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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tuotokseen vaikuttavat tekijät 

kuljetettaessa puutavaraa puskurivarastosta veteen auto- ja maatalous

traktorikalustolla. 

Tutkimustulosten valossa näyttää siltä , etteivät puskurivarasto-olosuh

teet sanottavasti vaikuta varsinaiseen kuormausaikaan. Kuormauksen val

misteluun ja päättämiseen sekä kuormaimen kiinnittämiseen ja irrottami

seen käytettiin vähemmän aikaa kuin tavanomaisessa autokuljetuksessa. 

Vaikuttaa myös siltä , että purkamisen ajanmenekki olisi pienempi pusku

rivarastosta kuljetuksessa. Yksittäisistä työvaiheista etenkin pudotus

ketjujen laitto, pudotuksen valmistelu ja ajokuntoon laitto ovat olleet 

nopeampia kuin tavanomaisessa autokuljetuksessa. Pudotuspaikan vaiku

tus purkamisen ajanmenekkiin on ilmeinen. 

1 JOHDANTO 

Puskurivarastolla tarkoitetaan puutavaran varastoaluetta, jolle puutavara 

on kuljetettu joko välivarastosta tai jatkettuna lähikuljetuksena ja jol

ta puutavara tullaan siirtämään uittoon, rautatielle tai käyttöpaikalle. 

Tämän lisäksi edellytetään, että perättäisinä ajokertoina ajettava puu

määrä on vähintään 500 m3 ja että varastolla on kiertotietä vastaavat 

kääntymisolosuhteet. 

Metsäteho tutki keväällä ja alkukesällä 1977 puutavaran ajoa uittoväylän 

varrella sijaitsevista puskurivarastoista, uittopuskureista, Tehdaspuu Oy:n 

ja Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmailla Keski- ja Itä-SUomessa. Tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää tuotokseen vaikuttavat tekijät puutavaran kulje

tuksessa puskurivarastosta veteen auto- ja maataloustraktorikalustolla. 

Tutkimus suoritettiin puutavaran autokuljetusten maksuperusteita sekä ui

ton teknis-taloudellisten käyttöedellytysten parantamista silmällä pitäen. 

Puutavarankuljetustenantajien neuvottelukunnan ja Suomen Kuorma-autoliitto 

r.y:n edustajat ovat tutustuneet tutkimussuunnitelmaan Ja 

keruuseen kentällä. 

aineiston 
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2 AINEISTO 

2.1 Tutkimuskohteiden valinta Ja aineiston keruu 

Tutkimuksen kohteeksi otettiin puskurivarastosta ajossa yleisimmin käy

tetyt ajoneuvotyypit: täysperävaunuauto perävaunuton auto ja maatalous

traktori. Autokaluston osalta rajoituttiin irrotettavalla hydraulisella 

kourakuormaimella varustettuihin autoihin. Lisäksi edellytettiin, että 

ajoneuvossa oli apumies, joskin tästä jouduttiin osittain tinkimään. 

Koska tutkimus koski yksinomaan uittopuskureita , tutkittaviksi puutavara

lajeiksi valittiin 2 m havukuitupuu, 3 m bavukuitupuu ja havutukki . 

Tutkimuksen kohteeksi pyrittiin saamaan kutakin ajoneuvotyyppiä hyvin 

vastaava kalusto ja miehistöitä edellytettiin hyvää ammattitaitoa. Käy

tännössä jouduttiin kuitenkin ottamaan lähes kaikki air-eiston keruun ai 

kana tietoon saatu, mainittuja ajoneuvotyyppejä edustava kalusto. Varas

tot määräytyivät valitun ajoneuvon mukaan, mutta tarkoituksena oli kui

tenkin tutkia sekä 11lähiajovarastoja'; että sellaisia, missä ajo tapahtui 

yleisillä teillä. 

Työskentelyä tutkittiin tavanomaisena aikatutkimuksena. Tämän lisäksi 

suoritettiin eräiden olosuhdetekijöiden vaikutuksen selvittämistä varten 

tarpeelliset määritykset. 

2.2 Aineiston määrä ja laatu 

Tutkittavaa ajoneuvotyyppiä kohti pyrittiin saamaan kolme aJoneuvoa ja 

kustakin tutkimuksen kohteeksi valitusta ajoneuvosta 10 kuormaa. Tämä 

merkitsi sitä, että kutakin ajoneuvoa seurattiin 1 . .. 3 päivää. Jokaista 

kalustoryhmää kohti haluttiin saada 3 .•. 5 varastaa. 

