 60 ... 80 per cent dearer than the 
transport of softwood logs . Themost eco
nomical method was to load a part of the 
whole trees with the butts forvard and a 
part with the butts backward. 

Limbing of the sides of whole-tree loads 
and tidying up the road area took 27 min/ 
load and increased the transport costs by 
2 ... 17 per cent . 

If the legal load capacity of the truck 
can be fully utilised, transport costs 
diminish by 20 ... 23 per cent over a driving 
distance of 20 ... 150 km . The saving in-
creases with the lengthening of the dis
tance. This leavesa margin of 3 ... 9 marks/ 
solid m3 for delimbing the sides of the 
load, tidying up the road areas and com
pacting vith the equipment used here. 

Truck transport of whole-tree chips was 
approx . 80 per cent dearer than the haulage 
of softwood logs over a distance of 70 km . 
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