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T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimuksessa käsitellään pinotavaran ajoa Fössingenillä lumet
tomana aikana ja se on suoritettu lähinnä lisäselvitysten saami
seksi aikaisempaan tutkimukseen (Metsätehon tiedotus 201, Tutki
muksia pinotavaran ajosta kesä- ja talviolosuhteissa Fössingenil
lä ja reellä). 

Ajon kokonaisa~ (työmaa-aika) oli tässä tutkimuksessa keski
määrin 2.53 min/p-m /100 m j~ keskeytyssadannes 18. Kuormauksen 
työmaa-aika oli 10.01 min/p-m ja purkamisen 10.62 min/p-m3. Vas
taavat keskeytyssadannekset olivat 1 ja 4. Ajanmenekki ajovaiheen 
osalta oJ.1 jokseenkin samansuuruinen kuin aikaisemmassa selvityk
sessä, kun se taas kuormauksessa ja purkamisessa oli sitä hieman 
suurempi. 

Työmaa-aika kokonaisuudessaan oli tässä tutkimuksessa keskimää
rin 23.16 min/p-m3 ja keskeytysten osuus 4 %. Aikaisemmassa sel
vityksessä vastaavat arvot olivat 16.65 min/p-m3 ja 9 %. 

Kuormien keski~oko oli tässä tutkimuksessa 1.69 p-m3 ja aikai
semmassa 1.77 p-m • Kuormien keskimääräistä kokoa vastaava ajo-
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kerta-aika oli 39.1~ min/p-m3, kun se aikaisemmassa tutkimukses
sa oli 29.48 min/p-m (ajomatka 100m). 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään suppeasti myös maaston vai
kutusta ajotuotokseen. Luokitteluperusteena käytettiin Metsähal
linnon hankintateknillisen toimiston laatimåa maastoluokitustae 

Upottavuuden vaikutusta ajotuotokseen ei kyetty varmuudella 
selvittämään. Kältevuusluokan muuttuminen Igstä IIIgksi aiheutti 
13 ••• 14 %gn lisä~kpen pinokuutiometriä kohti käyte ttyyn aikaan. 
Tämä aiheutui e~en kaikkea kuorman koon pienenemisestä. Pinta
maastoluokan muuttuminen Igstä IIgksi ei tämän aineiston mukaan 
pienentänyt ajotuotosta. 

Oheisen tutkimuksen tulokset ovat hyvin samansuuntaiset aikai
sempien tulosten ltanssa ( Metsätehon tiedotus 201). Iv1olemmat tut 

~musaineistot koskevat maan et eläosia. ~ 
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T u t k i m u s a i n e i s t o 

Aineisto kerättiin syksyllä 1963 Oy Tampella Ab:n työmailla Luumä

ellä, Valkealassa ja Sippolassa. Kullakin työmaalla tutkittiin yhtä ,. 
ajomiestä. 

Taulukossa 1 (s. 5) esitetään tutkimusaineisto työmaittain, pals

toittain ja pinotavaralajeittain. Kaikilla työmailla ajettiin nimit

täin useita tavaralajeja. Tapauksia, joissa kuormaan sisältyi vain yh

tä puutavaralajia, oli erittäin vähän. Tästä syystä ei myöhemmässä 

tulosten selvittelyssä voida esittää tuloksia tavaralajeittain. Samas

ta syystä oli myös kuutioiminen kuormittain mittaamalla epätarkkaa . 

Kuormien kuutiointi onkin suoritettu siten, että ajon päätyttyä on mi

tattu kunkin tavaralajin pinokuutiomäärä ja tämä on jaettu vastaavalla 

kappalemäärällä. Näin saadulla pölkkyjan keskikoolla (p-m3/kpl) on 

kerrottu kuhunkin kuormaan sisältyneiden pölkkyjen kappaleluku t avara

lajeittain. 

Kaikki ajettu puutavara oli tuoretta, juuri ennen ajoa valmistettua. 

Työmaat olivat hyvin järjestettyjä ja palstatiet oli suunniteltu ajon 

kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kaikki kolme tutkimukseen osallistunutta a jomiestä olivat metsä-

ajoihin tottuneita. Valkealassa ja Sippolassa ajomiehet olivat aja-

neet aika isemmin Fössingenillä, kun sen sijaan Luumäen työmaan ajomies 

ei ollut käyttänyt kyseistä a joneuvoa. 

Käytetty ajokalusto oli kunnoltaan hyvää. Luumäellä käytettiin 4 
m:n lavaa. Valkealassa ja Sippolassa lavan pituus oli 3 metriä. Kär

rynpyörien koko oli Luumäellä 6. 0011 x 16", muualla 6. 00" x 9". 

Tutkimuksessa käytetty maastoluokitus esitetään oheisena. Se on 

jokseenkin sama kuin Metsätehon tiedotuksessa 201 käytetty ja se on 

Metsähallinnon hankintateknillisen toimiston laatima. 
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MAASTOLUOKITUS (kuormattuna-ajomatkan mukaan) 
Terrain Classification 

Työ
vaikeus• 

Kantavuus 1 ) 
Carrying 

Kaltevuus 2) 
Gradient 

luokka 1~------------~r--------------r----~~----~ ) 
Upottavuus Pintamaasto 3 

Work koko ajo- Myötämaa, Vastamaa, 
tk 11 Surface diffi- ma a a, cm Downhill, Uphill, 

culty Sinking on % t1f 
class the wliole ~ 

way, cm. 