Havutukkeja kuljettaneita perävaunuttornia autoja kertyi suunniteltua 

enemmän ( talilukko 1). Ilman apumiestä olivat vain havutukkeja ja 3 m 

kuitupuuta ajaneet traktorit. 
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TAULUKKO 1 Tutkimusaineisto 

Puutavaralaji 
. 

Erittely 2 m 3m Yh-
havu- havu- havu- teensä 
kuitu- kuitu- tukki 
puu puu 

Ajoneuvoja, kpl 1 1 1 3 

Täysperävaunuauto Kuormia, kpl 10 10 10 30 

Ajettu, m3 338 239 431 1 008 

Varastoja, kpl 1 1 1 3 

Ajoneuvoja, kpl 2 1 4 7 

Perävaunuton auto Kuormia, kpl 9 9 39 57 

Ajettu ~ m3 149 100 823 1 072 

Varastoja, kpl 2 1 4 7 

Ajoneuvoja, kpl 1 2 1 4 

Traktori Kuormia, kpl 5 18 10 33 

Ajettu, m3 77 200 190 467 

Varastoja, kpl 1 2 1 4 

Ajoneuvoja, kpl 4 4 6 14 

YHTEENSÄ Kuormia, kpl 24 37 59 120 

Ajettu, m 3 564 539 1444 2 547 

Varastoja, kpl 4 4 6 14 

2.3 Kalusto ja miehistö 

Kaikki tutkitut autot olivat kolmiakselisia ja perävaunut kaksiakselisia. 

Myös traktoreiden perävaunut olivat kaksiakselisia. Autot olivat: Scania 

140 S V8, 2 kpl ; Scania L~S 110 S, Scania LS 110 S ja Scania LT 110 S; 

Volvo N 1225, 2 kpl ja Volvo F 88, 2 kpl. Traktorit olivat Ford 7000, 

Massey Ferguson 178, Valmet 702 S ja Volvo BM 810. 

Autot ja traktorit jakautuivat vuosimalleittain seuraavasti: 1970 2 kp1, 

1971 1 kpl, 1972 2 kpl, 1973 3 kpl, 1974 3 kpl, 1976 1 kpl ja 1977 

1 kpl . Keski-ikä oli 4 vuotta . 
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Autojen kuormaimista 4 kpl oli Fiskars-, 2 kpl Hiab- , 3 kpl Jonsereds

merkkisiä . Traktoreiden kuormaimista oli 2 kpl Cranab, 1 kpl Joutsa ja 

1 kpl Näpsä Nupe -merkkisiä. Kuormaimien vuosimallijakauma oli seuraava: 

1972 ja sitä vanhempia malleja 5 kpl, 1973 3 kpl , 1975 1 kpl, 1976 

3 kpl ja 1977 1 kpl. Keski-ikä oli 4 vuotta. 

Kuljettajien keski-ikä oli 29 vuotta ja he olivat toimineet ammatissa 

keskimäärin 9 vuotta. Kuormaimenkäyttäjien työkokemus oli 8 vuoden pi

tuinen . Heidän ammattitaitonsa arvioitiin 10 tapauksessa hyväksi ja 5 

tapauksessa tyydyttäväksi. 

2 . 4 Aineiston käsittely 

Ajoneuvojen kuormausta koskeva aineisto käsiteltiin Valtion tietokone

keskuksessa. Lopulliset kuormausta koskevat yhdistelmät on laadittu ma

nuaalisesti. Ajoa ja purkamista koskevat tulokset laskettiin kokonaan 

käsin. 

Aineiston käsittelyssä yhdistettiin ajoneuvotyypeittäin ne työvaiheet, 

joihin puutavaralajille ei ollut merkittävää vaikutusta. Jos ei myöskään 

ajoneuvotyypillä eikä apumiehellä näyttänyt olevat vaikutusta ajanmenek

kiin, tulokset laskettiin koko aineiston keskiarvona. 

3 TUTKIMUSTULOKSET 

3.1 Kuormaus 

3.1.1 Varsinainen kuormausaika 

Varsinainen kuormausaika sisältää kuormaustaakan oton varastomuodostel

masta, sen purkamisen kuormaan, taakan järjestelyt varastomuodostelmassa 

ja kuormassa sekä kuorman ja varastomuodostelman järjestelyt. Kun teh

dään 2 x 2 m:n nippuja, aikaan sisältyy myös sidepuiden laitto. Kuormaus

aj at eivät sisällä keskeytyksiä. 
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TAULUKKO 2 Varsinaiset kuormausajat puutavaralajeittain 

Täysperävaunu- Keskim. 
Puutavara-

JS. Traktori pölkkyjen perävaunut on 
laji Työvaihe 

auto 
päiden 
poikkeama, 

Tehoaika, min/m3 dm 

Kuormaus 1.04 1.55 
Sidepuiden 

0.14 0.12 2 m havu- laitto 
kuitupuu 1.7 

Järjestely 0.12 0.07 

Yhteensä 1.30 1. 74 

Kuormaus 0.91 0.88 
x) 

