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AUTOKUORMAN PURKAMISMENETELMIÄ JA -LAITTEITA 

Veikko Ylä-Hemmilä 

Puutavaran autokuorman tavanomainen purka
mismenet eZmä veteen tai jääZZe purettaes a 
on nykyään purkaminen autoa kaZZistamaZZa. 
Pyrittäessä automatisoimaan sitomista on 
käytettävä yZeensä eriZZistä idontakehik
koa . Puiden siirteZyyn autosta idontakehik
koon ja siitä edeZZeen veteen voidaan käyttää 
paitsi autokohtaista kourakuormainta myös 
eriZZistä kiinteää kourakuormainta, siZta
no turia, pyöräkuormaajaa, kurottajatruk
kia ja va tapainotrukkia . 

Kiinteä kourakuormain on inve toinneiZtaan 
ja ku tannuk iZtaan haZpa ratkai u, joten se 
aattaa tuZZa en ~ ~Ja~ e ti ky ymyk een 

auton kaZZi tami en vaihtoehtona . Sekä iZ
tano tureiden että pyöräkuormaajien ja truk
kien inve toinnit ja ku tannuk et o at meZ
ko uuret, j oten ne tuZevat ky ymyk een 
vain erittäin uuriZZa pudotu paikoiZZa. 

Autokuorman purkami meneteZmien ja n~~ssä 
käytettävien Zaitteiden kokeiZuja on edeZ
Zeen jatketta a . 

PURKAMINEN AUTOA KALLISTAMALLA 

MeneteZmä : ippu sidotaan autossa . Pudo-
tuksen ajaksi nipun ympärille laitetaan pu
dotu sketju sekä veteen että jäälle pudo tet
taessa . Pankot laukaistaan, j ol loin nippu 
putoaa pudotuslavaa pitkin veteen . Tarvit
taessa pudo tuksessa käytetään apuna kal
lis tuskoroketta tai hydraulista kippiä . 

Ominai uuk ia: Halpa ja varma ratkaisu , 
joka ei vaadi pudo tuspaikalle suuria inves
t oin t eja , joten soveltuu pienillekin pai-
koille . ipun muoto ei ole edullisin , 
vaikka käytettäisiinkin ala- ja yläpyöris
t yksiä , ja nipusta ei saada kireää . Autos
sa pitää olla laukai s tavat panko t, ja pudo
tu s rasit t aa au t on r unkoa ja jousitusta . 
Si t omisen a utomatisointi on vaikeaa mm . e ri-

laisten pankkojen ja auton runkorakenteiden 
vuoksi . Kapasiteetti pudotuslavaa kohti on 
suuri , jos vain sidontatilaa on riittäväs t i . 
Kapasi t eet ti riit t ää suurimmillekin pudo tus 
paikoille . 

PURKAMINEN ERILLISTÄ SIDONTA
KEHIKKOA KÄYTTÄMÄLLÄ 

Menetelmä: Puut siirretään nostamalla a u 
tosta sidontakehikkoon, jossa ne sidot aan 
nipuksi . Sidontakehikos ta nippu joko nos
tetaan t ai kipataan veteen esim . kallista
maila hydraulisesti kehikon vedenpuoleiset 
pankot . Sidontakehikoita voi tarpeen mukaan 
ol la yksi tai u seampia . os t oon käytetään 
j o ko sil t anosturia , kurottajatrukkia , vas t a 
painot rukkia , pyöräkuormaajaa tai kiinteää 
tahi erillistä hydraulista kourakuormainta . 

ominaisuuksia: Menetelmän ansiosta nipun 
muo t o tulee pyöreäksi , jolloin saadaan ki
reitä, hyviä ja uittok e lpoisia nippuja . 
Ui ttohäviö pienenee ja tehdaskäsittely para
nee . Menetelmä ei rasita autoa eikä vaadi 
laukaistavia pankkoja . Se mahdol listaa tai 
helpottaa sidonnan kehittämistä ja koneel 
lis tamista sekä parantaa kuljet t ajien s uh 
tautumi s ta uittoonajoon . 

Menetelmän haittoina ovat mm . täydellisen 
käyt t övarmuuden puuttuminen, jolloin tarvi 
taan ehkä varamenetelmä , sekä huollon ja 
korjauksen hankala suorittaminen syrjäseu
dulla . On myös epävarmaa , voidaanko mene 
t elmää käyttää talvella. 

