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T ui:IU.mu.lu UM. 1.! e.lvd.U.J".-U.n pu.ui:avaJta. -aui:o j e.n 
ajankäy:ttöä kcdje.;tu.lue.n e.!U vM.he..{ .. Ma. Tui:
IU.ml.LI.l t.o t.e.ui:U .1".-U.rt ajo p.-UAt.u.!UI.l e.uJtant.ana. 
Ainwt.oa keJtät.i".-U.n t.al.ve.lta. ja kuäf.l.ä l.le.kä 
~ke.nt.e.e.nh~joit.J"~jie.n U~ä y!Ut.yl.lt.e.n om~ 
t~ t~ aui:o yhfut.e.l..m<..ot.ä . 

Ku.oJUnan koko oli ku!U.mää!Un 4t rr/; t.u.oJte.e.n 
pu.u.t~vaJta.n k~oJUnankoko oli 46 m ja puoli
kuivan 48 m . Ku.oJUnart kokoon vM.ku.t.J".ivat. 
myöl.l ajone.u.vot.yyppi, pu.u.t~va!talaji, ku.oJUnal.LI.l 
pM.kkCLtu.o kka 1.! e.kä H , kcd j e.;te.X.J"unko ku.olt
mun mu.kana vM. e.L 

Pu.u.t~vaJta.n kcdj e.;tu.lu e.n ol.lu.l.LI.l kokonwajal.lt.a 
oli t.al.veUa 47 % ja kuällä 35 %. Nun 
l.lanot.ui: rtoJUnaaliku.oJUnat. vupyivät. v~t.olla 
ku!U.mää!Un 7-5 min/ku.oJUna, t.al.ve.lta. 72 mini 
ku.oJUna ja ku äUä 8 3 mini ku.oJUna. Kaik.Ue.n 
ku.oltmie.n mu.kaart tu.U.J".u.ina t.e.lau.l.l- ym. 
ku.011.mat. - vai!.Mt.ollavup~aika oli 9 2 mini 
ku.oJUna . Ku.n pu.u.t~v~ kcdj e.;te.X.J"un u.it~oon 
ja Jtau.tMÅ.e.vau.nu.u.n , ajonope.l.LI.l oli ku.oJUnat.i".u.
rta ku!U.mää!Un 49 km!h ja .:tyhjänä 54 km!h ja 
kcdje.X.u.l.lmat.ka 34 km . Ku.n pu.u.t~vaJta.a ku.tje.
t.U.i"un t.e.ht~alle. , vMt~avat. nope.u.de.;t olivat. 
62 km!h ja 6r km!h ja ku.tje.Xl.Ulmat.ka 98 km. 
Pu.Jtkami6aika oli ku!Umää!Un 43 min/ku.oJUna . 
Vupy~aika t.e.ht~a oli pyöJtäku.oJUnaajCLtta 
pu.Jte.X.i"~UM pie.ne.mpi kuin 6ilianol.lt.u.tUlia 
pu.Jte.X .1" ~u M . 

Ajo no pe.u.de.;t vMt~ivat. M.e.mpie.rt t.u.t.IU.ml.LI.lt.e.n 
t.u.toluia. V~t.ollavup~aika oli .:täMä 
t.u.t.IU.mu.fuuM vähän M.e.mpaa pd.e.mpi. Pu.Jtka
~ ut~ u ote. ve.Jtt~u.ke.lpo~ia t.u.t.IU.mu.luia. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimuksessa selvitettiin puutavara- autojen 
ajankäyttöä kuljetuksen eri vaiheissa . Tut
kimus toteutettiin ajopiirturiseurantana . 
Seurantajaksoja oli kaksi: 25 . 2 . - 10 . 3 . 1987 
ja 16 . - 30 . 6 . 1987 . 

