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T ukkien ym. pitkän puutavaran koneellisesta 

kuormauksesta rautatievaunuihin 

Piiäo a rautateit e kuljelelu Ia järeäslä a inespuusta 

on maa amme tähän a ti kuormallu mie voimin rau

la lievaunuihin. ~åin uorilellu kuormau on kuiten

kin erittäin ra ka Ia , joten var inkin olien jälkeen on 

ollut vaik a la aada riillävä ti lyövoiman itä uoril· 

lamaan. Lisäk i kuormau kuslannuk el ovat nousseet 

niin korkeik i, ellä puutavaran hankkijat ovat turvau

tuneet mone a tapauk es a muihin kuljelu muotoihin , 

låhinnii aulokuljeluk een, ää tääk een kuslannuk ia. 

~iin pii Raulaliehalliluk en tila lojen peru leella laa 

dilussa eu raava sa lauluko a on havaillavi a rauta

teit e kuljeleltujen tukkien lukumåärän väbenemi lä : 

1937 n. 34.634.500 j3 1.493 vaunukuormaa 

1938 

1945 

1948 

, 27.863..!00 , 

, 15.539.900 • 

, 18.145.300 , 

65.56 1 
36.-67 

42.697 

Jo kin uhdan leel ja alueluovuluk el o allaan ovat 

vaiku llaneet rautateit e kuljelettujen tukki n lukumää

rän vähenlämi een on lodennäköi lä, elleivä t puutava

ran rautaliekuljeluk et tule Ii äänlymään, ellei ku lan

nuk ia lava lla tai toi elia aada alenneluiksi. l uor

mau ku lannuslen alenlami ek i on u eimmi a mel ä

talou ma i sa kuten Ruot i a, enäjällä , Kanada a 

ja SA: a ryhd lly kä tlämään koneelli ia kuor

ma u \a illcila. l\Iyö meidän maa amme on tälla i ia 

laitteita a lettu valmi laa enäjä lle meneviä olakor

va u toimiluk ia varten Takra Oy:n (Tampereen Lii

kenne Oy) konepajalla Tampereella. 

euraava · a e ilellään näiden kolimai len laitteiden 

rak nnelta, lekn illi iä ja la\oudelli ia mahdollisuuk ia 

ekä käylännölli en järje telyn näkökohtia. 

Kuormau laitteen rakenne. 

1\uua 1. Eräitä kuornwu slailleen tärkeimpiä ulkonaisia osia. 
/ . .\fetallinen laua. 2 . . lfetallinen yläteline. 3. Kuormaus

lailleen työelimet. 4. Ylösollopäät . 5. Vieritystuel. 
Valok. 1\anninen 1949. 

Kuormau laitetta käyttää hori onlaalikebyk een si· 

joilettu välivaihde. Sen muodo taa arja hamma pyö

riä ja e päättyy : 

ketjupyöriiän lyökeljuilla varu lelun ak elin 

käyttöä varleri, 

ketjupyöriiän ajokonei ton ak elin käyllöä 

varten, 

rumpuun tukkien hinaami ta varten. 

1\uorma u \a ill en lyöelimiä ovat levymäi el, pitkä

lenkki et keljul tukkien vara to ta va laanotloa ja 

lavalle no toa ja Ia kua varten. Va laanoltokeljut 

a ennetaan ylö o ttopäihin, jotka on nivelillä yhdistetty 

1\uormau la itteen rakenle n muodo tava t euraavat kuormau lailleen ylä teline een. Kuormau la itteen 

peruso akohdat : 

metallin n lava 

- metallinen ylä teline 

- kuorma u la itteen käyttökonei lo 

- kuormau la ill en l öelimet 

- apulailleet. 

J<u rmau lait! n runkona on lavan hori onlaali

n kehyk n ja muulaman verlikaali en k hyk en 

muodo tama tä m tallin n rak nne. Keh a nne

taan 2-ak eli een, jou ellamaan norrnaaliraken l i en 

(1.524 mm) avovaunuun (kuva 1) . 

iirron a ikana ylö ollapäät no telaan ylö kä ivinttu

r illa. 

Tukkien vierityk een kuormau lai tteella avovau

nuun käytetää n vierity tukia jotka toi ta pää lään 

nojaavat avovaunun reunaan ja kuorrnauk en edi tye -

ä reunimmai een kuormatluun tukk.i in. ierity tu-

ki n no lo ja Ia ku toimit laan kä ivintlurilla. joka on 

a ennettu no turin käyttäjän koppiin. 