I 0 - 5 0 - 6 

II 6 - 10 7 - 12 

III 11 - 20 13 - 18 

IV 21 - 35 19 - 25 

0 - 2 

3 - 5 

6- 8 

9 - 12 

Helppc;> (~~litys 
tekst~ssaJ 
Easy 
Keskinkertainen 
Medium 

Vaikea 
Difficult 

Erittäin vaikea 
Ex:tremely d.iffi
cult 

1) Kantavuus -prosentti määrätään yleensä ajon jälkeen. Si

tä määrättäessä otetaan huomioon haitan sijainti ja pituus ajo

matkalla. Upottavuus mitataan ajoneuvon jättämän jäljen painumas

ta mineraalimaassa tai turpeessa (sammalta ei oteta huomioon). 

2) Mikäli palstatien s i v u k a 1 t e v u u t t a esiintyy huomat~ 

tavasti, se otetaan kaltevuustekijöitä korottavana huomioon. 

3) Pintamaa s t o 1 u o k i t u s 

I lk. Maasto on helppo. 

Maasto on tyypillistä kangasmaastoa, jossa esiintyvät ki

vet ja kannet ovat kierrettävissä. 

II lk. Maasto on keskinkertainen. 

Maapohja on epätasaisempi kuin I luokassa. Palstatiellä 

on ajoa selvästi haittaavia epätasaisuuksia, kuten kiviä, 

kantoja ja mättäitä. 

III lk. Maasto on vaikea. 

Maapohjassa on erittäin runsaasti kiviä ja kantoja. Ki

vetön, paha 11möykkelikkö" voi myös viedä palstan III luok-

kaan. 

IV lk. Maasto on erittäin vaikea. 

Mm. avolouhikko kuuluu tähän luokkaan. Ajo lumettomana 

aikana ei yleensä ole tarkoituksenmukaista. 



Työmaa 

Work Site 

WUMÄKI 

Palsta - Strip 1 

" " 2 

VALKEALA 

Palsta - Strip 1 

" " 2 

" " 3 

SIPPOLA 

Palsta - Strip 1 

" II 2 

Yhteensä ja keskim. 
Total and average 

------------

• • 

Taulukko Table 1 

Tutkimustyömaat, aineisto ja sen jakaantuminen eri puutavaralajeihin. 

Investigation work sites, material, ani its distribution between 
different kinds of timber. 

Kuormien Kuormien Aj etut pinotavaramäärät, p-m3 - Hauled cordwood amounts, pi led cu. m. 

luku, keski-
koko, 2 m kuo- 1 m kuo- 2 m puo- 2.2 m kuo- 2m ohut- 1 m koi-kpl p-m3 rell. ku rell. ku lip. mä rell. ko vuhalko pap. puu pap. puu pap. puu pap. puu puu Yht. 

Number Mean 2-m. 1-rn. 2-m. 2.2-m. 2-m. 1-m. 
of load size, unbarked unbarked l;)arked unbarked small- spli t Total 

loads piled spruce spruce pine birch sized birch 
cu. m. pulpwood pulpwood pulpwood pulpwood wood fuelwood 

... .. 

32 2.03 18.96 34.55 ) .18 3. 27 65.06 

31 2.13 32.82 16.65 10.75 5.84- 66.06 

9 1.8 2 0.18 6.49 8.85 0.89 16.41 

20 1.61 4.36 18.50 1.45 7.83 32.14 

14 1. 23 2.87 6.42 6. 38 1. 51 n .18 

18 1.46 13.86 2.37 4.95 5.11 26.35 

74 1.51 58.54 12.43 21.85 18.7 3 111.55 

198 1. 69 50.88 79.81 97.41 16.68 56. 96' 33.01 334.75 
---- - ------------- L_______~-- ------ ---L___..__- -- -- - -- - 1 

\J1 



Taulukko Table 2 

Ajopalstojen tiheys ja ajon maastoluokitus (kuormattuna-ajomatkan mukaan). 

The density of the stand in the haulage strips and the terrain, classifi
cation of the haul (according to the driving-loaded trip). 

Työmaa 
Tiheys, 
p-m3/ha 

Maastoluokitus - Terrain Classificati:on 

Work Site 
Density, Kantavuus Kaltevuus Pintamaasto 

piled cu. m./ Carrying Gradient SUrface hectare 

WUMÄKI 

Palsta - Strip 1 44 I I I 

II II 2 44 I I II 

VALKEALA 

Palsta - Strip 1 26 I I I 

" II 2 26 I III I 

" II 3 26 I II! II 

SIPPOLA 

Palsta - Strip 1 46 I II II 
II II 2 46 II I II 

----- -

·~ 

0'\ 
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Tutkimuspalstajan maastovaikeustekijät ilmenevät taulukosta 2 (s. 