Tutkimus tehtiin Suomen Kuorma- autoliitto 
r . y:n pyynnöstä . Tu tkimusta seurasi tuki
ryhmä, jossa oli mukana kuljetuksenantajien 
ja Suomen Kuorma-autoliitto r . y :n edustajia . 
Tarkemmat tutkimustulokset on julkaistu 
Metsätehon monisteena 1 . 9 . 1988 . 

Tutkimuksen ajoneuvoyhdistelmät vali t tiin 
o t annalla Suomen Kuorma- autoliitto r . y : n 
puu t avara-autoilijoiden jäsenluettelosta. 
Kesän t utkimusjaksolle otettiin mukaan kah
deksan yritysten omaa autoa . 

Tu tkimuksessa oli mukana talvella 24 ja ke
sällä 27 ajoneuvoyhdistelmää . Niistä 5 oli 
4- akselisen auton yhdistelmiä . Ajoneuvo t 
kulje t tivat puuta eri puolilla Suomea (kuva 
1) . Kaikkiaan aineistoa saatiin 29 : stä lii
kenteenharjoittajien ajoneuvoyhdistelmästä 
ja 8 : sta metsäyritysten omis tamasta ajoneuvo
yhdistelmästä . 

Kaikki ajoneuvoyhdistelmät oli rekisteröity 
48 . 0 t onnin kokonaispainolle ja ne oli varus
tettu pelkästään puutavaran kuljetukseen . 
Ajoneuvoyhdistelmien kantavuus ilman kuor
mainta oli keskimäärin 30 . 7 tonnia . 

.6. 3- akse li sen au ton 
yhd is te lmä 

• 4-akselisen au ton 
y hdist e lmä 

• Yrityst en 3-akselisen 
auton yhd istelmä 

Kuva 1 . Autojen sijoi tt uminen aluei t tain 
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Kuljettajia oli muka na 65. Heistä 29 oli 
liikenteenharjoittajia, kuljetusosakeyhtiön 
osakkaita tai perheenjäseniä ja 36 palkat
tuja kuljettajia. Kuljettajien kokemus 
puutavaran kuljettamisesta oli keskimäärin 
13 vuotta . 

Talvella kuljetettiin 701 ja kesällä 479 
kuormaa . Kolmiakselisten a u tojen yhdistel
millä kuljetettiin 943 kuormaa ja 4- akselis
ten autojen yhdistelmillä 237 kuormaa . 

Havupuukuormien osuus kaikista kuormista oli 
noin 80 % ja lehtipuukuormien noin 20 %. 
Kuormista 70 % sisälsi t uore t ta ja 30 % 
puolikuivaa puutavaraa. 

Kaikkiaan koko aineiston kuormista no i n 60 % 
oli ns . normaalikuormia ja lapuissa noin 
40 %: ssa jouduttiin tekemään lisät öi t ä : tela
us, keräily, lajittelu ja kuljetus pelkällä 
vetoautolla tai vajaakuormin. 

TULOKSET 

Kuorman koko 

Täydeksi illlfitettu kuormankoko oli keski
määrin 47 m ; se oli talvella ja kesällä 
lähes sama . Näistä tiedoista 42 % perus t uu 
tehtaiden vas t aanottotodistuksiin ja loput 
58 % kuljettajien arvioon . Kuormain oli 
mukana 70 %:ssa kuormista . 

Havupuutavaran kuormankok~ oli 44 - 52 m3 ja 
lehtipuutavaran 39 - 45 m . Puolikuivan pu~
tavaran kuormankoko oli keskimäärin 2 . 4 m 
suurempi kuin tuoreen puutavar a n. 

Kun kuormain kuljetettiin mukana, 3-akselis
ten a~~o~ en y~d~stelmien . kuormanko~o .. .. o:i 
kesk}maar1n 4 m Ja 4-akse11s t en kesk1maar1n 
2 m pienempi kuin silloin , kun kuormain 
jätettiin varastolle. 
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Kuormauspaikkaluokan "S olosuhteissa kuorma
tut kuormat olivat 3 m suurempia kuin kuor
mauspaikkaluokkien II ja III olosuhteissa 
kuormatut . Niiden kuormien, joissa tehtiin 
lisätöitä tai joista kuormauspaikkaluokkaa 
ei ilmoitettu, kuormankoko ei poikennut 
keskimääräisestä . 