Kuormau laitteen moollori ben iinikä •ttöinen a u

lonmooltori, on yhdi tetty käyttölaittee een hilmalla. 

Hihnapyörä on a ennettu moottorin ak el iin vapaa ti 



ja tarttuu iihen erikoi sky lkimellä, jo ta ohja taan n 

vulla korisla. 

Työpaikan ,·a la isemiseksi kuormauslailleeseen on 

asenne taan 3.2 k\ V- tehoinen tasavirlageneraa llori . 

Teknilliset käyttömahdollisuudel. 

J..:u ormausla ite on kaks ipuolinen , so. sen työelimet 

on sijoite ttu sym.melri ses ti ja voivat lasta la puutava

raa kummallakin puolella. Tä llöin nos loketjul muut

tuvat laskuketjuik i ja päim·as loin. Vastaanottokel

jut si irreliiän kuorm a uslaitteen vastakkaiselle puol el

le ja samassa muutelaan vierilys tu etkin loisell e puo

le ll e tukkien ohjaami eks i kuormauslailteelta vaunuun. 

Kuormauslailleella pys ty täiin kuo rmaamaan sekä 

maasta etli1 ajoneuvois ta ka ikenl a is ta 4. 5 m pilui ta 

tai itä pitempää puuta,·araa kuten tukkeja. rankaina 

va lmis te ttua paperipuuta ja sahatavaraa. Suhteellisen 

pieniä rakennemuu tok ia tekemällä s itä vo ita neen 

käytti1i1 esim . 4 m pituisen paperipuun kuormaukseen. 

Tällöin ei kuitenkaan vo ida käyttää um pivaunuja e ik ii 

Hdk-avovaunuja. Viimeksi mainittujen kuormau til aa 

ei ko. milla ise ll a tava ra ll a vo ida käy tt ää riitt ävän tar

koin hyväks i. Nii n ikään la itt eell a vo idaan vä hä i ·in 

rakennemuut aks in kuo rma la tukkeja uoraan vedestä 

rautal ie ,·aunu ih in. J..:u orma lt ava puutavara voidaan 

hinata vintturilla joko varastoalueelta tai vede tä aina 

100 m :n pää lä kuormausla illeen vi ereen s illä vaunuun 

kuorma lta ,·aksi. 

J..:uormauslai te py lyy itsenäises ti liikkumaan rai

teilla mooltorinsa avu ll a n . 3 km :n tuntinopeudella. 

A ema lla loi ell e s iirreltäe sä se on kuit enkin ed ulli 

inta kytkeä junan peräiin , mikä ,·aa ti pyörien jou it 

lamisen. 

Lai tt een käyttö ede ll yttiii1 kahta , tähän larko ituk een 

Kuun ?. Ku ormaus käynnissä tukkivarast on puolelta 
katsottuna. (\'alok. K. Putkisto 19-t9.) 

Kuva 3. Kuornwus k äyn nissä ruulnti eun unun puolelta 
katsottuna. (\"nlok. K. PutJ.:ist o 19-i9.) 

käyteltiivis i1 olenta rinnakkai raidella, joi ta lo inen 

on kuormau Iait ella ja loin en kuormatta,·ia vaunuja 

vart en. 

Tai oucl eli ise/ ma hd ui/ i su ud e/. 

1\uormauslaitteen käyttö vaa lii sci l cmiin miehen 

työryhmän . Sen teo ree ttin en kuormau teho tä ll ii mie

hi löll ä on 1 ,·aunu 14 minuuti a eli n. 34 vaunua 

lunni sa. Käylännö ä kuo rman teho on kuitenkin , 

joh tu en lepo- ja hukka-aja ta ekä kuo1·mattavien nw

nujen siir lelyyn kulunee ta aja Ia, edu lli is a olo uh 

le issa ja Ioituneella miehi lö llä n. 20 vaunua tunni -

a. ii 24 min .f,·aunu, jo kin 16 vaunun lastausno

peu tta tunni a eli 30 min ./vaunu on pidettävä las

kelmi a op ivana. Jo va unukuo rm a n ke ki uuruu 

lena pidetään 425 j3 (tekn illinen kuutio). en ik i mai

ni tt u Ia tau nopeu merkit ee .500 j3 ja viimek i mai 

nittu 6.800 ? kuormau tehoa päivä ä. 

euraava a e it e tään Ia k lma kuormau ·ku tannuk-

si ta. Edellylyk et : 

Lai tt een hankintahinta 2.200.000 :- . 