6). Taulukossa on käytetty kunkin ajovaikeustekijän kohdalla luokitus

ta I:stä IV:een. Kaltevuuden määrä prosentteina mitattiin kaltevuus

mittarilla. Kantavuuden ja pintamaaston arvostelu suoritettiin silm~ 

määräisesti. Arvostelun suoritti aina sama henkilö. 

Taulukossa 2 esitetään myös työmaiden tiheysluokitus. Kaltevuu

desta huomautettakoon, että mikäli sitä esiintyi, se oli kaikissa ta

pauksissa myötämaata (kuormattuna-a josuuntaan). Sippolan työmaan pals

t a lla 2 e·siintyvä kantavuuden arvo II on tulkinnanvarainen. Kyseisel

lä palstalla oli n. 10 m: n matka juuri ennen varastaa erittäin upot

tavaa. Sitä ei voinut kiertää. Kyseisen kohdan perusteella kantavuus 

olisi lähinnä III luokkaa (upottavuus 11 ••• 20 cm). 'l'oisaalta itse pals

talla ei esiintynyt upottavuutta juuri lainkaan, joten palsta on kat

sottu kuuluvaksi II kantavuusluokkaan. 

T u t k i m u s t u 1 o k s e t 

Tutkimustulokset on laskettu samoin perustein kuin Metsätehon tie-

dotuksessa 201. Tämän aineiston mukaan laskettujen keskimääräisten 

arvojen oheen on taulukkoihin ja a setelmiin liitetty tiedotuksen 201 

vnstnnvat keskimääräarvot. 

Eri työma iden keskimääräiset ajomatkat nähdään sivull~ 8 olevasta 

asctolmnst n. . Purkamisajon ajomatkat on laskettu työmaakohtaisina kes-

kiarvoina, koska kunkin työmaan eri pa lstat ajettiin samaan varastoon. 

Taulukaista 3, 4 j a 5 (ss.9, 10 ja 11) ilmenevät pinokuutiometriä 

kohti käytetyt ajat työvaiheittain eriteltyinä varsina i s essa a jossa, 

palstalla t apahtuvassa työskentelyssä ja varastolla tapahtuvassa työs

kentelyssä. Taulukossa 6 (s. 12) esitetään näiden osatyöaikojen yh

distelmä. Taulukossa 7 (s. 13) on vastaava yhdistelmä, jonka arvot 

on l askettu kuormien keskimääräisen koon perusteella. Tyhjänä- ja kuor

mattuna-ajon samoin kuin kuormausajon a jat on kaikissa tapauksissa 

laskettu 100 m:n ajomatkaa kohti. 

Kuorman suuruus on tämän aineiston mukaan ollut keskimäärin 1.69 

p-m3 , kun se aikaisemmassa selvityksessä oli 1.77 p-m3 . Todettakoon 
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Keskimääräiset ajoffip.;tkat, m 

Tyhjänä- Kuormattuna- Kuormaus- Purkamis-
ajo ajo ajo ajo 

Luumäki Palsta 1 157 96 45 

-"- 2 241 173 53 
36 

Valkeala Palsta 1 107 44 30 

-"- 2 528 398 34 18 _,,_ 
3 216 45 34 

Sippola Palsta 1 181 114 41 

-"- 2 272 212 35 
12 

Keskimäärin 243 155 39 22 

Metsätehon tiedo-
tus 201, keskimäärin 217 154 53 8 

tässä yhteydessä, että ruotsalaisten tutkimusten mukaan (MSA:s redogö

relseserie, nr 10, Studier av hästkörning av timmer och massaved) Fös

singenin keskimääräinen kuorman suuruus on keskinkertaisessa maastossa 

100 m:n ajomatkalla 1.08 k-m3 (tuoretta pinotavaraa). Jos keskimääräi-
3 senä pinotiheytenä on 0.71, saadaan kuorman suuruudeksi 1.52 p-m. 

Ruotsalaisten selvitysten mukaan kuorman suuruus riippuu jonkin verran 

ajomatkan pituudesta ollen 50 m:n ajomatkalla 1.48 p-m3 ja 500 m:n ~ 
ajomatkalla 1.68 p-m3 (luvut muunnettu p-m3 :eiksi) . 

Tyhjänä- ja kuormattuna-ajon yhteinen tehotyöaika on keskimäärin ol

lut aivan samansuuruinen kuin tiedotuksessa 201 (2.15 min/p-m3/100 m). 

Keskeytysten osuus tehotyöajasta on ollut 18 %, kun se aikaisemmassa 

aineistossa oli 23 %. Ajovaiheen työmaa-ajat olivat 2.53 min/p-m3/ 

100m ja 2 . 65 min/p-m3/100 m. 

Kuormaukseen ja purkamiseen ovat tämän tutkimuksen ajomiehet käyt

täneet jonkin verran enemmän aikaa kuin aikaisemman tutkimuksen mie

het. Keskeytysten osuus sen sijaan on ollut sekä kuormauksessa et

tä purkamisessa suhteellisesti, kuormoukeessa jopa absoluuttisesti, 

hieman pienempi kuin aikaisemmin. Työmaa-aja t olivat tämän aineiston 

muknan kuormauksessa j a purkamisessa keskimäärin 10.01 min/p-m3 ja 



Työmaa. 