Kokonaisajan ja puutavaran 
kuljetusajan jakautuminen 

Puutavaran kuljetuksen osuus kokonaisajasta 
oli talvella 47 % ja kesällä 35 % (taulukko 
1). Kes ällä kuljetusaikaan vaikuttaa hiljai
sempi kuljetuskausi sekä tutkimusjaksolle 
osunut juhannus . 

TAULUKKO 1 Kokonaisajan jakauma 
seurant ajaksojen aikana 

Talvi 
Osa- aika 

% 

Puutavaran kuljetus 47 
Ruokailu 1 
Huolto 2 
Ko r jaus 2 
Muut ajot ja työt 1 
Seison ta 47 

Yhteensä 100 

Kesä 

35 
1 
1 
1 
2 

60 

100 

Puutavaran kuljetusajasta vajaa puolet kului 
ajamiseen , noin 30 % varastollaviipymiseen 
ja 11- 17% purkamiseen (kuva 2) . Lyhyillä 
kuljetusmatkoilla kuormauksen ja purkamisen 
osuus on suuri. Esimerkiksi 10 km:n mat
koilla terminaalivaiheiden osuus oli 63 %. 
Pitkillä kuljetusmatkoilla ajoajan osuus on 
merkittävä : 150 km : n matkalla 63 %. Kun puu
t avaraa kuljetetaan uit toon ja rautatielle 
lyhyit ä matkoja (noin 30 km), terminaali
vaiheet ovat merkittäviä. Kun puutavaraa 
kuljetetaan tehtaalle (noin 90 km), ajovai-
heelia alkaa olla s uuri merkitys . l 

Keskey t ykset 

Tyhjänäajo 

Purkaminen 

Kuoraattuna-a jo 

Varastollaviipy•inen 
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Kuva 2 . Puutavaran kuljetusajan ja auma 
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Viipyminen varastolla 

Varastollaviipymi~een sisältyvät sekä varsi
nainen kuormaus että kuormauksen ja ajon val
mistelu . Myös kuormaimen irrottaminen ja 
kiinnit täminen kuuluvat varastollaviipymi
seen silloin , kun ne tehdään siellä . Kuormat 
kuormat tiin keskimäärin 1.4:ltä varastolta . 
Kuormausajomatka oli keskimäärin 1 . 3 km . 
Kuorma t taessa apumies oli mukana 22 %: ssa 
kuormis t a . 

Var astollaviipymisaika oli keskimäärin 92 
minikuorma (taulukko 2) . Normaalikuormien 
keskimääräinen varastollaviipymisaika oli 
75 minlkuorma , talvella 72 minikuorma ja 
kesällä 83 minlkuorma . 

TAULUKKO 2 Keskimääräi se t varastollaviipymisajat . 
Kaikki kuorma t 

Kuormia , 
Varas t olla-

Kuormaustapa viipymisaika, 
kpl minikuorma 

Normaalikuormat 
yh t eensä ja keskimäärin 712 75 

Lisätyökuormat 
- telauskuorma t 79 143 
- keräily .. 206 130 
- l ajittelu :: 15 92 
- vetoauto 36 31 
- vajaat .. 38 46 
- kuormat, joissa useita lisä t öi t ä 94 135 

Yhteensä ja keskimäärin 468 118 

Kaikki yhteensä ja keski määrin 1 180 92 

Kun kuormain kuljetettiin mukana , varastolla
viipymisaika oli tuoretta puutavaraa kuor
mattaessa ke skimäärin 15 minikuorma pienempi 
kuin silloin, kun kuormain jätet tiin varas
tolle . Kuormaimen irrottamiseen muualla 
ku in varastolla kului aikaa 13 minikerta ja 
sen kiinnittämiseen 12 minlkerta. Apumiehen 
mukanaolo pienensi varastollaviipymisaikaa 
keskimäärin 11 minlkuorma . 

