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PUUTAVARAN LAJITTELU AUTOONKUORMAUKSESSA 

Raimo Savolainen 

Tukkien Lajittelu kahteen kokoluokkaan 
autoonkuormauksen yhteydessti autokohtai
sella hydraulisella kourakuormaimella vaa
tii aikaa keskimtiärin 0 .42 min/m3 ja tuk
kien erottelemine~ vapaanpituisesta kuitu
puusta 0.81 min/m . MylJs itse kuormaus 
hidastuu vieroan tavaraLajin mukanaolon 
vuoksi, joten Lajittelu hidastaa autoon
kuormausta keskimtiä:rin 0 . 58 min/m3 tukkeja 
Lajiteltaessa ja 1. 21 min/m3 tukkeja kui
tupuusta eroteltaessa. 

Kuormausvarastolla v~~pymisajan pitenemi
nen sekti listiltntyneen kuormaimen ktiytttJ
ajan aiheuttama polttoainekustannusten 
nousu nostavat mytJs kuljetuskustannuksia . 
Autokuljetuskustannusten nousu on ~itel
taessa tukkeja keskimtili.rin 1, 20 mk/m eli 
8 ~ ja Lajiteltaessa tukkeja eroon vapaan
pituisesta kuitupuusta 2,44 mk/m3 eli 17 %. 
Lajittelukustannusten suhteellinen osuus 
kuljetuksen kokonaiskustannuksista on suu
rempi lyhyillti kuin pitkillti kuljetusmat
koilla . 

Puunkorjuumenetelmien kehittyessä ja ko
neellistuessa on herännyt kysymys, missä 
vaiheessa lajittelu on taloudellista suo
rittaa. Vaihtoehtoina tulevat tällöin ky
symykseen joko manuaalisen tai koneellisen 

ha.kkuun, lähikuljetuksen ja autokuljetuksen 
yhteydessä sekä tehtaalla tapahtuva lajit
telu. 

Puutavaran lajittelua monitoimikoneella 
koskeva tutkimus on julkaistu Metsätehon 
tiedotuksena 344 sekä katsauksena 6/1977. 
Manuaalisen ha.kkuun sekä lähikuljetuksen 
yhteydessä tapahtuvaa lajittelua koskevan 
tutkimuksen tulokset julkaistaan erikseen. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvit
tää autokuljetuksen yhteydessä puutavaran 
autoonkuormauksessa hydraulisella koura
kuormaimella tapahtuvaa· lajittelua. Tällä 
hetkellä lajittelu autokuljetusvaiheessa on 
käytännössä verrattain harvinaista. Tämän 
vuoksi päädyttiin tutkimusta suunniteltaes
sa kahteen lajittelumenetelmään . Toisessa 
tapauksessa tukki tavarasta laji teltiin j ä
reä tukki erilleen pois kuljetettavakai 
pikkutukin jäädessä varastolle ja toisessa 
monitoimikoneella tehdystä vapaanpituises
ta tavarasta lajiteltiin tukki erilleen 
kuitupuusta ja kuljetettiin sahalle. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineisto kerättiin Oy W. Rosenlew 
Ab: n, Oy Wilh. Schauman Ab: n ja Yhtyneet 
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Kuva 1. Järeät tuki t lruormattiin autoon 
Valokuvat P. Vasko 

Paperitehtaat Oy:n työmailta 1977-02-16 ... 
03-ll . Tutkimuksen kohteina oli neljä 
täysperävaunuautoa, joista kerättiin ai
neistoa 27 kuormasta. Tukkien lajittelua 
oli kolmen auton osalta 20 kuormaa, ja 
yksi auto lajitteli tukkia vapaanpituisen 
lruitupuun joukosta 7 kuormaa. 