3 m havu-
Järjestely 0.08 0.06 kuitupuu 2.9 

Yhteensä 0.99 0.94 

Kuormaus 0.84 1.25 
x) 

havu-
Järjestely tukki 0.02 0. 05 3.5 

Yhteensä 0.86 1.30 

Keskimääräinen 
4.9 4.6 kuormausetäisyys, -

m 

x) . . -E1 apum1esta 

Traktoreiden ajanmenekki oli 3 m havukuitupuun kuormauksessa 5 % pienempi 

kuin autoilla, vaikkakin traktorit kuormasivat ilman apumiestä. 

tähän lienevät kuormaimen käyttäjien ammattitaidon erot. 

Syynä 

Sidepuita laitettiin 3 ... 4 kertaa/nippu ja keskimäärin 15.4 kpl/nippu. 

Sidepuiden ajo ja käsittely varsinaisen kuormauksen ulkopuolella on kat

sottu keskeytykseksi . Sidepuiden käyttö aiheuttaa :m,yös järjestelyajan 

pitenemistä. 

Kuormausetäisyyden - kuormaimen tarttumakohdan etäisyys kuorman keski

viivasta -todettiin selvästi vaikuttavan varsinaiseen kuormausaikaan 

(kuva). Puutavaralajien välillä ei havaittu eroJa . Keskimääräiset 

kuormausetäisyydet käyvät ilmi taulukosta 2 . 
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Kuormausetäisyys, m 

Kuormausetäisyyden vaikutus kuormausaikaan 

Varastomuodostelman reunan epätasaisuus ei ole tässä tutkimuksessa mai

nittavasti vaikuttanut kuormausaikaan. Keskimääräiset pölkkyjen päiden 

poikkeamat on esitetty taulukossa 2 (s. 6) . 

Varastomuodostelman koko ei myöskään ole erityisemmin vaikuttanut kuor

mausaikaan, sillä puskurivarastoalueella varastomuodostelmat olivat huo

mattavan suuria. Monessa tapauksessa kaikki tutkittavat kuormat voitiin 

ajaa samasta varastomuodostelmasta . Havutukki kuormattiin välitelatto

mista kasoista ja kuitupuu kourapinoista . 
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3 .1 . 2 Kuormauksen valmistelu Ja päättäminen 

TAULUKKO 3 Kuormauks en valmistelu- Ja päättämisajat 

Kuormauksen Kuormauksen Yhteensä 
Ajoneuvo valmistelu päättäminen 

Tehoaika, min/kuorma 

Täysperävaunuauto 2 . 08 2 . 91 4 . 99 

Perävaunut on 
auto ja traktori 0 . 93 l. 57 2.50 

Traktori x) 0.82 2 . 43 3.25 

x) E" . 
1 apum1.estä 

Apumies tekee kuormauksen valmisteluun ja etenkin päättämiseen kuuluvia 

töitä yleensä samanaikaisesti varsinaisen kuormauksen kanssa. Tällöin 

näihin töihin kuluvaa aikaa ei ole mitattu, eikä se sisälly taulukon 

aikoihin . 

Aineisto 2 m havukuitupuuta ajaneesta traktorista on yhdistetty perävau

nuttomien autojen aineistoon. Tämä johtuu siitä, ettei aineisto ole ri i t 

tävän edustava . Sitä ei voitu myöskään yhdistää muista traktoreista koet

tuun aineistoon, koska niissä ei ollut apumiestä. Samaa menettelyä on 

noudatettu myös pudotuksen valmistelussa ja kaluston ajokuntoon laitossa. 

Kuormaimen irrottamiseen ja kiinnittämiseen kulunut aika (taulukko 4) ei 

sisälly esitettyihin kuormauksen valmistelu- ja päättämisaikoihin . Kuor

main jätettiin varastolle noin 38 %: ssa kaikista tutkituista ajokerroista . 

Se voitiin yleensä jättää varastomuodostelman viereen, joten ajoa kuormai

men irrottamista ja kiinnittämistä varten ei juuri esiintynyt. 



