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PUIDEN AUTO O NKUORMAUKSESTA 

Puunkor juu kokonaisina runkoina ja puina on viime aikoina lisääntynyt Poh
jois- Amerikassa ja Ruotsissa. Neuvostoliitossa se puolestaan on jo kauan ol
lut tärkein puunkorjuumenetelmä. Runkojen katkonta ja mahdollinen karsinta 
suoritetaan yleensä joko juonnon jälkeen ylävarastolla tai tiekuljetuksen 
jälkeen tavallisesti kaukokuljetusreitin varressa tahi käyttöpaikan läheisyy
dessä sijaitsevalla alavarastolla. Runkojen tai puiden kulj etus alavarastol
le tapahtuu useimmiten autolla. Tärkeänä kuljetuksen saumakohtana on tällöin 
kuormaus autoon, sillä pitkien ja erittäin raskaiden runkojen käsittely aset
taa omat vaatimuksensa kuormauskalustolle ja var astoalueille sekä varastomuo
dostelmille ja niiden sijoitukselle. Seuraavassa esitetään havaintoja Neu
vostoliitossa, Pohjois- Amerikassa ja Ruotsissa tapahtuvasta runkojen autoon
kuormauksesta. 

KUORMAUS NEUVOSTOLIITOSSA 

Neuvostoliitossa autoilla vuosittain kuljetetusta puumäärästä käsittävät 
kokonaiset rungot nykyään noin 85 % karsittujen runkojen osuuden ollessa 
noin 70 % ja karsimattomina kuljetettujen noin 15 %. 

Tärkein runkoj e.n ja puiden kuormaustapa on kuormaus suurina, useimmiten 
autokuorman kokoisina nippuina . Noin 65 % r ungoista kuormataan nippumenetel
miä käyttäen. Kuormauslaitteet vaihtelevat eri puolilla maata melkoisesti . 
Erittäin yleinen on kuormauslaite, joka käsittää kaksi kaltevassa as ennossa 
olevaa pylvästä (kuva 1) . Niiden yläpäässä olevien taittopyörien kautta kul-
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Kuva 1. Runkojen kuormausta juontotraktorin 
avulla kaltevia pylväitä käyttäen . - Valok. 

Metsä teho . 

kevat vaijerit, jotka sidotaan pylväiden juurelle tehdyn nipun ympärille . 
Vaijereiden toinen pää kytketään juontotraktoriin, joka vetää nipun ylös . 
Auto ajetaan nipun alle ja n ippu lasketaan siihen. Nippujen kuormauksessa on 
paljon käytetty myös kaltevia kuormauslaitureita, joita pitkin nippu vedetään 
autoon , sekä erilaisia pengerryksiä, jolloin auto ajetaan penkereen viereen 
ja nippu pyöräytetään sen lavalle . Yhteistä näille menetelmille on se, että 
laitteet ovat joko kiinteitä tai hankalasti siirrettäviä ja voimanlähteenä 
on juontotraktori . Muutamin paikoin voimanlähteenä tosin käytetään erillis
tä vintturia. Kuormauksen suorittaminen kuuluu samalle työryhmälle, joka 
hoitaa kaadon ja juonnon . Juontotraktorin käyttö kuormaukseen on hyvin epä
taloudellista, sillä siihen kuluu noin 20 % traktorin koko t yöaj a sta. Tämän 
vuoksi onkin harkittu erityisen traktorilla varustetun kuormausryhmän p erus
tamista. 

Neuvostoliitossa on kehitetty myös muutamia autokohtaisia runkojen kuorma
uslaitteita. Parhaaksi havaittua tyyppiä edustaa autossa IK- 8 esiintyvä 
kuormauslaite (kuva 2) . Auton pankot ovat sivulle kallistettavat ja sivupyl
väät voidaan laskea toisesta päästään maahan . Rungot vedetään autoon sivu-
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Kuva 2. Puutavara-auton IK- 8 kuormaus au
tokohtaisella kuormauslaitteella (Lesnaja 

Promy~lennost ) . 



