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TAUSTAA 

Puutavara kuormataan rautatievaunuun taval
lisesti auton omalla kuormaimella, joka kul
jetetaan mukana metsävarastosta asemalle. 
Kuormain pienentää auton kantavuutta ja kuor
tnaa. Auton ja kuormaimen käyttökulut myös 
lisääntyvät kuormauksessa. Vuoden 1984 puu
tavaran autokuljetusmaksujen mukaan nama 
seikat yhdessä lisäävät kuljetuskustannuksi~ 
apumiehet t ömän auton osalta noiiJ 3 , 50 mk/m 
ja apumiehellisen noin 5,50 mk/m . 

Erilliskuormaajaa käytettäessä vältytään 
autokohtaisen kuormaimen kuljettamiselta . 
Auton alu s t alle asennettuna erilliskuormaaja 
on liikkuva yksikkö, jota voidaan käyttää 
laajemminkin erilaisissa puutavaran siirtoon 
liittyvissä t öissä ja muuhun - esim. lumen 
auraukseen . Siltanosturiin verrattuna eril
liskuormaaja on helpommin liikuteltavissa ja 
sillä on helpompi kuormata vaunut täyteen . 

Metsäteho tutki erilliskuormaajan käyttöä 
puutavaran kuormaukseen autosta rautatie
vaunuun talvella 1983 Valtionrautateiden 
Iisalmen liikennepiirin alueella Kauppilan
mäen ja Sukevan asemilla ja talvella 1984 
VR:n Joensuun liikennepiirin alueella Kiteen 
asemalla . Kummassakin tapauksessa kuormat 
tiin Tehdaspuu Oy:n puutavaraa . Talvella 
1983 kuormaajan käytön organisoi Tehdaspuu Oy 
ja talvella 1984 VR : n Joensuun liikennepiiri. 

KUORMAAJAT 

Erilliskuormaajissa oli kuormaimena talvella 
1983 Foresteri 12100 ja talvella 1984 Peku 
875 . Foresteri 12100:n ulottuvuus on 10 m, 
suurin nostomomentti 118 kNm (12 tonnimetri~) 
ja kouran poikkipinta-ala avattuna on 0.8 m • 
Peku 875:n ulottuvuus on 7.5 m, suurin nosto
momentti 79 kNm (8 tonnimetriä) 2 ja kouran 
poikkipinta-ala avattuna on 0 . 5 m . 

Molempien kuormainten alusta-autona oli 
vanha kuorma-auto, jota oli tarpeen mukaan 
muutettu ja vahvistettu ja johon oli asen
nettu kuormaimen vaatima hydrau_liikka. 
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TUTKIMUSTULOKSET 

Taulukon 1 kuormausnopeuksien mukaan Fores
teri 12100 ehtii kuormata 3 - 4 autoyhdis
telmän kuormat ja Peku 875 runsaat 2 kuormaa 
tunnissa. Kuormaajaurakoitsijan edellytetään 
silloin huolehtivan vaunujen laitosta. 

Käytännössä kuormaajan kuormakohtaisesta 
käyttöajasta oli vain runsaat puolet varsi
naista kuormausaikaa. Loput ajasta kului 
erilaisiin valmisteluihin, odottamisiin, 
siirtoihin ja keskeytyksiin. Taulukossa 2 
esitetyn ajan lisäksi autot joutuivat pääl
lekkäisten saapumisaikoj en takia odottamaan 
keskimäärin 4.7 min kuormaa kohti. 

Kauppilanmäessä ja Sukevalla käytetty tehok
kaampi erilliskuormaaja olisi voinut kuorma
ta koko junan (90 pitkää puutavaranippua) 8 
tunnin työpäivän aikana. Käytännössä siihen 
ei kuitenkaan päästy, sillä tutkimuksen ai
kana puutavaraa aJ01 samanaikaisesti vain 
yksi tai kaksi autoa. Vaunujen laitosta huo
lehti urakoitsijan palkkaama mies. 

TAULUKKO 1 Kuormausnopeudet kuormattaessa eri 
puutavaralajeja autosta r autatievaunuun 

Peku 875 Foresteri 12100 
Puutavara-
laji cmin/m3 

Havutukki 0.29 -
Koivutukki 0 . 36 -
n. 5 m havukuitupuu 0 . 34 0 . 27 

n. 3 m havukui tupuu 0 . 45 0 . 33 

n . 3 m koivukui tupuu 0 .46 -

Tutkimusaineisto , 3 918 185 m 

TAULUKKO 2 Kuormaajan ja puutavara-auton ajankäyttö 
kuormattaessa puutavaraa autosta rautatie
vaunuun Kiteellä 

Kuormaaja Puutavara-
(Peku 875) auto 

Ty önvaihe 
Ajanme nekin jakauma , % 

Varsinainen kuormaus 51. 5 51. 5 

Kuormauksen valmis telu 0 . 7 11.5 

Raut atievaunun 2. 0 -
valmistelu 

Rauta t ievaunun odotus 18.3 18 . 3 

Muut odotukset 5 . 4 -
Siirrot 13 . 9 16 . 6 

Keskeytykset 8 . 2 2.1 

Yhteensä 100. 0 100.0 
----=-=====----======== ======-=-==-=-= ~---------------

Yhteensä , mini kuorma 29.5 29 . 5 
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Kiteen asemalla Peku 875 -erilliskuormaajaa 
käytettiin noin kolme kuukautta. Sinä aika
na se ku~rmasi rautatievaunuun yhteensä noin 
20 000 m puutavaraa. Puutavaraa sinne ajoi 
keskimäärin 3 - 4 autoa samanaikaisesti. 
Vaunujen laitosta huolehtivan apumiehen oli 
palkannut kuormaajaurakoitsija. 