TAULUKKO 4 Autokohtaisen kourakuormaimen kiinnitys ja irrotus 

(Täysperävaunuauton kuormaimen ki innitykseen ja 

irrotukseen sisältyy perävaunun irrotus ja kiinnitys) 

Ajoneuvo Työvaihe Tehoaika, Havaintoj a , 
min/k.erta kpl 

Kuormaimen kiinnitys 3. 28 9 

Täysperävaunuauto Kuormaimen irrotus 4.18 10 

Yhteensä 7.46 -

Kuormaimen kiinnitys 2. 29 33 

Perävaunuton auto Kuormaimen irrotus 2.47 35 

Yhteensä 4.76 -

3.1.3 Kuormausajo 

9 

Kuormausajaa oli a1van satunnaisesti. Kuormausajan valmistelu- ja päät

tämisajat on esitetty taulukossa 5 ja keskimääräiset kuormausajomatkat 

ja tehoajat taulukossa 6. Kuormausajan aikana oli yksi keskeytys . Syynä 

oli väistäminen, ja keskeytykseen kului 0. 50 min . 

TAULUKKO 5 Kuormausajan valmistelu- ja päättämisajat 

Kuormaus- Kuormaus- Havaintoja , 
ajon ajon Yht eensä kpl 

Ajoneuvo valmistelu päättäminen 

Tehoaika, min/kerta 

Täysperävaunuauto 0.74 0.68 1.42 3 

Perävaunut on auto 0.63 0. 50 1.13 5 

Traktor i x) 0.25 0.32 o. 57 4 

x) Ei apumiestä 
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TAULUKKO 6 Keskimäär äiset kuormausajomatkat Ja tehoajat 

Ajoneuvo Ajomatka, m Tehoaika ~ Havaintoja, 
min/10 m kpl 

Täysper ävaunuauto 8 0 . 26 3 
' 

Perävaunut on auto 11 0 . 43 5 ' 

Traktori 33 0 .12 4 

_, __ ------------- -----------1----------- -----------
Koko aineisto 18 0 . 22 12 

3.1.4 Kääntyminen 

Jos kääntyminen tapahtui ennen varastomuodostelmaa, kääntyminen alkoi, 

kun ajoneuvo pysähtyi s i tä varten. Jos kääntyminen tapahtui varastomuo

dostelman jälkeen, se alkoi, kun ajoneuvo ohitti kuormattavan varasto

muodostelman. !~alemmissa tapauksissa työvaihe päättyi, kun ajoneuvo oli 

asettunut varastomuodostelman viereen . Kun käytettiin kiertotietä, kään

tymisaikaa ei rekisteröity . Kiertotietä käytettiin 27 %:ssa ajokerroista . 

Täysperävaunuauton havainnot ovat kaikki samalta varastolta ja samasta 

autosta. 

TAUWKKO 7 Eri ajoneuvotyyppien kääntymisajat 

Kääntymisen 
Havaintoja, 

Kääntymisiä 
Ajoneuvo tehoaika, kiertotietä 

min/kerta kpl käyttäen, kpl 

Täysperävaunuauto 1. 61 10 20 

Perävaunut on auto 1.20 52 5 

Traktori 0 . 80 26 7 

----------------1------------ ----------- -----------
Koko aineisto 1.13 88 32 
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3.1.5 Kuormauksen keskeytykset 

Taulukosta 8 nähdään, että tärkein keskeytyksen syy oli sidepuiden käsit

tely ja haku. Näitä keskeytyksiä esiintyi vain 2 x 2 m:n nippuja teh

täessä. Muissa tapauksissa lepo oli suurin keskeytyksen syy. Lepoaika 

sisältää varsinaisten lepotaukojen lisäksi kuormauksen aikana pidetyt tu

pakka- ja kahvitauot. Myös korjaukset ja työn suunnittelu olivat tärkei

tä keskeytysten syitä. 

TAULUKKO 8 Kuormauksen keskeytykset (alle 15 min:n) 

ja niiden jakautuminen 

Täys- Perä-
perä- vaunu- Trak- Koko aineisto 

tori Keskeytyksen syy vaunu- ton 
auto auto 

minikuorma % 

Lepo 0.68 0.24 0.17 0.33 32 8 

Korjaukset 0.64 0.26 0.02 0.29 28 7 

Työn suunnittelu 0.28 0.12 0.16 0.17 16 4 

Odotus - 0.14 - 0.07 7 2 

Huolto 0.03 0.10 - 0.05 5 1 

Muu 0.15 0.16 0.07 0.13 12 3 

Yhteensä 1.78 1.02 0.42 1.04 100 -

Sidepuiden 4.88 2.40 0.59 3.05 - 75 
käsittely ja haku 

2 x 2 m:n niput 6.66 3.42 1.01 4.09 - 100 
yhteensä 

1 
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3 .2 Purkaminen 

3.2.1 Purkamisen tehoai ka 

TAULUKKO 9 
r 

Purkamisen tehoajat 

1 Täysperävaunuauto Per ävaunuton auto Traktori 

2m 3m~ 2m 3m j 2m r m Erittely havu- havu- havu- havu- ha~- havu:- havu- havu- ha'Vlr 
kuitU" kui t tukki kuitu- kUl. tu tukk1 kui tu kuitu,l tukki 
puu puu puu puu puu puu 

min/kuorma 

Sitomisen valmistelu 2 . 26 1. 57 1.57 1 . 23 i 0.89 10.89 1 1 . 23 0 .89 0.89 
Varsinainen sitominen 11.32 7 . 36 7 .36 5. 38 1 3 .40 3.40 5.38 4 .82 4.82 