Work Si te 

UJUMÄKI 

Palsta - Strip 1 

" II 2 

VALKEALA 

Palsta - Strip 1 

" " 2 
n " 3 

SIPPOLA 

Palsta - Strip 1 
II II 2 

Keskimäärin - Average 

Metsätehon tiedotus -
Metsäteho Report 201, 
keskimäärin - average 

•• 

Taulukko - Table l 

Varsinaiseen ajoon käytetty aika. 

Time expended on driving proper. 

Tyhjänä- Kuormattu- Ajon teho-
ajo na-ajo työaika Keskeytykset 

Productive 
Driving Driving- working time Interruptions 

empty loade of driving 

min/ p-m3 / 100 m 
Osuus ajo-
ajasta, % 

min./piled cu.m./100 m. 
Proportion 
of driving 
time, . % 

0.93 1. 12 2.05 o. 27 13 

0.95 o.8o 1. 75 0.48 27 

o.88 0.91 1. 79 0.31 11 

1.05 0.85 1.90 1.06 56 

1. 30 1. 09 2.39 0.40 14 

1. 51 1. 18 2.69 0.12 4 

1.30 1.19 2.49 0.04 2 

1. 13 1. 02 2.15 o. 38 18 

1. 09 1. 06 2.15 0.50 23 

Ajon työmaa-
aika, 

mitfp-m3j.roo m 

Working-site 
time of 
driving, 
min.~iled 
cu.m. 100m. 

1 

2.32 \.0 

2.23 

2.10 

2.96 

2. 79 

2 .. 81.. 

2-53. 

2.53 

2.65 



Taulukko - Table 4 

Palstalla tapahtuvaan työskentelyyn käytetty aika. 

Time expended on working in the strip. 

Kuormaus- Kuorman Teho työ- Ifuormauksen ajo, Tie- Yleis- aika yht. 
min/p-m3/ Kuormaus köyttä-

työt työt Productive Keskeytyks et työmaa-aika, 
Työmaa 100 m minen 

working min/p-m3 

Load.ing- Loading Tying Road General timei Interruptions Working-si te 
Work Site hauling, the load jobs jobs tota time of load-

min. / P,iled 
min/p-m3 min./piled cu.m. % 

ing, min./ 
cu. m.7100m. - piled cu.m~ 

IUUMÄKI 

Palsta - Strip 1 1.42 6.21 - 0.22 0.65 8.50 0.35 4 8.85 
II II 2 1.08 6.57 - o. 27 0.45 8. 37 0.39 5 8.76 ~ 

0 

VAlKEALA 1 

Palsta - Strip 1 1.09 6.79 - 1. 10 0.81 9.79 o. 13 1 9.92 
II II 2 1. 10 8.30 - 1.82 0.86 12.08 0.01 6 12.09 
II II 3 1. 58 8.13 1. 14 1. 60 12.45 o.o6 6 12.51 -

SIPPOLA 

Palsta - Strip 1 1. 58 6.48 o. 27 0.15 0.56 9.04 0.04 6 9.08 
' 

II " 2 1. 36 5.83 o. 27 0.82 0.52 8.80 0.07 1 8.87 

1 

Keskimäärin - Average 1. 31 6.90 o.o8 o. 79 0.78 9.86 0.15 1 10.01 1 

i 

Metsätehon tiedotus - 1 

i 

Metsäteho Report 201, 1. 09 4.59 o. 29 0.18 0.50 6.65 o. 51 8 7.16 
i keskimäärin - average 
1 -- - · - -
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Taulukko Table 5 

Varastolla tapahtuvaan työskentelyyn käytetty aika. 

Time expended on working at the storage. 

Purkamis- Köysi en Purka- Yleis- Tehotyö-

ajo, irrotus minen työt aika yht. 

rnin/p- mf10 m Unfasten- Productive Työmaa Unload- General 
Unloading- ing the ing jobs working 

ties time, total Work Site hauling, 
min./,iled 

min/p-m3 cu. m. 10 m. - min./piled cu.m. 

WUMÄKI 0.13 - 6.39 0.78 7.30 

VALKEALA 0.12 - 10.45 1. 17 11.74 

SIPPOLA 0.13 o. 25 8.74 1. 79 10.91 

Keskimäärin - Average 0.13 0.07 8.80 1. 23 10.23 

Metsätehon tiedotus -
Metsäteho Report 201, 0.02 0.06 5.92 0.50 6.50 
keskimäärin - average 

---- - ----·-----·-- ·---'-----~------- ·~ L___ ----- --

K eskeytykset 

Interruptions 

% 

0.94 13 

0.01 D. 

0.42 4 

0.39 4 

o. 34 5 

- - ------- ------- -- c_ 

Purkamisen ! 

työ maa-ai~a ,; 
min/p-m ! 

Working- si t e 1 

time of 1 

unloading, 1 

min./piled . 
cu.m. 

8. 24 

11.75 

11.33 

10.62 

6.84 

- -

...... _.. 