Kuva 3 . Haarukkakuormaaja KMZ-P- 2 työssä 
(Lesnaja Promy~lennost) . 

pylväiden päiden kautta johdettujen vaijereiden avulla. Kuormaus tapahtuu 
t a vallisesti kahtena nippuna, mutta auton vintturin teho riittää kyllä3vetä
mään kuorman yhtenäkin nippuna. Kuorman koko on tällöin noin 20 k- m ja 
kuormaukseen kuluu aikaa noin 10 min. 

Erillisiä kuormaajia on Neuvostoliitossa käytetty runkojen ja puiden kuor
maukseen jo useita vuosia. Tätä varten on kehitetty erityyppisiä telaketju
alustaisia etukuormaajia. Merkittävä edistysaskel saavutettiin kuitenkin 
vasta kolmisen vuotta sitten, jolloin konstruoitiin haarukkakuormaaja KMZ-P- 2 
(kuva 3 ) . Tämä kuormaaja on osoittautunut paitsi muita erillisiä kuormaajia 
myös kaikkia muita kuormauslaitteita selvästi tehokkaammaksi . 

Krasnojarskin alue~lla suoritetuissa tutkimuksissa KMZ-P- 2:n tuotos oli 
keskimäärin 25 1. 2 k- m 7 t : n työvuorossa. Saavutettu tuotos oli 4 . 6 kertaa 
niin suuri kuin erillisellä vintturilla ja 2. 5 kertaa niin suuri kuin juon
totraktorin avulla suoritetussa ni ppuina kuormauksessa. 

~ainitun kuormaajan peruskoneena on telake t j utraktori, j ohon on asennettu 
sekä traktorin etu- että takapuolelle kääntyvä hydraulinen kuormainhaarukka. 
Tämä n vuoksi se pystyy kuo r maamaan yli itsensä eli ottamaa.n rungot edestään 
ja asettamaan ne takana an olevaan autoon . Kuormaajan teho on 100 hv ja pai
no 17. 5 tn . Nostokyky on 4 tn ja suurin nostokorkeus 3. 8 m. 

Haar ukkakuor maajaa KKZ-P- 2 käytettäessä v a r astoalueet sijoitetaan 40 ••• 80 
m: n välein tien viereen . Kannot on syytä t a sata varastoalueelta ja kuormaa
jan kulkur e i tt i on r aivat t av a . Rungot asetetaan tyvet a josuuntaa.n mataliin, 
mielui mmin yksikerroksisiin telakasoihin . Tyvet on syytä jär jestää samaan ta
soon , koska se parantaa tuotosta huomattavasti . 

Kokonaisten runkoj en autoonkuormaus suurina nippuina juontotraktorin avul
l a v ähenty n ee Neuvostoliitossa ajan mittaan. Autokohtaisten kuor mauslaittei
den käyt t ö sen sijaan lisäänty n ee ti etyissä olosuhteissa. Erillisten haaruk
kakuormaaji en käyttö kasvaa voimakkaasti , ja siitä kehittyneekin lähivuosina 
tärkein kokonaisten runkojen kuormaus tapa. Vuosina 1967- 70 on luvattu toimit
taa 4 500 haarukkakuormaajaa puunkorjuuta varten, ja tällä määr ä llä voitai
siinkin kuor mata jo lähes koko korjattava puumäärä. 

KU ORNAU S POHJOIS- AMERIKASSA 

Runkoina kor juu on Pohjois-Amerikassa keski ttynyt lähinn ä Itä- Kanadaan ja 
USA: n kaakkoisosaan. yos Länsi- Kan adassa odotetaan runkojen alava~astokä-
Sittelyn ja autokuljetuksen lisääntyvän lähiaikoin a . 
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Kuva 4 . Vanhaan kuorma-autoon asen
nettu mastonosturi (Forskningsstif

t elsen Skogsarbeten ) . 

Runkojen aut oonkuormauksessa käytetty kalusto eroaa paljon Neuvostoliitos
sa käytetystä. Kuormauslaitteet ova t tavallisesti erillisiä, joko käytettyyn 
autoon asennettuja tai its e liikkuvia masto- tai puomi nostureita tahi haarukal
la varustettuja tela- tai pyöräkuor maajia. Näitä on useita eri malleja ja 
merkkejä. 