KÄYTTÖ KUSTANNUKSET 

Kuormaajien hinnat olivat alustan ja kuormai
men hinnan mukaan 250 000 - 300 000 mk. Jos 
300 000 mk:n hintaista kuormaajaa käytetään 
2 000 tuntia vuodessa, ovat kiinteät kustan
nukset autokuljetusmaksujen laskentaperus
teita soveltaen ja palkat mukaan lukien noin 
105 ~/h ja muuttuvat kustannukset noin 0,50 
mk/m . Käytännössä yksikkökustannukset kui
tenkin vaihtelevat sen mukaan, miten kuor
maaja pystytään työllistämään. Edellä esi
tettyjen kustannusten perusteella maksaisi 
kahden autoyhdistelmän kuosmien kuormaaminen 
raut~tievaunuun 1,70 mk/m ja yhden 2,80 
mk/m tunnissa. 

Kokemusten ja laskelmien perusteella asemal
le olisi kuormaajan purettavaksi tuotava 
päivittäin vähintään 10 kuormaa, jotta eril
liskuormaajan käyttö olisi taloudellista. 
Puutavaraa olisi silloin tuotava ajomatkan 
mukaan 3 - 4 autolla. 

MUITA HUOMIOITA 

Kuormaajan tehokkaan työskentelyn kannalta 
on tärkeää, että sille on asemilla rautatie
vaunun ja puutavara-auton välissä tarpeeksi 
työtilaa. Eri t yises ti talvella tarvitaan 
riittävästi aurattua t yö tilaa . Tilanpuutetta 
Sukevalla ja Kiteellä ei ollut. 

Myös erilliskuormaajaurakoitsijan ja auton
kuljettajan keskinäinen yhteydenpito on t är
keää . Ilman sitä joudutaan tiedonkulun 
puutteiden vuoksi turhaan odottamaan. 

PÄÄTELMÄT 

Erilliskuormaajan työllistäminen niin kuna
kin t yöpä i vänä kuin pitemmäksikin aikaa on 
ratkaisevaa sen käy t ön taloudellisuudelle. 
Rautatievaunujen kuormaus on yleensä yhden 
yrityksen jär jes t ämänä niin l yhy t aikainen ja 
puumääriltään niin vähäinen , että riittävää 
työllisyyttä ja t aloudellisuutta on vaikea 
saavuttaa. Lisäksi yhden yri t yksen on vaikea 
t yöllistää kuormaajaa muissa tehtävissä . 
Ni inpä erillis kuormaajan hallinta soveltuisi 
VR : lle kuten Kiteellä . Silloin VR kykenisi 
mahdollisesti työllistämään erilliskuormaa
jan useamman yrityksen puutavaran kuljetuk-



Kuva. Erilliskuormaaja kuormaamassa rautatievaunua Kiteen asemalla talvella 1984. 
Valok. Metsäteho 

sissa, asemalta kuormaoksissa ja muissa puu
tavaran siirroissa. Myös vaunuista huoleh
tiva apumies olisi helpointa järjestää VR:n 
kautta. Kun on päästy kuormaajalle riittä
viin puumääriin, olisivat kuljetuksen ohjauk
sen sekä urakoitsijan ja autoilijoiden kes
kinäisen yhteydenpidon avulla turhat odotuk
set vältettävissä. 

Yhtenä mahdollisuutena on käyttää rautatie
vaunujen kuormaukseen liikenteenharjoitta
jien erilliskuormaajia. Ne ovat riittävän 

tehokkaita pienille puumäärille, 
hallinnollisesti helppo ohjata 
käyttäen säästetään kustannuksia. 

niitä on 
ja niitä 

Nykyinen menetelmä, jossa autot kuljettavat 
kuormaimen mukanaan ja kuormaavat vaunut, on 
tehokas ja hallinnollisesti helppo. Se on 
kuitenkin kallis menetelmä. Erilliskuormaaja 
keventäisi siten puutavara-autojen työtaak
kaa kuormaimen kuljetuksen ja käytön osalta. 
Myös tarve käyttää apumiestä muuttuisi olen
naisesti. 
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SEPARATE LOADER FOR LOADING TIMBER ONTO RAILWAY CARS 

The study compares the uses of a separate 1oader and 
a detachab1e timber truck 1oader for 1oading rai1way cars. 
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