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Tukki en autokulietuksesta 
(On Truck Transport of logs) 

Autoa. kokeiltiin puutavaran k uljetukseen tiettä
västi ensimmäisen kerran v. 1913 Amerikassa. uo
messa tehtiin ensimmäiset yritykset tällä~ alalla 1920-
luvulla . Rinnan a utojen teknillisen rakenteen paran
tumisen, tieverkon t ihentymisen ja autotalviteiden 
rakennustekniikan keh.ittymi en kan sa on puutavaran 
a utokulj etus lisään tynyt. 1930-luvulla voidaan auto
jen sanoa lyöneen itsen ä lopullisesti läpi puutavaran
kin ku.ljettaj ina. - Tarkkoja tilastoja vuosittain 
a utoilla k uljetetuista puutavaramääri tä ei ole käy
tettävi sä, m utta eräänlaista suuntaa antanee kui
tenkin arvio, j onka m ukaan esim. teolli uuden raaka
p uusta ainakin lf3 on ollut auton lavalla jo sakin vai
hee sa matka llaan metsästä jalo tuspaikalle. 

Puutavaran a utokuljetus eroaa muu ta autokulje
t uksesta olennaisinunin iten, että ajoneuvot jout uvat 
olemaan miltei jatkuvan ylikuormituksen alai ina. 
- J os puutavarakuormien paino alennettai iiu a uto
jen rekisteröityä kantavuutta vastaavaksi, merkit i i 
se eri ttäin t unt uvaa a utokuljetusten vähentymi tä. -
T ukk.ien a utokuljetus puolestaan eroaa muun puu
tavaran a utoku.ljetuksesta lähinnä siten, että e vaa
t ii ajoneuvoihin erilaiset erikoi varusteet, ja. kuor
maukseen sekä purkaukseen liittyvät ky ymykset on 
ra tkaistava omalla tavallaan. - euraava ei ole 
tarkoituksena tehdä mitään perusteellista analyy iä 
p uutavaran a utokuljetuksista, vaan pyritä~ luon
nehtima-an eräitä tukkien autokuljetukselle ominaisia 
piirteitä, joista pääosa on yhteistä muunkin puu
tavaran ajolle, ekä ittämään eräitä rationalisoimi -
näkökohtia.. 

Ajokerta-ajan rakenne 

Auton ~ajankäytön tehokkuudesta. antaa kuvan 
ajokerta-aika, johon luetaan kuuluvik i auton kuor
mau -ja purkamispaikoi Ua viipymi aika ekä kuor
man kuljettami een eli kuormattuna-ajoon ja eu
raavan k uorman noutami een eli tyhjänä ajoon 
kulu va aik a . - .-\jokerta-ajan pituu ja rakenne 
r iippuvat monista tekijöistä, kuten ajoma ka ta 
ajonop udesta Uoka p uole taan riippuu tien laa
d u ta), kuorman uuruud ta, kuormau - ja pur
kamistavoi ta jne. euraavaa, ke kimääräistä 
ajokerta-ajan uh teelli ta rak nnetta kuvaavaa piir
rosta (kuva 1) laaditta sa on oletet u tukkikuorman 
uuruudek i 32~ j11 (telm .), kuormauk en tapah uvan 

neljän miehen voimalla kö ien avulla, purkau sa
moin mie voimin uori ttavak i ja ajonopeuden ole
van tapauk e 1. kuormattuna 23.0 kmft. ja tyh
jänä. 31.3 kmft . sekä tapauk e sa 2. va taava ti 
13.4 kmft . ja 24.1 kmft. 

Piirrok ta havai nune, että kuorman . ja pur
kau ajan o uu ajok rta-ajasta on itä uurempi 
- mitä 1 rhempi on aj matka ja mitä parempi on 
tie li ku uurempi on ajonopeu . 

Lisäk i tiedämme, että kuta nurempi kuorma eli 
kuta raskaampi auto, itä um-empi on kuorman - ja 
purkausaikoj n o uu . - To" in sano n 1 hyillä ajo
matkoilla, hyviä teitä aj tta ja uuria. kuormia 
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Kuva J . AjokC>rta.ajan suht eellinen jakaant wninen autokulje
tuks(' sa pr·i matkoilla. Kuorma u jn purkaus mie voimin 

ku ljctettaessa on ajotuloksen kohottamiseksi py
rittävä kaikin keinoin lylwntämään kuorman. - ja 
pmkau. aikoja. 