Kun kuormattiin tuoretta puutavaraa ja kuor
mauspaikkaluokka oli I, 3- akselisten autojen 
yhdistelmät viipy ivät varastolla keskimäärin 
73 minlkuorma, 4- akselisten autojen yhdistel
mä t 58 minikuorma ja yritysten autojen yhdis
telmät 103 minlkuorma . 

Kuormis t a telattiin 12 %. Telauskuormat 
viipyivät varastolla keskimäärin 143 mini 
kerta , josta telausajoon kului 28 minlkuorma. 
Keskimääräinen telausajomatka oli 8 km. Ylei
sin syy telaukseen (58 %) oli k äänt öpaikan 
puuttuminen . Tien kapeus ja huonokuntoisuus 
johti telaukseen 37 %: ssa kuormista . 5 %: ssa 
kuormis t a t elauksen syytä ei ilmoitettu . 

Kuormista keräiltiin 24 %. Ke räilykuormat 
viipyivät varastolla 130 minlkuorma. Aikaan 
sisäl tyy myös ajoaika. Keräilyajoma tka oli 
19 km . Kuormat keräiltiin keskimäärin kol
melta varastolta . 
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Kuva 3. Kuo rmattuna - j a tyhjänäajonopeudet 

Vajaakuormina-ajoon vaikutti eniten tien 
kapeus; perävaunu ei mahtunut kulkemaan täys
pitkänä tiellä. Vajaakuormin jouduttiin aja
maan myös huonojen (ahtaiden) liittymien 
vuoksi. Yksi syy vajaakuormiin oli puiden 
loppuminen varastolta . Pelkällä vetoautolla 
kuljettaminen johtui siitä, että puut loppui
vat tai varastoalue oli ahdas . 

Ajo 

Kuormattuna- aj on nopeus oli kesällä keski
maar1n 3 - 5 kmlh suurempi kuin talvella 
(kuva 3) . Sen sai aikaan kesän pitempi 
ku ljetusmatka . Tyhjänäajonopeudet olivat 
molemmilla tutkimusjaksoilla lähes samat . 
Ajonopeudet eri osissa maa ta olivat lähes 
samat, kun niitä verrattiin kuljetusmatkan 
mukaan. 

Kuljetusmatka oli keskimäärin 79 km . Neli
akselisten autojen yhdistelmiä k äy tettiin 
lyhyemmillä kuljetusmatkoilla kuin 3- akse
listen : 4- akselisten autojen yhdistelmien 
ku ljetusmatka oli talvella keskimäärin 54 km 
ja kesällä 43 km, kun taas 3-akselisten 
a u tojen yhdistelmien kuljetusmatka oli ta l 
vella keskimäärin 74 km j a kesällä 87 km. 
Yritysten autoyhdistelmien ku lje tusmatka oli 
kesällä 137 km . 

Purkaminen 

Purkamiseen sisältyvä t odotukset, mittaus, 
purkamispaikalla-ajot , purkamisen valmistelu , 
varsinainen purkaminen ja a j oneuvoyhdistel
män ajokuntoon laitto. 

Kaikista kuormista kuljetettiin 69 % teh
taille, 14 % jää- tai vesivaras t oihin , 7 % 
rautatievaunuihin, 8 % varastopinoihin ja 
2 % muille purkamispaikoille , esim . proo
muihin. 
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TAULUKKO 3 Viipymisajat purkamispaikalla. 
Täydet kuormat 

Purkamispaikka Purkamistapa minikuorma 

Tehdas Pyör äkuormaaja 39 
Siltanosturi 55 
Nippuina kaatamalla 40 
Omalla kuormaimella 44 
Muu t apa 39 

Keskimäärin 43 

Jää- tai Nippuina kaatamalla 40 
vesivarasto Omall a kuormaimella 30 

Keskimäär in 39 

Rauta t ievaunu Omalla kuormaimella 37 

Va ras t opino Omalla kuormaimella 38 

Muut Usei t a 84 

Kaikki keskimäärin 43 

Viipymisaika purkamispaikalla täysin kuor
min oli keskimäärin 43 minikuorma (taulukko 
3) . Purkamistapojen väliset poikkeamat eivät 
olleet suuria . 