Työmaa 

Work Site 

IDUMÄKI 

Palsta - Strip 1 

" " 2 

VALKEALA 

Palsta - Strip 1 
II II 2 
II " 3 

SIPPOLA 

Palsta - Strip 1 
II II 2 

Keskimäärin - Average 

Metsätehon tiedotus ·· 
Metsä teho Report 201 ~ 
keskimäärin - average 

Taulukko - Tab le 6 

Osatyöaikojen yhdistelmä (min/p-m3). 

Combination of the part-working times (minutes per piled cu.m.). 

Varsinainen Palstalla Varastolla Tehotyöaika 
a~o, 

tapahtuva tapahtuva Keskeytykset 
työskente]y työskentely yht. 

mixy'p-mY100 m 
Working Working Productive Interruptions 

Driving in the at the working time, 
pro,er, · strip storage total 

min. Ailed 
min/p-m3 cu.m. 100 m. - min./piled cu.m. % 

2 • .05 8.50 7.30 17.85 1. 56 9 

1.75 8. 37 7.30 17.42 1.8 1 10 

1. 79 9.79 11.74 23.32 0.45 2 

1. 90 12.08 11.7 4 25.72 1.08 4 

2.39 12.45 1"1.74 26.58 0 . 47 2 

2. 69 9.04 10.91 22.64 0 . 58 3 

2.49 8.80 10.91 22.20 0.53 2 

2. 15 9 .86 10.23 22.24 0.92 4 
- -

2.15 6.65 6.50 15.30 1.35 9 

-. 

Työmaa-aika 
yht .' 3 

min/p-m 

Working-site 
time, total, 

min./piled 
cu. m. 

19.41 

19.23 
__.. 
1\) 

23.77 

26 .80 

27 . 05 

23 . 22 

22.7 3 

23 . i6 
--

16 . 65 
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Taulukko - Table 1 

Osatyöaikojen yhdistelmä (min/kuorma). 

Combination of the part-working times (minutes per load). 

Va..---sinainen Palst alls Varastolla Tehotyöaika 
Kuorman ajo, tapahtuva tapahtuva yht. Keskeytykset Työmaa ... aik3. 

koko.3' 
min/ku orma/ työskentely työskentely yht.' 

Työmaa 100 m Working Working Productive Interruptions min/kuorma p-m working time 
Driving in the at the Working-si te 

Work Site Load size, strip storage total 
pro,er, time, total, piled cu.m. min. load/ min./load 
1()0 m. min/kuorma - min./load ~ 

IDUMÄKI 

Palsta - Strip 1 2.03 4.16 17.25 14.82 36.23 3. 1.7 9 39.40 _.. 

" II 2 2.13 3. 7 3 17.83 15.55 37 0 11 3.85 10 40.96 
w 

VALKEALA 

Palsta - Strip 1 1.8 2 3.26 17.82 21.37 42.45 0.82 2 43.27 

" " 2 1. 61 3.06 19.45 18.90 41.41 1.74 4 43.15 . 

" II 3 1. 23 2.94 15.31 14.44 32.69 0.58 2 33.27 

SIPPOLA 

Palsta - Strip 1 1. 46 3.93 13.20 15.9 3 33.06 0.85 3 33.9 .r 

" " 2 1. 51 3.76 13.29 16.47 33.52 o.Bo 2 34.32 

Keskimäärin - Average 1. 69 3.63 16.66 17.29 37.58 1. 55 4 39.13 

Metsätehon tiedotus -
3.81 Metsäteho Report 201, 1. 77 11.77 11.51 27.09 2.39 9 29.48 

keskimäärin - average 
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10.62 min/p-m3 , kun ne aikaisemmassa tutkimuksessa olivat 7.16 m~n/ 
p-m3 ja 6.84 min/p-m3 • 

Edellä esitettyjen osatyÖaikojen summa eli pinokuutiometriä kohti 

kulunut ajokerta-aika (100 m:rt ajomatkalla) on tämän aineiston ajomie

hillä ollut keskimäärin 6.51 min/p-m3 suurempi kuin aikaisemman ai

neiston miehillä. Jos tiedotuksen 201 aineistosta jätetään pois poh

joissuomalainen Kajaanin aineisto, joka poikkesi selvästi Etelä.Suomen 

aineistoista, työmaa-aikojen keskiarvoksi tulee 17.61 min/p-m3• Tutki

musaineistojen keskimääräisten ajokerta-aikojen eroksi jää tällöin 5.55 

min/p-m3• Keskeytyssadannes oli nyt 4, kun se aikaisemmin oli 9. Te

hotyöaika oli nyt keskimäärin 22.24 min/p-m3 ja aikaisemmassa aineis

tossa 15.30 min/p-m3 (ilman Kajaanin aineistoa 16.29 min/p-m3 ). Vas

taavat kuormaa kohti lasketut ajanmenekit ilmenevät taulukosta 1 (s.13). 

Seuraavassa pyritään selvittämään ajon maastovaikeustekijöiden vai-

kutusta ajotuotokseen. Heti aluksi on todettava, että aineisto on 

liian suppea varmojen johtopäätösten tekoon. 