Kiinteä hydraulinen kourakuormain s iirtää 
puut taakkoina autosta sidontakehikkoon . 
Kehikosta puut kipataan veteen . 

Kuormaimen tulee olla bruttonostomomentil
taan vähintään 250 kNm , toisin sanoen netto
nostomomentiltaan 160 kNm ja ulottuvuudeltaan 
noin 10 m. Sen kahmarin poikkipinta- alan 
tulee o lla 0 . 7 m2 . 
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Autokuorman purkaminen autoa kallistamalla 

Kuva 2. Autokuorman purkaminen kiinteällä hydraulisella 
kourakuorma imella erillistä sidontakehi kkoa käyttäen 

Kuva 3. Puutavaran purkamista teräsköys isil tanostur illa 

Nämä kuormaimet ovat hyvin varmakäyttöisiä. 
Kuormaimen tuotos on noin 20 nippua tunnissa, 
mikä edellyttää vähintään kahta sidontake
hikkoa . Tuotos vastaa likimain s uurimpien 
pudotuspaikkojen tarvetta. Kuormaimet toimi
sivat parhaiten uittajien vastuulla . Kuormai 
men hinta on noin 220 000 mk ja tuntikustan
nukset ovat noin 80 mk . 

Lyhyt ratainen kahmari- tai teräsköysi si lta
nos turi siirtää puut nippu ina autosta sidon
takehikkoon ja nostaa ne edelleen veteen . 
Nippu voidaan sitoa myös kahmarissa tai te 
räsköyden kannatuksella . Kahmaria ei kui 
tenkaan voida muotoilla pyöreäksi eikä t e 
räsköyden kannatuksellakaan nipusta saada 
pyöreätä , kuitenkin pyöreämpi kuin ajo
neuvossa . 

Teräsköysinosturia on hankalampi käyttää 
kuin kahmarinosturia , mutta toisaalta se on 
jonkin verran varmakäyttöisempi . Kummatkin 
nosturit soveltuvat erilaisille autoille ja 
eri puutavaralajeille . iiden käyttöas te on 
yli 95 i. : n . 

Tuotos kehikkoa käytettäessä lienee noin 
25 nippua tunnissa . osturin käyttö sovel -
tuu parhaiten uittajille . Kahmarinosturin 
hinta on no1n 2 milj . mk ja tuntikustannuk
set ovat noin 250 mk . Teräsköysinosturin 
hinta on noin 1 . 5 milj . mk . Sen tuntikus 
tannukset ovat kuitenkin likipitäen samat 
kuin kahmarinosturin, koska teräsköysinos
turi vaatii suuremman käyttömiehistön . 

Pitkäratainen kahmari- tai terä köy i ilta
no turi poikkeaa lyhytrataisesta nosturista 
va1n s11na , että rataa on jatkettu veden 
päälle . Se nostaa nipun kehikosta ja vie 
sen vedessä olevaan lajittelukujaan , joten 
nippusieppaa tai vastaavaa ei tarvita . 

Radan jatkaminen ja etenkin sen perustaminen 
veden päälle nostaa huomattavasti hintaa . 
Kahmarinosturin hinnaksi on tällöin arvioitu 
3 . 0 milj . mk ja tuntikustannuksiksi noin 
350 mk . Kun nippusieppaa ei tarvita, nostu -
rln aiheuttamat lisäkustannukset ovat 
no1n 260 mk/tunti eli suurin piirtein samat 
kuin lyhytrataisen nosturin . Teräsköysinos 
turiin pätee sama kuin lyhytrataiseen nostu
riinkin . 

Pitkä rata alentaa tuntituotosta - se jäänee 
20 nippuun ehkä pienemmäksikin - , mikä on 
liian vähän suurimmille pudotuspaikoille . 

Kurottajatrukki käsittelee puita nippuina 
autosta kehikkoon ja siitä veteen . Sillä 
pystytään tarvittaessa nostamaan nippu myös 
vedestä . ippu saadaan kurottajan kahmaris
sakin jo melko pyö reäksi . 

