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1 JOHDANTO 

Metsäteho kartoitti kesällä 1978 jäsenyrityksilleen lähetetyn tieduste

lun avulla nykyisiä puutavara-autokuormien purkamislaitteita ja purkamis

tapaja tehtailla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nykyinen ti

lanne ja se, ovatko yleisemmin käytössä olevat purkamistavat olennaisesti 

muuttuneet aiempiin purkamistutkimuksiin nähden. Tässä esitutkimuksessa 

selvitetään, miten puutavara-autot puretaan tehtaalla, mahdollisesti 

myöhemmin tehtävää puutavara-autojen purkamistutkimusta varten. 

Metsäteollisuuden ja myyjien perille toimittamien kuljetusten puumäärä 

Metsätehon keräämän kaukokuljetustilaston mukaan oli vuonna 1977 36.3 

milj. m3, josta raakapuuta 31.7 milj. m3 ja teollisuushaketta ja -purua 

sekä metsähaketta yhteensä 4.6 milj. m3. Tehtaille päättyvien kuljetus

ten raakapuun kokonaispuumäärästä autokuljetuksen osuus vuonna 1977 oli 

62.3 %. Vastaava osuus pyöreän raakapuun kuljetuksista oli 60 .1 % eli 

noin 19.0 milj. m3. Tehtaalle toimitettujen puumäärien suhteelliset 

osuudet kaukokuljetustavoittain vuonna 1977 olivat seuraavat. 

Autokuljetus 

Rautatiekuljetus 

Traktorikuljetus 

Vesitiekuljetus 

2 TIEDUSTELUN KATTAVUUS 

Raakapuu + 
teollisuushake 
ja -puru sekä 
metsähake 

62.3 % 
13.4 II 

0.7 " 
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Pyöreä 
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Autokuormien purkamislaitetiedustelussa yrityksiltä kysyttiin puutavaran 

jalostuspaikoilla sijaitsevien purkamislaitteiden ja -tapojen lisäksi 

purkamislaitteella vuodessa purettavaa puumäärää likimäärin sekä sen 

jakautumista eri puutavaralajeihin. Vastaukset saatiin 34 yritykseltä 

Ja ne koskivat yhteensä 106 puutavara-autokuormien purkamispaikkaa. 

Suuri osa vastaamatta jättäneistä oli sahalaitoksia. Puumäärätietojen 

tilastointiajankohtaa ei ollut määritelty, joten vastaajilla oli mahdol-
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lisuus ilmoittaa viimeisin tilastotieto tai keskimääräinen arv1o purka

mislaitteella vuodessa purettavasta puumäärästä. Vastauksissa ilmoitettu 

autokuljetuksena tehtaalle vuodessa tuleva puumäärä oli 20.7 milj. m3. 

Luku on hieman suurempi edellä esitettyä pyöreän raakapuun vuoden 1977 

autokuljetuksen määrää, mikä johtuu tilastoinnin eriaikaisuudesta. Puu

tavaralajien kok~naismäärät eivät täysin vastaa tavanomaisia määriä, 

koska osa puumääristä on arvioitu ja muutamat yritykset ovat jättäneet 

vastaamatta. 

3 PUUTAVARA-AUTOKUORMIEN PURKAMINEN 

3.1 Purkamislaitteet 

Yleisin puutavara-autokuormien purkamislaite on haarukkatrukki. Tähän 

ryhmään on luettu myös järeä kurottajatrukki. Haarukkatrukilla pure

taan suurimmaksi osaksi havutukkia sekä 2 ja 3 m havukuitupuuta. Silta

nosturilla purettavasta puumäärästä suurin osa on lyhyttä, 2 m ja 3 m 

havukuitupuuta, yhteensä 63 %. Noin viidennes autokuljetuksena tehtaalle 

toimitetusta puumäärästä puretaan kallistamalla kuorma veteen tai maalle . 

Kallistamalla puretusta puumäärästä tukkipuun osuus on yli 90 %. Auton 

oman kuormauslaitteen käyttö rajoittuu lähes yksinomaan tukkipuun ja 

erikoispuiden purkamiseen tehtaalla. 

Eri purkamistapojen osuudet autokuljetuksena tehtaille toimitetusta puu

määrästä selviävät seuraavasta. 

Haarukkatrukki, nippu kerrallaan 

" nippu useammalla kerralla 

Siltanosturi, varustettu vaij erilla 

" varustettu kahmaimella 

Pudotus kallistamalla 

Auton oma kuormauslaite 

Erillinen kourakuormaaja 

Mobiilinosturi + muut 

Yhteensä 

% puumäärästä 

23 

12 

18 

10 
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3.2 Eri puutavaralajien purkaminen 

Arviot puutavaralajien osuuksista on tehty puutavaran käyttöpaikoilla 

käyttötarkoituksen mukaan (taulukko 1) . Lyhyen kuitupuun määrään on 

luettu 2 m ja 3 m määrä- ja likipituisen kuitupuun lisäksi p1en1 määrä 

noin 4-metristä . Kallistamalla tai auton omalla purkamislaitteella pu

rettaessa pääosa on tukkipuuta. Muita purkamistapaja käytettäessä suu

rin osa puumäärästä on lyhyttä kuitupuuta. Lyhyt kuitupuu puretaan au

tokuormista tehtaalla 44-prosenttisesti haarukkatrukilla (taulukko 2). 