Luumäen työmaan molemmat palstat olivat kesäajoa silmällä pitäen 

maastoltaan helppoja. Ne olivat muuten samanlaisia, paitsi että pals

talla 2 pintamaasto oli II luokkaa, kun se palstalla 1 oli I luokkaa. 

Kuorman koko on palstalla 2 ollut kuitenkin hieman suurempi kuin pals

t alla 1. Tehotyöaika/p-m3 on palstalla 2 ollut 17.42 min/p-m3, kun se 

palstalla 1 oli 17.85 min/p-m3 • Syynä tähän on, että sekä ajoon että 

kuormaukseen on palstalla 1 käytetty pinokuutiometriä kohti hieman 

enemmän aikaa kuin palstalla 2. Keskeytysten määrä sen sijaan on ol

lut palstalla 2 hieman suurempi (1.81 min/p-m3 ) kuin palstalla 1 (1.56 

min/p-m3 ). Pintamaast-on vaikeutuminen I luokasta II: een ei siis ole 

pienentänyt ajotuotosta . 

Valkealan työmaalla oli kolme palstaa, jotka on esitetty ajovaike

ustekijöittensä mukaisessa järjes tyksessä (pa lsta 1 = helpoin, palsta 

3 = vaikein) . Palstalla 1 ei ollut ajoa haittaavia maastotekijöitä. 

Palstalla 2 upottavuus ja pintamaasto olivat I luokkaa . Kaltevuus sen 

sijaan oli III luokkaa . Tällä palstalla oli nimittäin kuormattuna 

ajettnessa erittäin jyrkkä alamäki (kaltevuus 18 % = III ka ltevuusluo

kan ylära ja). Palsta 3 sijaitsi kokonaan jyrkässä rinteessä (kalte

vuus 11 ••• 18 %) . Tämän lisäksi se oli pintamaastoltaan edellisiä huo

nompi (pintamaastoluokka II). 
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Maaston muuttum~nen ajon kannalta vaikeammaksi näkyy selvästi var

sinaiseen ajoon ja palstalla tapahtuvaan työskentelyyn käytetyistä 

ajoista. Ajon ja kuormauksen hidastumiseen on vaikuttanut ennen kaik

kea maaston suuri kaltevuus. Tyhjänäajosta voidaan todeta, että pals

talla 2, jossa vastamaata oli vain osalla matkaa, ajoaika on pidenty

nyt vähemmän (1.05 min/p-m3 /100m) kuin palstalla 3 (1.30 min/p-m3/100 m), 

jossa vastamaata oli käytännöllisesti katsoen koko tyhjänäajomatkan. 

Kuormattuna-ajoaika oli palstoilla 1 ja 2 likipitäen sama (0.91 ja 

0.85 min/p-m3/100 m), kun sen sijaan palstalla 3 kuormattuna-ajoon ku

lui selvästi enemmän aikaa (1.09 min/p-m3/100 m) . Keskeytysten osuus 

' ) oli palstalla 2 56 % ajoajasta, siis erittäin suuri. Syynä tähän on, 

että kuormattuna ajettaessa Fössingenin normaali jarrumekanismi ei ol

lut tarpeeksi tehokas, vaan ajomies joutui joka ajokerralla kiristä

mään j arruvaijerin normaalia tiukemmalle (köydellä vaijerista laveriin) 

ja mäenlaskun jälkeen taas aukaisemaan tämän mekanismin. Vaikka kal

tevuus oli palstalla 3 sama kuin palstalla 2, esiintyi sitä kuitenkin 

pääasiassa kuormauksen yhteydessä, niin ettei varsinaisessa ajossa tar

vinnut suorittaa ylimääräisiä, jarrutustehoa lisääviä töitä. Kuormat

tuna- a jon hidastuminen kuutiometriä kohti johtui siitä, että kuorman 

koko jäi tällä palstalla pieneksi. Kuormausajo, johon palstoilla 1 ja 

2 kului suunnilleen yhtä paljon aikaa, onkin palstalla 3 käynyt huo

mattavasti hitaammin (1.58 min/p-m3/100 m), sillä jyrkkä alamäki kuor

ma usvaiheessa tietenkin vaikeutti siirtymistä ristikolta toiselle ja 

Fössingenin pysäyttäminen tällaisessa alamäessä ristiken viereen oike

alle kohdalle oli vaikeata. Myös yleistöiden määrä palstalla 3 on ol

lut lähes kak3inkertainen (1.60 min/p-m3) muihin palstoihin verrattuna. 

Trunä aiheutuu pääasiassa siitä, että kuormausajaon liittyvä suunnitte

lu j a valmistautuminen veivät palstan jyrkkyyden vuoksi paljon a i kaa . 

Palstalla 3 oli myös pintamaasto ajon kannalta huonompaa (II lk,) 

kuin muilla palstoilla. Näyttää kuitenkin siltä, ettei tämä ole sanot

t avammin hidastanut ajoa sen paremmin kuin palstalla tapahtuvaa työs

kentelyäkään. 