Kurottajatrukki vaatii tasaisen kulkualustan 
ja paksun, 10 - 20 cm : n kestopäällysteen . 
Päällystys maksaa noin 100 - 150 mk/m2 . 



Kahmarin käpäliä voidaan siirtää hydrauli
sesti, jolloin kurottaja soveltuu erilaisil
le autoille ja eripituisille puutavarala
jeille. 

Kurottajatrukki on pitkäikäinen, ei kuiten
kaan yhtä pitkäikäin~n eikä aivan yhtä var
makäyttöinen kuin siltanosturi . Kurottajan 
käyttöaste on 90 - 95 %. Kuljettajan ja 
ennakkohuollon vaikutus käyttöasteeseen on 
melko suuri . 

Toiminta- alue on laajempi kuin siltanosturin . 
Konetta voidaan käyttää myös puskurivaraston 
tyhjentämiseen , jos pohja kantaa, vaikka ku
rottaja ei olekaan varsinainen pinoamis- tai 
pinonpurkamiskone . Kone on kömpelöhkö ja 
hidasliikkeinen, mutta kuitenkin tehokas . 

Tuotos on noin 20 - 30 nippua tunnissa eli 
samansuuruinen kuin siltanosturin tuotos. 
Jos kuljetusmatka olisi 0 . 5 km, vastaava tuo
tos olisi 10 - 12 nippua tunnissa . 

Jos puskurivarasto on lähellä , alle 1 . 0 km:n 
etäisyydellä , ja pohja kantaa kurottajan , va
raston purkaminen lienee kurottajalla edulli
sempaa kuin maataloustraktorilla tai autolla . 

Konetta vo~s~ käyttää myös yksityinen ura
koitsija . Hankintahinta on noin 1 . 6 milj . mk 
ja tuntikustannukse t ovat noin 230 mk . Jos 
konetta käytetään talvella muuallakin ja tä
ten saadaan lisää käyttöä , tuntikustannukset 
saattavat olla noin 200 mk . 

Va tapainotrukki käsittelee puita nippuina 
kuten kurottajatrukkikin . Se poikkeaa omi
naisuuksiltaan kurottajatrukista siinä , että 
se ei voi nostaa vedestä, ei ole niin tuke
va, ei ehkä niin varmakäyttöinen, ei n~~n 
pitkäikäinen eikä niin monipuolinen kuin ku
rottaja . Näkyvyys ei myöskään ole yhtä hyvä 
kuin kurottajatrukin näkyvyys . 

Kone soveltuu myös urakoitsijan käyttöön . 

Hankintahinta on noin 1 . 2 milj . mk ja tunti
kustannukset ovat noin 200 mk . 

Pyöräkuo~aajalla käsitellään puita nippuina 
ja se poikkeaa kurottajatrukista lähinnä sii
nä , että runko-ohjaus t ekee koneesta kurotta
jaa hiukan ketterämmän ja hiukan maas t okel
poisemman . Pyöräkuormaaja ei kuitenkaan ole 
n~~n tukeva, pitkäikäinen eikä ehkä yhtä 
varmakäyttöinen kuin kurottajatrukki . 

Kone soveltuu myös urakoitsijan käyttöön . 

Hankintahinta on noin 1 . 6 milj . mk ja tunti
kustannukset ova t saman suuruiset kuin kurot
tajatrukin (noin 200 mk) . 

Erilli en hydraulisen autokuonnaimen käyttö 
tulee kysymykseen lähinnä pienillä pudotus
paikoilla sekä varakoneena isoilla pudotus
paikoilla . 

Kuva 4. Kurottajatrukki puutavaran siirtokoneena 

Kuva 5. Vas tapainotrukki puutavaran siirtokoneena 

Kuva 6. Pyöräkuormaaja puutavaran siirtokoneena 
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METHODS AND EQUIPMENT FOR UNLOADING TRUCK LOADS 

The un1oading of timber truck 1oads into be moved from the truck into the tying frame 
and from there into water by a stationary 
or mobi1e hydrau1ic grapp1e 1oader , an over
head crane , a whee1ed 1oader, a jib or a 
count er- weight truck . 

water or onto the ice 
by ti1ting the truck. 
efforts of the tying 
tying frame has to be 

is current1y being done 
In the automatisation 

of bund1es a separate 
used. The timber can 
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