Hyvi n tavallinen, autokorjaamotason r atkaisua edustava runk ojenkuormauslai
te on vanhaan kuorma-autoon asennettu mastonosturi (kuva 4) . Kuormaus tapah
tuu vintturin avulla, joka eräissä tapauksissa s aattaa olla jopa 5- rumpuinen, 
koska sillä säädetään myös maston asentoa tarpeen mukaan. astonostur in tart
tumaeli menä ovat tavallisesti sakset . 

Hydrauliset puominosturit ja haarukkakuor maajat edustavat kuitenkin nyky
päivien tehokkainta kuormausta. On vai n ratkai stava, kumpaa tyyppiä olisi 
kulloinkin edullisinta käyttää. Asian selvittämiseksi jär jestettiin Quebecis
sä vertaileva tutkimus . Siinä olivat kokeiltavina puominosturi Drott Cruz
Air (kuva 5 ) sekä etuhaarukalla varustettu pyöräkuormaaja Cater pillar 966-B 
(kuva 6) . Kuormaus Drottilla t apahtui siten, että kuormattavan ajoneuvon ve
toauto käännettiin linkkuun ja kuormaaja ajettiin näin syntyneeseen tilaan 
mahdollisimman lähelle perävaunua. Nosturin puomi on varustettu runkotuella, 
joka mahdollistaa tarttumisen rung on tyvipäähän, ja tarttumaelimenä ovat hyd-
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Kuva 5. Puominosturi Drott Cruz- Air 
(Woodlands Review ) 



Kuva 6 . Caterpillar 966- B - etukuormaaja runkojen kuormauksessa. 
(Canadian Forest Indust ries ) . 

rauliset pihdit . Caterpillarilla kuormaus tapahtui normaaliin tapaan sivus
ta. 

~uormaustuotokseksi saatiin Drottilla 45 . 8 k- m3/t ja Caterpillarilla 43 . 9 
k- m /t . Autokuorman tekoon kului aikaa Drottilla 42 min ja Caterpillarilla 
34 min. Puominosturin tekemät kuormat olivat kuitenkin tiiviimmät ja siten 
myös suuremmat kuin haarukkakuormaajalla tehdyt . 

Haarukkakuormaaja todettiin sopivammaksi keskitetyltä varastolta kuormauk
seen, ja se soveltui myös jäätyneiden puiden kuormaukseen paremmin kuin puo
minosturi . Kosteisiin paikkoihin ja suolle varastoitujen runkojen kuorma.us 
oli talvella hankalaa. Puominosturilla kuormattaessa jopa muutamia runkoja 
katkesi . Puominosturi todetti in kuitenkin tienvarsikuormauksessa haarukka
kuormaajaa käyttökelpoisemmaksi . 

KUORMAUS RUOTSISSA 

Ruotsis sa korjattiin vuonna 1966 runkomenetelmiä käyttäen 9 ~ hakkuumää
räs3ä. Alavarastolla käsiteltiin siitä vain osa eli noin 0 . 8 milj . kuorell . 
k~m Alavarastokäsittelyn ja siten myös runkojen autokuljetuksen on kuiten
kin ennustettu lisääntyvän vuoteen 1970 mennessä noin kolminkertaiseksi . 

~lll_lkojen ~utoonkuormauksessa käytetty kalusto on Ruotsissa samanlaista kuin 
PohJois- Amerikassa. Useat kuormauslaitteet ovatkin pohjoisamerikkalaista val
mistetta . 

Skogsarbeten suoritti äskettäin tutkimuksen runkojen kuormauksesta Ry- Hoe 
580 wgger - puominosturilla, joka oli asennettu vanhaan kuorma-autoon (kuva 7 ) . 
Kuormattaessa sekä nosturiauto että kuormattava auto olivat rinnakkai n, jos
kin tavallisesti käytetään edestä kuormausta kuormattavan auton ollessa lin
kussa . Hy- Hoen puomin :runkotuki ja tarttumapihdithän mahdollistavat tyvi
päästä kuormaamisen . Tutkimuksessa seurattiin seitsemän eri auton kuor maus
ta. 