Maaston suuri kaltevuus on siis selvästi lisännyt sekä a jon että 

kuormauksen ajanmenekkiä. Syynä tähän on kaltevuuden aiheuttaman ajo

hankaluuden lisäksi se, että jyrkkä alamäki on myös tuntuvasti pienen

t änyt kuorman kokoa. Kokonaisuudessaan oli työmaa- aika palstalla 1 



23.77 min/p-m3 , palstalla 2 26.80 min/p-m3 eli 13% suurempi ja pals

talla 3 27.05 min/p-m3 eli 14 %suurempi kuin palstalla 1. Keskey

tysten osuudet olivat vastaavasti 2, 4 ja 2 % tehotyöajasta. 

Sippolan työmaan molemmilla palstoilla pintamaasto oli II luokkaa. 

Kaltevuus oli palstalla 1 II luokkaa (7 ••• 12 %, myötämaa kuormattuna 

ajettaessa) ja palstalla 2 I luokkaa. Kuten aikaisemmin jo on to

dettu, oli palstan 2 kantavuusluokka II tulkinnanvarairten. 

Työmaa-aika oli palstalla 1 0.49 min/p-m3 suurempi kuin palstalla 

2. Pääasiallisena syynä tähän on, 

mausajo on palstalla 1 tapahtunut 

että tyhjänäajo samoin kuin kuor

kuutioyksikköä ja 100 m kohti hi-

taammin kuin palstalla 2. Myös kuormaus on tapahtunut hitaammin. Tä

mä aiheutunee ennen kaikkea palstojen välisestä kaltevuusluokkaerosta. 

Upottavuus palstalla 2 ei ole vaikuttanut kuorman kokoa pienentävästi 

eikä se myöskään näytä vaikuttaneen kuormattuna-ajoaikaan. Tietöiden 

määrää se kuitenkin on lisännyt. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että tiheys saman työmaan eri pals

toilla oli jokseenkin yhtä suuri. Tästä syystä saman työmaan eri pals

toilla ilmenevät erot pinokuutimetriä kohti käytetyissä ajoissa eivät 

aiheudu tiheyseroista. Niihin eivät myöskään, ainakaan suuremmassa 

määrin , ole vaikuttaneet eri tavaralajien ajo- ja käsittelyhankaluu

dessa ilmenevät eroavuudet, koska eri tavaralajien suhteelliset osuu

det saman työmaan eri palstoilla olivat suunnilleen samat. 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan pinotavaran kesäajon ajovai

keustekijöistä todeta seuraavaa. 

Kantavuuden vaikutusta ajotuotokseen ei ole voitu varmuudella sel

vittää. Mikäli ajo suoritetaan alueelta, joka koko matkaltaan on upot

tavaa, pienentää se tietenkin ajotuotosta. Jos upottavuutta esiintyy 

vain lyhyellä matkalla, sen vaikutusta voidaan lieventää käyttämällä 

hakkuutähteitä ym. lisäämään kantavuutta. Yleensä lienee niin, että 

maan ollessa sulana ei puutavaran suoraan palatalta tapahtuvaa hevos

ajoa suoritatakaan tai sitä ei ainakaan pitäisi suorittaa muualla kuin 

kovilla mailla. 

Kaltevuuden vaikutuksesta sisältyy tutkimukseen aineistoa ainoas

taan myötämaan . (kuormattuna-ajosuuntaan) osalta. Tutkimuksen mukaan 

kaltevuusluokan muuttuminen I:stä III:een aiheutti 13 ••• 14 %:n lisäyk-
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sen pinokuutiometriä kohti käytettyyn aikaan. Syynä tähän on ennen 

kaikkea, että jyrkkä myötämäa on pienentänyt kuorman kokoa erittäin 

selvästi. Onkin ilmeistä, että maastoluokituksen mukainen IV kalte

vuusluokka on ajovaikeudeltaan jo sellainen, että sulan maan kuljetus 

Fössingenillä ei enää ole mahdollista. 

Pintamaastoluokituksesta on todettava, että tämän selvityksen mu

kaan siirtyminen I:stä II:een pintamaastoluokkaan ei vaikeuta ajoa ei

kä pienennä kuorman kokoa. III ja IV pintamaastoluokka eivät sisäl

tyneet tutkimukseen. 

Tutkimusaineisto on liian suppea, jotta voitaisiin tehdä varmoja 

~ johtopäätöksiä eri ajovaikeustekijöiden vaikutuksesta ajotuotokseen . 

Kysymyksen selvittäminen on ilmeisesti suhteellisen vaikeata ja vaati

si laajoja, keskenään vertailukelpoisia aineistoja erilaisista maasto

olosuhteista. 

Tämän samoin kuin aikaisemmankin tutkimuksen (Metsätehon tiedotus 

201) mukaan on kuorman keskimääräinen suuruus Fössingenillä Etelä-Suo-
3 messa ollut n. 1.7 ••• 1.8 p-m. Ajokerta-aika pinokuutiometriä ja 100 

m: n ajomatkaa kohti on keskimäärin ollut noin 20.00 min. Tämän tutki

muksen tulokset ova t hyvin samansuuntaiset kuin aikaisemmankin (Metsä

tehon tiedotus 201). Näiden kahden tutkimuksen tulokset näyttävät stis 

tukevan toisiaan. On kuitenkin huomattava, että kummankin aineistot 

on kerätty miltei yksinomaan Etelä-Suomesta, joten tutkimustuloksetkin 

~ koskevat maan eteläosia . 