Pudotusketjun laitto 4. 55 2. 43 4. 55 2 . 43 1 1 . 37 2 . 43 2 .43 1.92 3 . 09 

Pudotuksen valmistelu 2 . 44 2 . 44 2 . 44 
1 

1.31 1 . 31 j 1 .31 1.31 1 .31 1.31 

Ajo pudotuspaikalle 
0 . 79 0 . 79 0 . 79 1 0 .77 0 .77 0 . 71 0 .71 0.71 (48 m) o. 77 1 

Pudotus 0 .16 0.16 0 .16 0 . 08 i 0 . 08 0 .08 0.08 0 . 08 0. 08 

Pudotuksen lopettelu 2 . 43 1.11 2 . 43 1.11 1 0 . 45 1.11 l.ll 0 .74 1.50 
Sii rtyminen 

0 . 21 0 . 21 0 . 21 i - -
1 

- - 1 -purkamisessa (8 m) -
1 Ajokuntoon laitto 3 . 41 3 . 41 3 . 41 2 . 27 1 2 . 27 2.27 1 2.27 2 . 67 2.67 

Purkami sen tehoaika 1 
yhteensä 27 . 57 19.48 22.92 14.58 110 . 54 12 . 26 14.52 13 .14 15 . 07 

Siteet 

- lankoja/nippu, kpl 6 4 4 6 4 4 6 4 4 
- ketjuja/nippu, kpl - - - - - - - - -
Pudotusketjuja/ 

2 1 2 2 1 2 2 1 2 nippu, kpl 

Nippuja/kuorma, kpl 2x) 2 2 lx) 1 1 lx) 1 1 
Apumiehiä 1 1 1 1 1 1 1 - -

x) ') 2 . . .;; x m:n n1ppuJa 

Laskel mat on t ehty aineiston yleisimpiä side- ja pudotusketjuyhdistel miä 

käyttäen. Ni ppulapun l aitto jouduttiin limittäinmenon t akia yhdistämään 

sitomiseen. 



Sitomisen valmisteluai kojen ja varsinaisten sitomisaikojen katsottiin 

riippuvan siteiden lukumäärästä, joten havainnot tasoitettiin. 
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Ketjuja käytettiin niin vähän, ettei tasoitusta voitu suorittaa . Käyte

tyistä siteistä oli vain 18 % ketjuja. r~ös apumiehettömistä traktoreis

ta koottu aineisto oli niin suppea , että purkamisen tehoajan laskennassa 

on tyydytty luokittaisiin keskiarvoihin. 

Ajanmenekki sitomisen valmistelussa riippui olennaisesti sidekasojen s~

jainnista ja siitä, millaisessa kunnossa kasat olivat. Yleensä apumies 

suoritti tämän työvaiheen yksin. 

Liitettyjen lankojen käyttäminen sitomisessa hidasti työtä huomattavasti. 

Myös riittävän pitkien sideketjujen löytäminen oli monesti huomattavan han

kalaa. Sideketjujen jatkamiseen käytetty aika katsottiin keskeytykseksi. 

Ajanmenekki pudotusketjun laitossa riippuu ketjujen lukumäärästä , mikä 

vaihteli eri pudotuspaikoilla ja eri yhtiöillä. Havutukkiin ja 2 m ha

vukuitupuuhun (2 x 2 m:n nippuja) käytettiin yleensä kahta ketjua, kun 

taas 3 m havukuitupuuhun useimmiten tyydyttiin käyttämään yhtä. Näiden 

sidontatapojen mukaisia ajanmenekkejä on myös käytetty purkamisen teho

ajan laskennassa. Kuljettajat, paitsi yksi, pitivät pudotusketjut käysi

neen mukana ajon aikana. Muutamassa tapauksessa pudotusketju laitettiin 

jo varastolla. 

Sitomispaikalla ja pudotuspaikalla tapahtuneet pudotuksen valmistelut 

yhdistettiin. Ne käsittävät siten kuormasiteiden tarkistamisen, sivu

pankkojen laukaisun, kallistuskorokkeen asettamisen ja sen päälle aja-

m~sen. 