Pääoman korko ja kuole tu 15 °/o hankin tahinna. la . 

Korjau ·- ja kun no api loku lannuk e t 7 °/o hank in-

tahinna ta. 

Kuormau miehen pa lkka 00:-/piiivä. 

Polttoainekululu 3.5 Iitr. tunni a ben iiniii a 25:- . 

\ oiteluainekulutuk en ku lannuk. e t 10 °/o pollloai -

neku tannuk i ta. 

Lailleen käyitäaika 125 päi,·ää ,·uode a. 

:'\äillä edclly tyk illä O\·at kuormau. la itteen ku t:m

nuk et tunni a 10.350:- ,-a lalen 6-l 7:- kuormaitua 

Yaunna ja 1:52 kuormaitua j 3 kohti, mikiHi tnnni . a 

kuo rmataan 16 ,·aunua. Jo kuormau teho nou. 

20 Yannuun tunni . a . ku lannuk t OYa l -17:-/vannu 

ja 1 :22 ' l -

:\lie ,·oim in uontetu Ia kuor mauk ' Ia joudutaan 

mak amaan nykyi in ke kimää rin 3:- - 6:-/j3. jo 

pölkyl aadaan iirretyk i Yierittämii ll ä kuormaitujen 



vaunujen Juo. 1ikäli ne joudutaan ajamaan h evosilla 

tai nostamaan vedes tä, kustannuk et ovat korkeammat. 

- Edellisessä laskelmassa ei ole otettu huomioon 

työntek ijöiden tapaturmavakuutuksis ta, työnantajan 

lapsi lisä- ja kansaneläkem aksuosuudesta eikä työnte

kijöiden m ajo itukses ta a iheutu via kusta nnuksia , jotka 

ovat luonnollise ti koneellisesti kuorma ttaessa pienem

mä t kuorma itua kuuti oyksikköä kohti kuin käsinkuor

mauksessa. Niin ikään laskelmasta puuttuvat vaikeasti 

an·ioitavis a oleva t kuormau la itt een asem alta toiselle 

iirros ta a iheu tuva t ku lannukset. ä iden m erkitys 

kuutioyksikköä kohti on kuitenkin todennäköisesti 

melko vähäinen . 

Tämä laskelma osoittaa , että ko. kuormauslaitteilla 

on ma hdollis ta saaniltaa a inak in 50 °/o, parhaissa ta

pauks issa jopa n. 70 °/o kuormausku la nnusten sääs tö. 

Jos VR ryhty isi avova unui a käy ttä mää n kaadettav ia , 

teräsputki s la valmis telluja sivupylvä itä , tä mä vaikut

ta isi edulli sesti kuorma ukseen , mutta ennen kaikkea 

purkaukseen, koska tukkikerros ten välis ä ei ta rvit

ta isi la inkaan • lattoja • . Tä llainenkin lisä tek ijä olisi 

otettava huomioon a rvi oitae a ko . kuormauslaitteen 

ta loude lli sia mahdolli suuk ia pi tkän puutavaran kuor

mauksessa . 

Jos oletetaan , että vuos itt a in rauta teitse kulj etelt a

vasta tukkien mää räs tä , n. 80 milj. j 3 :sla voita is iin 

kuorma ta ko. laitte ill a n . 80 °/o eli runsaas ti 14 milj . 

j3, se merkits is i vuosi ttai n a inakin 30 mil j .. mahdolli

ses ti 50 milj . markan äästöä. Kun otetaan huomioon 

täll a isen kuormauslai tteen kä y tt ökelpoisuus e im. pyl

väiden ja rankaina valmiste tun paperipuun kuormauk

sessa , sen tu ottama säästö on va rsin huomalla \·a. 

Muut edut . 

I\:oneelli ses ta tukkien ku ormauslaittee La saa tava 

hyö ty e i kuit enkaa n rajoitu välittömään kuo rmau kus

lannu ten al enemiseen vaa n euraavat eika t on myös 

otettava huomioon: 

1. Haskas kuormau työ muutluu työn tekijöill e ke

vyemmäksi. 

2. Tapaturma n vaa ra \·ähenee. 

on mahdolli sta saada koko juna samalta kuor

mausasemalta. 