Kuormauksen ajanmenekki oli 1. 37 ••• 1. 56 min/k- m3 kuoretta runkojen keski
koon ollessa verraten pieni , vain 0 . 19 k- m3 kuoretta. Tutkimuksessa todet
tiin , että rung ot on par asta asettaa 60°:n kulmaan autotien varteen ja että 
niiden tyvet on syytä järjestää samaan tasoon . 
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kuorman t yvet t asa
taan etupuskurilla 

Kuva 7. Runkojen kuormaus erillisellä, vanhaan kuor ma- auto on a sennet ulla 
Hy- Hoe - p uominosturilla (Forskni n gs s t i ftelsen Skog sarbeten ) . 

Hydraulisia, erillisellä alust a lla olevia pu ominostureita on Ruotsissa 
markkinoilla useita eri merkkejä . Runk ojen k uormaukseen s oveltuvat par haiten 
pi tkällä puomilla varustetut ja suuren n ostovoi man omaavat n ostur it . Tä llai
sia ovat mm. Atila, F oc o 6000 CL, Hy- Hoe, Lon g- Jon, S-k r an en ja "'sa 79, J 01-

åen pu~min pituus o~ 6.5 ••• 10 . 0 m ja suur i n n ostokyky maksimietäisyydeltä 0 . 9 
••• 2 . 8J kuor ell . k - m . 

Myös aut okoht a isia, lähinnä k atk otun t a var a n kuor maukseen t a r koit ettuja 
puomi n ostureita käyt e tään Ruotsissa runkojen kuormauks een . e ovat joko t a.
vanomaisella kahmaimella tai runko j en käsittelyyn tarkoi etuilla p ihdei l lä ja 
runk otuella varustettuja. Rung on nosto kuor maan t apahtuu tällöin tavallisim
min kahdessa tai useammassa vaiheessa. Uus i mpi a r atkais uj a on kolmiakselisean 
p eräva unuun asennettu HIAB 177 Metsäelef antti (kuva 8) . · osturi on asennettu 
15 m pitk än perävaunun runkoon kääntyvälle ja eri a sent oihi r. l uki t tav alle 
alustalle 9 m: n päähän sen etupäästä (kuva 9) . Kääntyvän alu s tan a vul la n os
turi voidaan sijoittaa per ävaunun k ummalle sivulle t a hansa t a i v a i kkapa sen 
k eskelle, mikäli ajet a an katkottua t a varaa. Kuormattaessa n osturin puoleisel-
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Kuva 8. Auton p eräva unuun sijoitettu puomi n ostur i 
HIAB 177 Metsäelefantti (Forsknings stiftel sen Skogs

arb et en ) . 
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Nosturin puoleinen sivu 
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Kuva 9. Runk oj en sijainti va r astossa kuormattaessa perävaunuun 
s ijoit etull a H.:AB 177 l{etsäelefantti - puomir.osturilla (Forsknings 

stiftelsen Skogsarbeten ) . 

ta sivulta on kuormaimen nostovoima suuri nostovarren oll es sa lyhyt . Runkoja 
on tällöin käännettävä 180°. Nosturin puoleisessa varastossa onkin syytä j är
j estää rungot latvat ajosuuntaan ja suurimmat rungot kannattaa järjestää sin
ne . Kuormaimen vastakkaisella puolella t yvien on oltava ajosuuntaan ja, kos
ka nostovoi ma pitkän nostovarr en vuoksi on pieni , sille puolelle on syytä jär
jestää pienimmät rungot . 

Autokohtaisella puominosturilla on erityisesti pienmetsätalouden kannalta 
omat etunsa . Se sopii t yöskentelyyn pienillä varastoilla ja pienien, haj al
laan sij a itsevien runkoerien noutoon . Se antaa suuremman vapauden kuljetusten 
suunnitteluun eikä vaadi yhtä täsmällistä varasto järjestelyä kuin erillistä 
kuormaajaa käytettäessä . Kuormaimen ri kkoutuess a menetetään vain yhden auton 
työaika. Autokoht a isen kuormaimen varjopuolena on kuitenkin se, että se verot
taa kuor matilaa ja pienentää painonsa verran auton hyötykuormaa. 

Raimo Savolainen 

Metsätehc Revi ew 13/1 967 

LOADING TRUCK WITH TRr:E-LENGTHS AND FULL TREES 

Descript ion of methods and l oader s used fo r loadi ng truck with t ree-lengths 
and full trees in the Sovi e t Union , North America, a.nd Sweden. 
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