Metsähallinnon hankintateknillinen toimisto on suorittanut vastaa

vanlaisia tutkimuksia Fössingenillä ajosta Pohjois-Suomessa (Metsähal

lituksen teknillisiä ticdoi tuksi :~ n:ot 28 jn 37. Metsähallinnon hankin

tateknillinen toimisto. Tutkimusselostukset n:ot 23 ja 28) . 

Kuorman koko on näissä tutkimuksissa vaihdellut eri tapauksissa tuo

realla pinotavaralla rajoissa 2.4 ••• 2.0 p-m3 • Ajettu pinotavara on ol

lut pääosin 4-metristä. Työmaa-aika on ollut 10.75 ••• 17.50 min/p-m3 

ja vastaavat ajomatkat 160m ja 370m. Jos työmaa-ajat muunnetaan vas

taamaan 100 m:n ajomatkaa, työmaa-ajoiksi saadaan 9. 43 min/p- m3 ja 

12.80 min/p-m3 • Näistä ensin mainittu koskee kahden miehen työryhmää 

toisen sen sijaan ollessa yhden miehen ajon työmaa-aika. 

Edellä esitetyt ajat ovat selvästi pienempiä kuin Metsätehon tutki-
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musten keskimääräinen työmaa-aika, 20.00 min/p-m3• Onkin ilmeistä, et

tä pinotavaran ajotuotos Fössingenillä ajettaessa on Pohjois-Suomessa 

selvästi korkeampi kuin Etelä-Suomessa. 

Tutkimuksissa ilmeneviin eroihin voivat vaikuttaa mm. seuraavat sei

kat. 

- Metsätehon Etelä-Suomessa kerättyihin tutkimusaineistoihin sisäl

tyy runsaasti lyhyttä 1 ••• 2 m:n pituista pinotavaraa. Pohjois

Suomen aineistoissa sen sijaan on etupäässä 4~metristä. 

- Metsätehon aineistoihin sisältyvillä työmailla ajettiin yleensä 

useampia tavaralajeja kuin Pohjois-Suomen aineistoihin sisälty

neillä työmailla. 

Näiden lisäksi vaikuttavat tutkimustulosten erilaisuuteen seuraavat 

alueelliset syyt. 

- Maan eteläosissa maasto on keskimäärin paljon epätasaisempaa kuin 

Pohjois-Suomessa. 

Etelä-Suomessa käytetään Fössingenissä melko yleisesti 3 m:n pi

tuista lavaa. Pohjois-Suomessa on 4 m:n lava yleisin. Lyhyen 

l a van käyttö aiheutuu ainakin osoittain maaston vaikeudesta. 
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By Mikko Kahala 

SUMMARY 

This study of the haulage of cordwood by Fössingen cart during the 

snowless period was aimed primarily at obtaining information to sup

plement the findings of an earlier study (Metsäteho Report 201, Stud

ies of Cordwood Haulage in Summer and Winter Conditions by Fössingen 

Cart and by Sleigh). The investigation material was collected in au

tumn 1963 in southern Finland. It was collected from three work sites 

at each of which one haulier was under study. 

of cordwood (Table 1, p, 5). 
The material consisted 

The total driving time (working-site time) a veraged 2.53 min./piled 

cu, m, in this study and the interruption percentage was 18 (Table 3, 

p. '). The working-si te time spent on loading was 10.01 min./piled 

cu.m, (Table 4, p. 10) and on unloa ding 10,62 min./piled cu.m, (Table 

5, p. 11). The corresponding interruption percentages were 1 and 4. 
The expenditure of time on the driving phase was roughly equal to that 

in the earlier report, while for loading and unloading it was a little 

longer. 

The total working- site time was 23.16 min./piled cu,m, on an aver

age in the present study and the interruption percentage was 4 (Table 

6, p. 12). The corresponding values in the earlier study were 16.65 

min./piled cu,m. and 9 per cent. 

The mean size of the loads in the present work was 1.69 piled cu.m. 

and in the earlier study 1.77 piled cu.m. The driving-trip time per 

mean load size was 39.13 min./piled cu.m. against 29.48 min./piled 

cu.m. (driving distance 100m) earlier (Table 7, p. 13). 

The study sought to clarify in brief also the effect of terrain on 

the haulage output. The terrain classification used was the system 
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worked out by the teehnieal logging bureau of the State Board of For~ 

estry (p. 4). 

It was not possible to establish with eertainty the effeet of the 

earrying of the going surfaee on the haulage output. A ehartge in the 

gradient elass from I to III eaused a 13 ••• 14 per cent increase in the 

time expended per piled eu.m. This was due above all to the deerease 

in load size. A ehange from surfaee elass I to II did not deerease 

the haulage output in the present materia l. 

The results of the present study are very similar to those arrived 

at earlier (Metsäteho Report 201). It is to be noted that the inves ti

gation materials were eolleeted primarily from South Finland and the 

results, consequently, also refer to the southern parts of Finland. 
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