8. Tukkien rautaliekuljetusten yleisjärjestely h el

pottuu. 

9. Saavutetaan m ahdolli suudet muunkin pitkän puu

tavaran kuormauksen koneellistamiselle. 

10 Rautateiden käyttö puutavaran kuljetuksiin li

sääntyy. 

Miten tukkien ym. pii kän puutavaran koneellinen 

kuormaus rautatievaunuihin olisi käytännössä 

järjestettävä. 

Voidaan aja tell a, että koneellise ta kuormaukses ta 

huolehtisiva i joko liikennöitsijä t itse en tiseen tapaan, 

ta i Valtion Rautati et otta isi\·a t sen tehti:iYäkseen. ~H

käli k ysym yksessä on Takra Oy:n kuormauslaite, ei 

ensimmä istä m ahdollisuutta voida toteu ttaa käytän

nössä seuraavi sta syistä: 

1 Kuormausla ill eiden liikkumi_nen ja kuljetus kuoc

mausasemalta toisell e on sidottu rautateihin . 

2. Kuorma uslaitteiden käyttäminen tulee vaatimaan 

lyh yiden lisä raiteiden rakentamisia joillekin kuor

mauspaikoille. 

3. Laitteiden kuormausteho on n iin uuri , että yk

s ityisillä puutavaran h ankkijoilla e i ole riittävästi 

samoilla alueilla kuorma ttavaa tavaraa. - (Jos 

vuonna 1948 r a utat eitse kuljetettu tukkimäärä 

olisi kokonai uude aan kuorm a ttu näillä la itteil

la , tarkoitukseen olisi riittän yt n . 21 kuormauslai

tetta , edell y tt äen että yhdellä lai tteell a voidaan 

kuormata 16 nmnua/ pä ivä 125 päivän a ikana .) 

Va ltion Rautateiden olisi näistä syistä ostettava ko. 

ku ormaus/aill eita ja urakoilava pitkän puutavaran 

kuormaus rautatievaunuihin . - Koneellinen kuormaus 

voitai iin ha hmotell a ta pahtm·aks i käytännössä seu

raavaan tapaan . Eri ra tajaksoill e hankittaisiin niillä 

kuormattavia puulaYa ram ää ri ä va laava lukumäärä 

ko. knorma uslaitteila. Kuormau miehistöt majoitet

ta is iin kämppävaunuihin , jotka seurai iYat mukana 

laitt eiden siirt yessä pa ika ta toiseen . l{aikki puutava

ran h a nkkija! an ta isiva t es im. kuukausittain Valtion 

Ra uta te ill e kuormaustarveluettelon , jonka pohjalla 

3. Kuormaus töiden vaikea työ \·oima til anne hei- Yoi taisiin laa ti a kuormau suunni telmat rataositta in ja 

potluu . 

4. Rautatieva unujen sei on ta -aja t lyhenedt ja ~ ii 

ra uta li eva unujen tarve pienenee. 

5. Paremman kuorm a uk en Yuok i rau tati e\·aunujcn 

ku orma us til a tul ee tarkemmin käy te tyk i. mikä 

myö o altaan pienentää rauta ti e\·aunujen tan·et

ta. Li äksi va unujen ivupyl\'ä iden ja lmtojen 

ä rkymisvaara pienenee. 

6. l{uo rmaul<se n ~· ht eyde . ä tapah tu\·a r:mta ti e\·au

nnjen iirt ely h elpottuu . 

7. ' a unujen kokoamin en junak i helpo tt uu. ko. ka 

va ra ta tarvittavat rau talieYaunul. Kuormauslaitt eet 

iirtyisivä l a lueellaan järje tyk e ä a emalta toiselle 

kuormaten kaiken kullakin paikalla olevan pitkän puu

tava ra n kerrallaan . 

I~i s koill a liikkuvan ku orma u la itt een toimintaa ei 

voi tane ul ottaa linjalla ole\·aan puutavaran kuormauk

seen , ell ei ryhdy tä pistoraiteiden rakenlami een. Sen 

vuoksi oli. i hankilt.ava kevylraken tei ia . maant eit se au

toll a si irrettä vi ä kirarnolyyppi iä kuormauslail!eita lin 

jakuormauksia varten . Niillä kuorrnaaminen 0\·eltu 

nee parhait en puutavaran hankkijoill e. 



Helsink i 1949. Kirjapaino Oy. A :'\ A 