Muut ajat 

Keskeytysaika kuormaa kohti oli keskimäärin 
11 minikuorma . Keskeytyksistä 60 % sattui 
t yhjänä ajettaessa, 5 % kuormattaessa ja 
35 % kuormattuna ajettaessa. 

Ruekailuun autoilijat k äyttivät keskimää rin 
9 minikuorma ( 26 minlkerta) . Huoltoon
esimerkiksi tankkaukseen - kului aikaa keski
määrin 11 minikuorma ja korjaukseen 12 mini 
kuorma. Yhteensä keskeytyksiin, ruekailuun 
ja huoltoon kului 31 minlkuorma. Nämä ajat 
vaihtelivat huomattavasti eri autojen vä
lillä . 

Metsä teho Review 1311988 

TULOSTEN TARKASTELU 

Seurantatutkimus soveltui hyvin keskimääräis
ten viipymisaikojen ja olosuhteiden vaiku
tuksen karkeaan selv ittämiseen. Ajankäyttö 
jouduttiin jaottelemaan kuitenkin melko kar
keasti . Esimerkiksi varastollaviipymisajasta 
ei voitu erottaa kuormaimen käyttöaikaa. 
Olosuhteiden vaikutuksen tarkempaan selvittä
miseen tarvittaisiin huomattavasti enemmän 
havaintoja ja tarkempaa olosuhdekuvausta . Se 
onnistuu paremmin aikatutkimuksella. 

Aineistoa ajonopeuksista kertyi riittävästi, 
kun taas purkamisesta olisi tarvittu jonkin 
verran l isää . Kuormausvaihe jakautui ~onen 
vaikuttavan tekijän vuoksi osiin niin, että 
luotettavien päätelmien teko niiden vaiku
tuksesta ei ollut ma hdollis ta. 

94 autoilijasta jäi pois 65 osin syyn ilmoit
taen ja osin sit ä ilmoi ttama tta. Lisäksi ai
neiston aluee llinen ka ttavuus oli vajavainen . 

Kesällä myöhään jatkunut kelirikka vähensi 
kuljetuksia. 

Metsä teho tutki v uonna 1984 aikatutkimuksena 
kaluston kehittymisen vaikutusta puutavara
autojen ajankäyttöön (Metsätehon tiedotus 
387) . Siinä mukana olleet 31 autoyhdistelmää 
oli rekisteröity 48 . 0 tonnin kokonaispainol
le ja ne vastaavat muil takin ominaisuuksil
taan tämän tutkimuksen autoyhdistelmiä. 

Vuoden 1984 ja t ämän tutkimuksen ajonopeudet 
vastasivat t oisiaan . 

Kolmiakselisten autojen yhdis telmä t V11pyi
vät varastolla tässä tutkimuksessa hieman 
pitemmän aikaa ja 4- akselis ten autojen yhdis
telmät lyhyemmän aikaa kuin vuonna 1984. 

Purkamisaikoja on aiemmin tutkittu valitse
malla kohteet purkamistavoittain. Niin ollen 
niistä ei ole saatu keskimääräisiä purkamis
aikoja, joten ver t ailu t ämän tutkimu ksen 
kanssa ei ole mahdollis t a . 

TIME ANALYSIS OF TIMBER TRUCKING 

The study 
at various 
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concerned 
stages of 

timber trucking time 
the haulage process. 

Tachograph records were used as the basic 
research material . 
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