Tukkien lajittelussa välivarastossa kasas
sa olleista tukeista kuormasi kaksi autoa 
kuljettajan silmävaraisen arvion perus
teella latvaläpimitaltaan 17 cm:n ja sitä 
suuremmat ja yksi auto 21 cm:n ja sitä 
suuremmat tukit autoon ja siirsi mainittu
ja pienemmät tukit sivuun lajittelua suo
rittaessaan. Tukin lajittelussa väliva
rastolla erilleen kuitupuusta monitoimiko
neella va.lmistetusta vapaaopi tuisesta ta
varasta eroteltiin ja kuormattiin autoon 
tukki tavara. Yhdessä tukki en laji ttelua 
suorittaneista autoista oli apumies, muut 
autot kuormasivat apumiehettä . 

Kuva 3. Kuormaa sidotaan. Piklrutukit ovat 
nyt omassa kasassaan. Toisessa menetelmässä 
jätettiin vastaavasti lruitupuu omaan kasaansa 

2 

Kuva 2. ja pikkutukit 
siirrettiin sivuun odottamaan 

Tutkimuksen kohteena olleissa autoissa oli 
autokohtainen irrotettava hydraulinen kou
rakuormain. Niistä kolme oli Hiab-560 HJK 
ja yksi Jonsereds Jet -merkkisiä. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Varsinaisen kuormauksen ajanmenekki 
lajiteltaessa kuorrnauksen yhteydessä 

Tutkimustulokset varsinaisen kuormauksen 
osalta on esitetty taulukossa . Koska apu
miehen käytöllä varsinaisessa kuormaukses
sa ei havaittu olleen vaikutusta kuormaus
aikaan, on apumiehellisen ja apumiehettö
mien autojen aineistot tältä osin yhdis
tetty . Tukkien lajittelussa kuormattavan 
tavaran osuus oli keskimäärin 75 % ja kuor
mattaessa ja lajiteltaessa tukkia erilleen 
vapaanpituisesta kuitupuusta 59 % koko va
rastomuodostelmien puumäärästä. 

TAULUKKO Varsinainen lruormauksen 
ajanmenekki 

Tukki en Tukkien lajit-

lajittelu telu erilleen 
Työvaihe lruitupuusta 

min/m3 

Lajittelu 0 .42 0 .81 

Kuormaus 1.02 1.26 

Varsinainen 
kuormaus 1.44 2 . 07 
yhteensä 



Kuormauksen ajanmenekkiin sisältyvät kuor
maustaakan otto varastomuodostelmasta, sen 
asettelu kuormaan mahdollisine järjestelyi
neen ja varastomuodostelman järjestelyt. 
Lajittelu taas käsittää varastomuodostel
maan jäävän tavaran siirtämisen omaan koh
taansa , jottei se haittaisi erilleen otet
tavan tavaran kuormausta. 

Tavanomaisessa tukkien autoonkuormauksessa 
ei laji ttelua juuri esiinny. Tämän vuoksi 
kaikki lajitteluun kulunut aika, joka tuk
kien lajittelusaa oli 29 % ja tukin erot
telussa kuitupuusta 39 % varsinaiseen kuor
maukseen käytetystä ajasta, on lisäaikaa, 
joka lisää auton viipymistä varastolla. 
Lisäksi itse kuormaus jonkin verran hanka
loituu ja hidastuu, koska kuormaimen taa
kan otto jätettävien pölkkyjen vuoksi vaa
tii lisäaikaa. Tähän viittaa mm . se, että 
Metsätehon suorittamassa tutkimuksessa 
"Tukin ja kui tupuun autoonkuormauk.sen tuo
tos suhteet" (Metsätehon katsaus 2/1977 ja 
Metsätehon seloste 1/1977) havutukin var
sinaisen kuormauksen ajanmenekiksi saatiin 
0 .90 min/m3 suunnilleen vastaaYanlaisissa 
kuormausolosuhteissa. 

Edelleen näytti mahdolliselta, että varas
tolle jäävä puutavara, josta kuljetettu 
puutavara on lajiteltu, voisi lajittelun 
jälkeen jäädä sellaiseen muodostelmaan, 
että sitä aikanaan pois a jettaessa kuormaus 
vaikeutuu. Tässä suhteessa lajittelijan 
kokemus ja huolellisuus tietysti merkitse
vät paljon. Vaikkakin tutki tuilla lajit
teluo suorittaneilla automiehillä oli usean 
vuoden kokemus kuormaimen käytössä, lajit
telu oli useimmille uutta työtä, erityi
sesti lajiteltaessa tukkia eroon kuitupuus
ta . Tämän vuoksi lajittelun jälki varas
tolla oli vielä ehkä huonompi kuin miksi 
se muodostuu työhön totuttaessa. Samoin 
ehkä myös lajitteluaika lyhenee kokemuksen 
kasvaessa. 