Ajomatka sidontapaikalta pudotuspaikalle vaihteli huomattavasti. Keski

määrin se oli 48 m, joten ajat laskettiin tälle matkalle. Huomattavia 

aikaeroja kalustoryhmien välille ei syntynyt näin lyhyellä matkalla. 

Keskimäärin aika oli 0.76 min/kuorma. 

Pudotus määriteltiin siten, että se käsitti ainoastaan nipun vierimisen 

kuormatilasta veteen. Aika oli täten lähes kauttaaltaan 0 .08 min/nippu . 

Jos nippu ei luistanut kuormatilastatavanomaisin valmisteluin, se kat

sottiin keskeytykseksi. 



14 

Pudotuksen lopettelu kesti 0.45 .•• 2.43 minikuorma käytettyjen pudotusket

jujen lukumäärän ja apumiehen käytön mukaan. Työvaihe sisältää pudotus

ketjun irrottamisen pudotetusta nipusta ja pankkojen mahdollisen noston 

kuormatilan päälle. 

Ajokuntoon laitolla tarkoitetaan auton saattamista siihen kuntoon, että 

ajo varastolle voi alkaa. Se sisältää myös mahdollisen siirtymisen pu-

dotuslaiturilta toisen auton tieltä sekä ajoon valmistelun. Kuljetta-

jien näkemys siitä, milloin ajoneuvo oli ajokunnossa, vaihteli huomatta

vasti. Lähiajossa ajokuntoon 11lai ttoaste" oli useimmiten alhainen . Kes

kimäärin työvaihe vaati 2.27 ... 3.41 minikuorma kalusto- ja miehistöyhdis

t elmän mukaan . 

Siirtyminen pudotuslaiturilta toisen auton tieltä erillisenä toimenpitee

nä kesti keskimäärin 0 .32 minlkuorma, kun ajomatka oli 17 m. Toimenpide 

jouduttiin suorittamaan joka kuudes kerta. 

3.2.2 Purkamisen keskeytykset 

TAULUKKO 10 

Keskeytyksen 
syy 

Pudotusvuoron 
odotus 

Lepo 

Luistamaton 
nippu 

Sideketjun 
jatkaminen 

Pudotusketjun 
veneellä haku 

1uu 

Yhteensä 

Purkamisen keskeytykset (alle 15 min:n) 

ja niiden jakautuminen 

Täys- Perä-
perä- vaunu- Trak- Koko aineisto 

tori vaunu- ton 
auto auto 

minikuorma % 

2.10 0.33 0.86 0.92 56 

0 .18 0 . 02 0 . 47 0.19 12 

0 . 06 0.07 0.34 0.14 8 

- 0.04 0 .35 0 .11 7 

0 .15 0 . 08 - 0.07 4 

0 .25 0 . 24 0 .14 0 .21 13 

2 . 74 0 . 78 2 .16 1.64 100 
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Ryhmään 11muu'1 kuuluvat mm. työn suunnittelu , edessä oleva n2ppu Ja pan

ken veneellä haku. Kahdesti jouduttiin pudotusvuoroa odottamaan yli 15 

m~n. Odotuksiin kului tällöin 20.33 min ja 27.33 min. 

Odotusta oli lähinnä vain kahdella pudotuspaikalla. Koska 41 % kuormis

ta ajettiin näilles mainittu keskeytyksen syy saanee liikaa painoa tässä 

tutkimuksessa. Toisella näistä pudotuspaikoista odotusta esiintyi useam

min kuin joka toisen kuorman yhteydessä. 

3.3 Ajo tyhjänä Ja kuormattuna 

3.3.1 Ajomatka 

Tutkimuksen aikana kertyi ajokilometrejä yhteensä 670, josta määrästä 

53 % oli kuormattuna-ajoa ja 47 % tyhjänäajoa. Tyhjänäajoa kertyi vähem

män sen takia? että päivän ensimmäisen kuorman yhteydessä yleensä ei ajet

tu pudotuspaikan kautta, mutta myös kiertotietä käytettäessä saattoivat 

tyhjänä- ja kuormattuna-ajomatkat olla eripituisia. 

Tiet luokiteltiin Metsätehossa puutavaran autokuljetusta varten laadit

tua tieluokitusta käyttäen (ks. liitettä). 

