
:\IETSÄTEHON TIEDOITUKSIA n:o 34. 

Sa.kari Leskinen: 

Auto ja tulakutiuauto puutavaran kuliutuksussa Posiolla 
Talvella 19-!9 :\letsä teho suoritti kolmella työmaalla 

vertailevia tutkimuksia erilaisten kuljetustapojen käyt 
tömahdollisuuksista. Erä näistä sijait si Posiolla, jossa 
päähuomio kiinni tettiin au to- ja telaketjuautokuljetuk 
sen seuraamiseen. Jonkin ,·erran kokeiltiin myös puu
lavaran kuljetusta kuorma-autojen vetämissä reissä. 

Posion 9.420 m:n pi tuinen autota lvitie kon·asi noin 
10 km he,·ostie tä ja yli 20 km uitto,·äylää. Var inkin 
en alkupää s ijaitsi n ii n va ikeassa maastossa, ette i 

hevoskuljetuksen on nistuminen s itä käyttäen olisi o l
lut ma hdollis ta. Hevos illa juonnettiinkin puutavara 
välivarastoille, jotka s ijaits i,·a t 6- 9 km:n väl illii tien 
a lkupiiässii. ja vietiin niiltä edelleen moottoroitua knl
jetu ta kävttäen uitt oviiylän varteen. 

Au tokulJetuksen suorittiva t kokonaan yksityis ten 
omista m at, etupäässii G:\IC-m erkkiset kuorma-autot, 
jo iden ke k imiiii rä inen kuorma oli -!90 j3. Niihin las
ta ttii n tuki! vintturila itteella, joka sai voimansa :34 
hv :n •Olympia , -au tonmoottorista. 1\ uormausryhmään 
kuului koneenkäy ttäjä ja neljä mie tä. Pmkau työn 
suorittamisesta piiä tevarastolla huolehti,·at 2-miehiset 
työryhmät. 

Telaketjuautot oli va t Vei ts iluoto Osakeyhtiön omis
tamia, sam oin rekikalusto. ' iillä suoritettu kuljetus 
tapah tui kaksois-ajona sekä yh tä että kah ta rekiparia 
vetäen. Keskimäärä inen kuorma yhde ä rekipari a 
oli 440 ?, kun taas kahdella rekiparilla kuljetettiin 
keskimäärin 700 ja. Lisäksi ijo itettiin teinket juauton 
lavall '! noin 100 ja p inotavaraa. Rekien kuormauksen 
suoritti vat 6-miehiset työryhmä t köysien avulla. 

Yhdistety sii a uto- ja r ekikuljetukse a veti tukeilla 
kuo rmattu au to yhtä pinotavaralla lasta itua rekiparia . 
Yhteinen kuorma oli noin 800 ja. 

Ajokerta-aja n suuruus eri ta pauksi sa on es it ett~· 
seuraavas a tauluko sa. Siihen on o tettu vain varastot 
3 ja 5, koska ainoastaan niilt ä uoritetti in kuljetu ta 
ka ikill a ma inituilla taYoilla . Tien alkupään Yaikea 
maa to teki nimi ttä in rekikulje tuk en ieltä mahdot -

Taulukko 1. 

Ajokerta -a ika ja sen jakaantuminen eri tapauksis. a. 
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Autokuljetus 
3 33.1 16.8 78.9 40.2 55.6 2 .3 28.8 14 .i l !l6A 100.0 
5 26.5 14.7 78.9 44.0 45.5 25.3 28.8 16.0 119.7 100.0 

Rekikuljetu s lelakeljuaulolla, yksi rekipari 
3 41.2 32.0 14.3 1 1.1 55.4 43.0 18.0 13.9 12 .fl 100.0 
5 37.2 31.7 14 .3 12.2 ·l i.i 40.i 18.0 15.4 II / .2 100.0 

Rekikuljetus telokei juaulolla, kaksi rekiparia 
5 39.3 32.2 14 .3 11.7 50.4 .j 1.3 18.0 14.8 122.0 100.0 

}'hdislelly auto- ja rekikuljetus 
:l 37.0 17.3 78.9 37.2 68.2 32.0 2 . 13.5 213.0 100.0 

Kuva 1. - P osion au totalvitietä. 1\aikki artikkelin 
kuva/ valok. K. P. 

lomaksi. Ajoma tk a, johon siirtymisajoja lukuun otta
malla sisältyy myös vara toilla-ajo, oli edelliseltä va
ras tolla 8.325 m ja ,·a rastolla 5 7.050 m. 

Taulukosta on huoma tt ava, että kuormau aika re
k iku ljetukse sa ta rkoittaa itä aikaa, jonka kulue sa 
telaketjuauton lava lla kuljetettu pinolavaraJa Ii · aa tiin 
va lmiiksi. Kuorma ttuna -ajoa ikoihin i äityy tavalli
sesti esiintyvien keskeytys ten lisäk i tullimittauksen 
vaatima a ika, joka oli au tokuljetukse a 13.5 min . ja 
rekikuljet uksessa 8.8 min . 