Lähes yhtä paljon puretaan siltanosturilla (42 %) ja pieni osuus muita 

purkamislaitteita käyttäen . Suurin osa pitkästä kuitupuusta puretaan 

myös haarukkatrukilla ja siltanosturilla. 

TAULUKKO 1 . Puutavaralajien osuudet eri purkamislaitteilla 
puretusta, autokuljetuksena tehtaalle vuoden 
aikana toimitetusta puumäärästä 

1 

Lyhyt Erikois-Pi~kä !Tukki-
Purkamislaite- ja kuitu- ku1tu-

1 

Yhteensä 
puu puu 

tapa - puu puu 

4 

% puumäärästä 1 000 m3 

Haarukkatrukki 
- nippu kerrallaan 67 10 23 - 100 4 873 
- nippu useammalla 

kerralla 62 12 26 0 100 2 497 

Siltanosturi 
- varustettu vaije-

rilla 81 11 8 - 100 3 824 
- varustettu kah-

maimella 77 16 7 - 100 1 975 
Pudotus kallistamaila 8 1 91 0 100 4 329 
Auton oma kuormaus-
laite 8 l 87 4 100 l 802 
Erillinen kourakuor-
maaJa 84 10 6 0 100 815 
Mobiilinosturi + muut 75 13 12 - 100 601 
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TAULUKKO 2. Purkamislaitteiden ja -tapojen osuudet auto
kuljetuksena tehtaalle vuoden aikana toimi
tetusta puumäärästä puutavaralajeittain 

Lyhyt Pitkä Tukkipuu Erikois-

Purkamislaite ja -tapa kuitupuu kuitupuu puut 

% puumäärästä 

Haarukkatrukki 
- nippu kerrallaan 30 27 15 -
- nippu useammalla kerralla 14 17 8 1 

Siltanosturi 
- varustettu vaijerilla 28 25 3 -
- varustettu kahmaimella 14 18 2 -

Pudotus kallistamall a 3 2 50 14 

Auton oma kuormauslaite 1 1 20 83 

Erillinen kourakuormaaja 6 5 1 2 

Mobiilinosturi + muut 4 5 1 -

% 100 100 100 100 
Yhteensä, 

3 1 000 m 11 069 1 733 7 840 74 

Puolet autolla perille tuodusta tukkipuusta puretaan tehtaalla kallista

malla joko veteen tai maalle. Auton ~malla kuormauslaitteella ja haa

rukkatrukilla puretaan myös huomattava osa tukkipuusta. 

Erikoispuusta 61 % on pylväspuuta ja loput erikoisviilupuuta Ja rata

pölkyn aiheita . Pylväspuut puretaan kaikki auton omalla kucrmaimella. 

4 PURKAMISTAPOJEN KEHITYS 

5 

Vastaavanlaista purkamislaitetilastoa ei ole aikaisemmin kerätty, joten 

purkamistapojen kehitystä ei voida numerollisesti vertailla. Puutavara

autojen viipymistä tehtaalla on Metsäteho tutkinut viimeksi vuosina 1970-

1971 (Metsätehon tiedotus 312) ja 1973 (Metsätehon moniste 1973-05-10). 

Näissä aikatutkimuksissa on tutkittu silloin yleisimpiä laitteita/tapoja: 

siltanosturia, pyöräkuormaajaa, puskutraktoria, erillistä kourakuormainta 

ja pudotusta veteen . 
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Järeät, n~ppu kerrallaan käsittelevät haarukkatrukit ovat tulleet ylei

simmiksi autokuormien purkamislaitteiksi. Trukeilla voidaan tukki- ja 

kuitupuunippuja siirtää joustavasti puun vastaanottokentällä . Haarukka

trukkeihin on luettu myös kurottajatrukit, joilla voidaan käsitellä auto

kuormien lisäksi uittopuuta. Myös nykyisin käytössä olevat pyöräkuormaa

jat ovat järeytyneet, ja ne on luokiteltu pääasiassa trukkien ja mobiili

nostureiden ryhmään . 

Vaijerilla tai kahmaimella varustettua siltanosturia käytetään myös edel

leen yleisesti eri puutavaralajien purkamisessa . Perinteisistä purkamis

tavoista pudotus kallistamaila on pysynyt myös merkittävänä tukkipuukuor

mien purkamistapana . Auton omaa kuormauslaitetta käytetään nykyään eniten 

erikoispuiden ja tukkipuiden purkamiseen autosta . Erillistä kourakuormain

ta käytetään puutavara-autojen purkamisessa melko vähän. Puskutraktoreiden 

käyttö kuormien purkamisessa on loppunut lähes kokonaan. 
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