TAULUKKO 11 Keskimääräiset ajomatkat Ja niiden vaihtelurajat 

Ajo tyhjänä Ajo kuormattuna 

Ajoneuvo Keskim. Vaihtelu- Keskim. Vaihtelu-
ajomatka rajat ajomatka rajat 

km 

Täysperävaunuauto 6.7 0.3 ... 12.4 7 . 3 0.3 ... 12.3 
Perävaunut on auto - 2.5 0.1 ... 9.3 2.2 0 .1 ... 9.4 
Traktori 0.3 0. 2 ... 1.2 0.3 0 .0 ... 0 . 9 

------------------- --------- --------- --------- ---------
Koko aineisto 2.9 0.1. .. 12.4 3.0 0.0 ... 12 .3 

Tutkituista kuormista 38 % ajettiin osittain tai kokonaan yleisillä teil

lä ja 62 % lähiajona yksityisillä teillä. Keskimääräinen kuormattuna

ajomatka oli lähiajossa 0.2 km, yleisillä teillä 7.4 km. 
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Ajomatka (koko aineiston tyhjänä- ja kuormattuna-ajomatkan keskiarvo) ja

kautui eri tieluokkien kesken seuraavasti. 

Tieluokka % 

1 36 

2 33 

3 13 

4 18 

Yhteensä 100 

Tieluokkajakauman muuttumista ajomatkan mukaan e~ pystytä selvittämään 

tämäntyyppisessä tutkimuksessa. 

3.3.2 Ajonopeus 

TAULUKKO 12 Ajonopeudet tieluokittain 

Täys- Perä-
perä- vaunu- Trak-

Ajo Tieluokka 
vaunu- ton tori 
auto auto 

km/h 
1 

1 65.9 60.0 -
. 

2 51.3 48.8 16.9 
Tyhjänä 

3 - 25.8 8.7 

4 16.4 12.1 6.4 

Koko aineisto 37.5 30.5 11.2 

1 54.5 54.5 -

2 44.4 43. 8 14.7 

Kuormattuna 3 - 23.7 7 .1 

4 13.7 10.8 6 . 2 

Koko aineisto 30.8 27.8 10 .3 

Tyhjänä ja 
Koko aineisto 33.7 29 . 0 10 .8 kuormattuna 
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Ajonopeuden riippuvuutta ajomatkasta ei voitu tällä tutkimuksella selvit

tää. Aikaisempien tutkimustulosten mukaan voidaan kuitenkin päätellä, 

että tällainen riippuvuus vallitsee aineistossa. Taulukossa 12 esitetyt 

ajonopeudet eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä ne perustuvat 

kunkin ajoneuvoryhmän keskimääräiseen ajomatkaan. 

3.3 . 3 Ajon keskeytykset 

TAUWKKO 13 

Ajo 

Tyhjänä 

Kuormattuna 

Ajon keskeytykset (alle 15 min:n) 

ja niiden jakautuminen 

Täys- Perä-

1 Keskeytyksen perä- vaunu- Trak-
vaunu- ton tori syy 
auto auto 

1 

min/km 

Lepo 0.16 0.11 2.53 

Odotus Ja 0.01 0 . 01 väistäminen 0.01 

Muu 0.00 0.00 0.08 

Yhteensä 0.17 0.12 2.62 

Lepo 0.14 0.07 0.78 

Odotus Ja 0.00 0.01 0 . 22 väistäminen 

Muu 0.01 0.01 -

Yhteensä 0.15 0.09 1.00 

Koko aineisto 

% 

0 .22 96 

0.01 4 

0 . 00 0 

0.23 100 

0.13 87 

0 . 01 7 

0 .01 6 

0 .15 100 

Ajon yleisin keskeytyksen syy oli lepo. Toiseksi suurl.lDman ryhmän muo-

dostavat odotukset ja väistämiset. Ajon keskeytysten merkitys on vähäinen. 
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3.3 . 4 Kuorman koko 

TAULUKKO 14 Keskimääräiset kuorman koot Ja nippuluvut 

Puutavaralaji 

Ajoneuvo Ja kuor.illa 2 m havu- 3 m havu- havu-
kuitupuu kuitupuu tukki 

Täysperävaunu- m3 /kuorma 33.8 23.9 43.1 
auto nippuja/kuorma 2x) 2 2 

Perävaunut on m3/kuorma 16 .6 11.1 21.1 

auto nippuja/kuorma lx) 1 1 

m3/kuorma 15.3 11.1 19.0 
Traktori 

nippuja/kuorma lx) 1 1 

x) 
2 x 2 m:n nippuja 

Kuitupuukuormien kuutiointi perustui kehysmittaan ja kiintotilavuuspro

senttiin, tukkikuormien kuutiointi tukin keskikuutioon ja kappalemäärään. 