Tarkastelt aessa ajan menekin uuruutla taulukon 
perusteella havaitaan , että kuljetu la\'a t iinä uhteessa 
erosin1 t tois is taan melkoisesti. Tähän. amoin kuin 

Kuva 2. - Posiolla autojen kuormauk e sa käytetty 
vinllurilaite. 
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Kuva 3. - Kuormaus vintturilla. Tukkinippu nousemassa 
kuornwan. Lähes 500 jl.·n kuorma valmistui i9 minuutissa. 

h"uva -~. - Tukkikuorma purkausuarastollcr. 

Kuva 5. - Yleiskuva purkausvarastolta. 
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ajokerta-aikojen rakenne-eroihin vaikutti pääasiassa 
varastoaikojen erilaisuus. Sen sijaan eivät varsinaiset 
ajoajat poikenneet niinkään toisistaan. Tutkimukses
sa tultiinkin siihen tulokseen, että rekikuljetuk essa 
telaketjuautolla vo_idaan kuormattuna päästä lähes sa
m oihin ajonopeuksi in kuin autokuljetuksessa. en si
jaan tyhjänä ajossa oli telaketjuauto selvästi kuorma
autoa hitaampi. 

Seuraavassa tarkastellaan kuljetustehoa ajan mene
kin ja kuormien uuruuden peru teella. Taulukkoa •2 
laadi ttaessa on työpäh·än piiuutena pidetty 9 tuntia 
ja ajoma tkana 7 km. 

Taulukko 2. 

Eri tavoilla saavutettu päivittäinen kuljetu teho. 

- ~ 

~-~ :E 
;~ .s ~~ - .... ~ 
."'::;: ClJ c: Kuljetuslapa 
;>.!:::: = 

;:..'2, -:: 
O..ce ..:: 

Autokuljetus . . . . . . . . . . 3 
Rekikuljetus telaketjuautolla : 

1 rekipari . . . . . . . . . . 4 
2 rekiparia . . . . . . . . . . 4 

Yhpistetty auto- ja r eki -
kulje tus . . . . . . . . . . . . 3 

1.4 70 j 3 

2.160 j 3 

3.200 j 3 

2AOO j3 

31 °/o 
30 °/o 

61 % 

Taulukko antaa selvän käsi tyksen iitä, millai iin tu
loksiin eri kuljetu tavoilla opivissa oloissa voidaan 
p~iästä, amoin kuin iitä. miten tehoka ta ajoneuvon 
käyttö eri tapauksi sa on. Luvut edellyttävä t kuitenkin 
hyvin järje tettyä kul jetu ta. 

Telaketjuauto käytti tyhjänä ajos a bensiiniii 1 lit
r a n kilom etrille. Vastaav·a kulutu kuormattuna vaih
teli 1.3- 1.5 litraan. Mainittakoon, että GMC kuorma
autojen kulutus Saarijärven kokeilutyömaalla oli 0.5 
- 0.7 litraa kilometrille. 

Kuljetuskustannuksia verta iltae a tultiin iihen tu
lokseen, että käyttämällä autokuljetus ta aanttettiin 
yhdis tettyyn hevo - ja ve ikuljetukseen nähden noin 
25 °/o säästö. - Auto- ja rekikulje usku tannu ten ver 
ta ilu o oittautui vaikeak i ennen kaikkea ik i, ettei 
ole kok emuk ia kuoletu ten Ia kemi e a eikä tie toja 
korja usku tannuk ista. Kun Ia ketut kokonaiskus ta n
nuk et o tettiin ella isinaan, jolloin rekikaluston kuole
tusajaksi edelly tettiin 2 moita, oli a uto ja rekikulje
tuskustannu ten uhde 100:108. Jälkimmäiseen )u
kuun vaikutti lyhyen kuoletusajan lisäk i huomatta
vasti se seikka, e ttä rekien korjau tuli kalliiksi , kun 
kunnollisen kalus ton puuttee a oli pakko käyttää van
hana ika isia ja melkoi en heikkokuntoi ia rekiä. Asian. 
nä in ollen voidaan lyhyttä kuoletu aikaa pitää perus
teltuna, mutta n ;rtailu a ei tä tä seikkaa voi Ia kea 
kuljetu la ,·an vahingok i. ~iinpä ku tannusten uhde
Jaskettiin myö iten. että rekikalu ton kuolctu ajak i 
edell ytettiin 4 vuotta ja korjau ku tannu~s i ta otettiin 
huomioon vain puolet. jolloin telaketj uautolla uori
tettu rekikuljetu aatiin 16 °/o au tokuljetu ta edulli 
semmak i. - ~Iainittuja lukuja a rvo teltaessa on huo
ma ttava, että ne peru tuvai kokonai ku tannuk iin 



jolloin esim: m aaston vaikutusta ei ole voitu ottaa huo
mioon. Rekikuljetuksen etuna on tällöin se, ettei tien 
alkuosan hankaluudella ole m erkitystä sen kustan 
nuksiin. 