Lajitteluun kuluvan ajan m.aara rnppuu 
paitsi lajittelumenetelmästä myös siitä, 
mikä osuus kuormattavalla tavaralajilla 
on koko varastomuodostelman puumäärästä 
(kuva 4). Mitä suurempi on kuormattavan 
tavaralajin osuus, sitä vähemmän joudutaan 
jäljelle jäävää tavaraa siirtämään syrjään 
ja lajitteluun kuluu sitä vähemmän aikaa . 

Kuormauksen vakioaika 

Kuormauksen 
kääntyminen, 
päättäminen, 
päättäminen, 
kiinnitys ja 

vakioajaksi, johon kuuluvat 
kuormauksen valmistelu ja 

kuormausajoo valmistelu ja 
kuormausajo ja kuormaimen 

irrotus jokaisella kuormalla , 
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Kuormattavan tavaran osuus, % 
varastomuodostelman puumäärästä 

Kuva 4. Lajitteluaika ja kuormattavan 
tavaralajin osuus varastomuodostelman 
koko puumäärästä 
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saatiin ilman keskeytyksiä kuljettajan 
kuormatessa yksinään 32.07 min/kuorma j a 
apumiehen kanssa kuormattaesaa 30.23 min/ 
kuorma . Vakioaika keskeytykset mukaan 
luettuina oli vastaavasti 39 .95 minikuorma 
ja 35 .45 min/kuorma. 

Kuormauksen vakioaikaa koskeva aineisto on 
kuitenkin varsin suppea, minkä vuoksi kus
tannuksia laskettaessa vakioaikana käytet
tiin aiemmin mainitun tutkimuksen "Tukin 
ja kuitupuun autoonkuormauksen tuotossuh
teet" tuloksia. 

Autoonkuormauksen yhteydessä suoritettavan 
lajittelun kustannukset 

Koska autoonkuormauksen yhteydessä hydrau-
lisella kourakuormaimella suoritettava la
jittelu vie aikaa ja hidastaa itse kuor
mausta, auton varastollaviipymisaika kasvaa. 
Samoin polttoainekustannukset lisääntyvät, 
koska kuormainta joudutaan käyttämään myös 
muiden kuin kuormattavien puiden siirte
lyyn. Lajittelun kustannukset, jotka on 
laskettu edellä esitettyjen tulosten pe
rusteella autokuljetuksen ohjemaksujen 
laskennassa käytettyjä laskentaperusteita 
soveltaen, olivat keskimäärin 1,20 mk/m3 
tukkien lajittelusaa ja 2 ,44 mk/m3 erotel
taessa tukkeja kuitupuusta. Lajittelun 
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aiheuttamien lisäkustannusten suhteellinen 
osuus kokonaiskustannuksista on lyhyillä 
matkoilla suurempi kuin pitkillä matkoilla. 
Esimerkiksi tukkien lajittelusaa lisäkus-
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tannusten osuus koko.naiskustannuksista oli 
20 km:n matkalla 14 % ja 150 km:n matkalla 
6 %. Eroteltaessa tukkeja kuitupuusta vas
taavat sadannekset olivat 28 ja 12. 

SOOTING OF TIMBER IN lRtx:K UWJING 

Sorting of timber into two size classes in 
connection with truck loading by a truck
mounted hydraulic grapple loader requires 
an average of 0.42 min/solid m3 and 
sorting the logs from pulpwood of random 
length takes 0 .81 min/m3 . The loading 

process itself slows down because of the 
inclusion of an alien timber assortment. 
Sorting decelerates loading onto truck by 
0. 58 min/m3 on average when sorting tim
ber and 1.21 min/m3 when logs are sepa
rated from pulpwood. 
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