4 TULOSTEN TARKASTELUA 

Jos autoonkuormauksen tuloksia verrataan aikaisemmin saatuihin tavanomais

ta autokuljetusta koskeviin tuloksiin (Metsätehon seloste 1/1977, Metsä

tehon tiedotus 323}, havaitaan etteivät puskurivarasto- olosuhteet ole 

merkittävästi vaikuttaneet varsinaiseen kuormausaikaan . Kuormauksen val

misteluun ja päättämiseen sekä kuormaimen kiinnittämiseen ja irrottami-

seen on käytetty 35 ... 50% vähemmän aikaa puskurivarastolla . Ma.hdolli-

sesti kuormauksen valmistelu ja päättäminen ovat nopeutuneet, koska ajo-

neuvoa ei kuormattu täyteen kuitupuun ajossa. Kuormausajan valmistelu 

ja päättäminen on ollut nopeampaa, kuormausajaa on esiintynyt harvenmrin 

ja matka on ollut lyhyempi kuin normaalivarastoilla. Kääntyminen on mää

ritelty hieman toisin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joten vertailuja 

ei voi tehdä, mutta kiertotietä käyttäen tapahtuneiden kääntymisten suu

reen osuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Autojen ajonopeudet vastaa

vat suunnilleen aikaisemmin vastaaville ajomatkoille saatuja. 
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Purkamisen tehoai ka on puskurivarastosta kuljetuksessa ollut täysperävau

nuautolla tukin osalta 2 % ja 2 m kuitupuun osalta 18 % lyhyempi kuin ta

vanomaisessa ajossa (vrt. Metsätehon seloste 12/1975) . Vastaavat luvut 

perävaunuttomalla autolla ovat 14 % ja 31 %. Aikaisemmassa tutkimuksessa 

tukinajossa on käytetty vain yhtä pudotusketjua nippua kohti . Yksittä i -

sistä työvaiheista varsinkin pudotusketjun laitto, pudotuksen valmistelu 

ja ajokuntoon laitto ovat olleet nopeampia puskurivarasto-olosuhteissa . 

Keskeytysten merkitys on tässä tutkimuksessa suurempi, lähinnä odotusten 

runsauden takia. Pudotuspaikan vaikutus purkamisen ajanmenekkiin on il

melnen. 

Kun traktoreiden tuloksia verrataan maataloustraktorilla tapahtuvasta vä

livarastokuljetuksesta saatuihin (Metsätehon seloste 1/1976), nähdään, 

että tukin kuormaus puskurivarastosta on ollut noin 15 %, 3 m kuitupuun 

no1n 30 % nopeampaa ja 2 m kuitupuun kuormaus yhtä nopeata, kun sidepui

den käytöstä aiheutuva lisäajanmenekki otetaan huomioon. Traktoreille 

saadut ajonopeudet ovat tässä tutkimuksessa olleet hieman alhaisempia 

lyhyempien ajomatkojen vuoksi. Muut tulokset ovat suunnilleen samanlai

sla. Tämän tutkimuksen traktoriaineisto on varsin suppea. 



TIELUOKITUS 

Tieluokka 1 

Tieluokka 2 

Tieluokka 3 

Tieluokka 4 

' 

Liite 

Parhaat maantiet (kestopäällysteiset, öljysora- ja parhaat 

soratiet) ja parhaat talvitiet. Ajonopeuteen sanottavasti 

vaikuttavia isoja mäkiä ja mutkia ei ole. Tie on niin le

veä, että toisen ajoneuvon kohtaaminen ei vaadi hiljentä

mistä . 

Tavalliset maantiet (normaalit soratiet ja huonot öljyso

ratiet), parhaat metsäautotiet ja kylätiet sekä tavalli

set talvitiet, joissa on kova ja verraten tasainen ajora

ta. t1äet ja mutkat hidastavat tuntuvasti ajonopeutta . 

Toisen ajoneuvon kohtaaminen vaatii vauhdin hiljentämistä 

ja tiettyä varovuutta. 

Huonot maantiet , tavalliset metsäauto- ja kylätiet sekä 

huonot talvitiet. Ajoradan pinta saattaa olla epätasai

nen tai pehmeä . Mäet ja mutkat eivät salli lainkaan tai 

sallivat vain hetkittäin käyttää suurinta sallittua ajo

nopeutta. Toisen auton kohtaaminen vaatii yleensä pysäyt

tämistä tai on mahdollista vain erityisillä. kohtauspai

koilla. 

Metsäauto-, kylä- ja talvitiet, jotka ovat oleellisesti 

edellisen tieluokan teitä huonompia . Tien pinta epätasai

nen tai pehmeä. Ajo on hankalaa ja vaatii erityistä varo

vuutta . Vain alhaisten ajonopeuksien käyttäminen on mah

dollista. Toisen auton kohtaaminen on mahdollista vain 

erityisillä kohtauspaikoilla . Tien laatu saattaa rajoit

taa auton kuormittamista. 
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