Saatujen tul~sten perusteella voitii n päätellä seuraa

vaa: 

1. Kuljetuslen m ekanisoiminen kannattaa tie tyissä 

olosuhteissa erittä in hyvin. 

2. Rekikuljetus lelakeljuautolla pystyy ko. ajomat

kalla kilpailem aan autokuljetuksen kanssa. Mah dol

lisimman h yvälle onnis tumiselle sen käyttäminen asei

tää kuitenkin a inakin seuraavat vaatimukset : 

- Tiessä ei saa olla yli 4 ° olevia nousuja. ="'oinkin 

suuresta vaslamäestä selviy tymi nen edellyttää, että 

mäki on lyhyt ja sella inen, että s iihen voidaan ajaa 
vauhdilla . 

- Rekikaluston on oltava kun nollis ta. Tällöinkin 

on vältettävä liiallista kuormittamista, koska rekien 

korja uskustannukset silloin n ousevat kohtuuttoman 

suuriksi, ja käytettävä uuriin kuormiin pyrittäessä 

kahta tai k olmea rekiparia. 

- Telakeljuauton m onia edullisia a jo-omina isuuk

sia on osattava käyttää hyväksi. E nnen k a ikkea on 

huomiona r voinen vaihteiden oikea ja taloudelli nen 

käyttö. 

- Työmaa on organisoitava hyvin. Va rsinkin kuor

mauksen ja kuorma usvaraston jä rjestely on s itä tär

keämpi, mitä useampia rekipareja kerra lla aiotaan kul 

jettaa. Ajo on suoritettava kaksois-- ta i kolmiajona. -

Hyviin tuloksiin pääseminen edellyttää työnjohdolla · 

kokemu ta m oottoroidun kuljetu lyömaan jä r jeste
lyssä. 

3. T elaketjua uto sopii hyvin tien kunnostamis- ja 

hoitovälineek si. 

4. Mooltoroidun kuljetuk en onnis tuminen on uu

re ti riippuvainen tien kunno ta. Arimpia pa ikkoja 

ovat kangasmaa t sekä soiden ja kovien ma iden ra ja t, 

ellei ole kysym ys erittä in leudo ta ta lvesta, jolloin tien 

rakentaminen suolle tuottaa vaikeuk ia. Rekikul jetuk-

en tien kunnolle a ettamat vaatimukset tuntuvat pie

nemmiitä kuin aulokuljetuk en. Tä llöin vo idaan reki 

kuljetusta käyttää ella i illa työma illa. joille e im . 

liian pienen puutavaramää rä n vuoksi ei kanna ta raken

taa kovin hyvää tietä. 

5. Yhdistetty auto- ja rekikul jetu on erittä in huo

mionarvoinen kuljetu tapa. Sen käyttö edellyttää ku i

tenkin samanta pa i ia olosuhteita kuin rekikuljetukses

ta on mainittu kohdassa 2. 

Ku va 6. - Traktorireen köysikuornw us käynnissä -H O j3 
lastalliin 80 minuutissa. 

1\uva i - Pin olavnrnn /aslaus/n traklorirekeen . 28 JLm3:n 
k uorma valmistui -i mieheltä 38 minuutissa. 

Kuva 8. - Paperipuilla lastattu telakeljuvaunu vetämässä 
tukkirek eä. 
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SUi\li\1..\.RY 
Sakari Lt•s kincn: 

Lo•·•·ics nnd C•·awlc•·-mounlcd Lol'l'ics in Timber 
Tmnspm·ts at Posio. 

The a rticle is based on thc rcs ults of thc rcsca rch whi ch 
• \le tsä teho > \Vork Studies Section of the Central 
:\ ssocia ti on o f F innish \Voodworking lndustries undertook 
in thc 'Winter 19-l!l a t the wo rk -fi elds of the Vei ts iluoto 
Co. a t Pos io. The objecl of this research was to compare 
the res ult s a tt ai ned in diffcrcnt m ethods of tra nsports. On 
thc ba sis o f this resca rch il was es ta blis hcd tha t both in 
rcspect of Iranspo rt c ffcct and cosls in s leigh- transports 
on a 7 km. dis tance, c ra wler-mo unted lorries compared 
well with molor tra nsporta ti on. In order to be successful , 
the s le igh tra ns porls require cerlain condil io n , howe,·er. 
T here sho uld be no sleeper s lopes Iha n 4° on the road. 
a nd good orga nisalio n of the work -field is a l o required . 
The experimenls ca rried out wilh combined motor lorry 
and sle igh tra nsport s ga ,·e ve ry good -result s, bul of co ursc 
thi s meth od of tra nsport ation rcqnires s imil a r condition to 
those o f s1e igh tra nsporls. 

ll c lsi nki 1950. Kirjap aino Oy. S A :\ A 