Kuormaukseen liittyviä kysymyksiä 

.-\ uton tehokkaan käytön kannalta kuormauspai 
kalla viipymi aikU: on hukkaan mennyttä. 0 oituk-
ek i tä tä on laadittu kuva 2. e ilmentää, miten 

päivittäinen ajotulo ka vaa, jo auton kuormau -
paikalla viipymi aikaa voidaan vähentää 40 %:1la 
nykyi e tä (ajasta, joka kuluu, kun kuormau uorite
taan mies voimin). Piirro · edellyttää 325 j3 kuormia 
ekä ajonopeud n olevan kuormattuna 23.0 kmft. 

ja tyhjänä 31.3 km ,.'t. 
Voimme todeta, että e im. 5 km ajomatkalla kuor

mauspaikalla viipymi ajan lyheneminen 40 %:1la on 
merkinnyt ajotuloksen uurentumi ta 35 %:lla. ja 
20 km matkalla 15%:1la. f 

Onko sitten mabdollisuuk ia lyhentää tätä kuor
ma u paikalla. viipymisaikaa 1 -- En innäkin >oidaan 
Å."'lLOrmaa ka.nlova (JSa erottaa itse autosta, jolloin kuor
mat on mahdollista tehdä valmiik i inä aikaua, kun 
auto on kuljettamassa edelli tä kuorma.a. Toisin 
ano n käytetään täy perävaunuja, emitrailereita 

taikka p rärekiä. 
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Kuva 2. Päivittäisen ajotuloksen lisääntyminen eri ajo
matkoilla, jos auton kuormauspaikalla viipymi.saika pienenee 

40 %:lla 
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Kuva 3. Autoja on hyvällä menestyksellä käytetty puu
tavaralla kuormattujen rekien vetoon. Kuva on Kanadasta. 

Valok. Tapio Varis 

Kuva 4. Eräs kanadalainen esikuormausmenetelmä. Kuorma 
valmiina laskettavaksi auton lavalle. (Wilson) 

Kuva 5. Autoilija Terhon vaihtolavajärjestelmä, joka on 
herättänyt huomiota mm. Ruotsissa. Soveltuu paremmin 

pinotavarailo kuin tukeille. - Valok. Metsäteho 

Kuva 6. Joe maasto sallii, lmnnattaa kuorma.uspenkkejä 
yleansA käyttM käainkuormauksen helpottamiseksi ja jou

duttamiseksi. - Valok. Metsäteho 
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Täysperävaunulila on kuitenkin omat rajoituk
sensa. .r e pääsevät oikeuksiinsa >a.iu hyvillä 
teillä. Huonoilla teillä, joita puutavaraa kuljetettae a 
ainakin osittain joudutaan käyttämään , niiden on 
todettu alentavan ajonopeutta tuntuvasti. Li äksi 
puutavaran kuormauspaikat ovat usein niin ahtaita, 
että kääntyminen niiden kanssa on hida ta ja vaikeata. 
- Norjassa on kuitenkin kon truoitu erikoisperä
vaunu, joka seuraa erinomai en hyvin vetoauton liik
keitä, joten e aattaa so>eltua puuta\'arankin kuljP
tustehtäviin. 

Semitrailereille on omina.i ta, kuten tunnettua, 
että ne vastaavat muutoin tavalli ia puoliperä
vatmuja, mutta voidaan irroittaa auto ta erityis
ten apupyörien varaan. Myö niiden nujopuolPna 
on huonoilla tei llä pienempi ajonopeus (nopeudt-n 
pieneneminen ke kimäärin n. l.3 ~ 0 ). Tämä on kui
tenkin vähäin<'n haitta verrattuna iihPn \'aikeuteen, 
mikä ilmenee, kun perä\·aunua koPtetaan kytkPä 
autoon pehmeäpohjai iUa kuormau paikoilla. Apu
pyörien sijasta on kokeiltu myö jalak ia, mutta tois
taiseksi huonolla mene tyk llä. 

Rekien (kuva 3) käyttö autojen jii.lje ä on 
meillä miltei tuntematonta; Kanad a ja U '.-\:ssa, 
samoin kuin Ruot issakin puuta\'araa kuljetetaan 
tätä tapaa käyttäen verraten runsaa ti . Varsinkin 
4-pyörävetoisten autojen on tode tu ovPltuvan erin
omaisen hyvin rekien \' etoon. :Ueillä rajoittaa rekien 
käyttömahdollisuuksi< kuit nkin moottoriajoneu \ ' O

liikenteestä annettu a etu , joka sallii y lei illä tei llä 
vain yhden peräreen samanaikai e ti ajoneuvon jäl
jessä. Toi ·ena ja vielä suurempana rajoituk na on, 
että rekikuljetus pää ee täys:in oikeuksiinsa vain ver
raten mäettömillä teillä. Pohjoi - uomen, Kainuun 
ja Pohjois-Karjalan olo uhteissa tämä kuljetu muoto 
tarjoaa kuitenkin mone tapauk e sa hyvän rat
kaistm. 

Toi ena kuorrnauspaikalla viipyrnisajan lyhentämis
mahdollisuutena on n . es-il.:uormaukseen turvautumi
nen (kuva 4). illä tarkoitetaan kuorman tekemistä 
valmiiksi joko va.ihdettavalle lavalle taikka erityi ten 
tukien varaan niin , että auto voidaan peruuttaa uuden 
kuorman alle, tai kuorma no tetaan no tolaitteella 
kokonai ena auton pankoill tai lavalJe. E ikuor
mauslaitteita on u ita tyyppejä. Kuva 5 esittää koti
maista, autoilija Terhon mallia, joka o eltuu pa
remmin pinotavaran ja muun kappal tavaran kuin 
tukkien kuorrnauk een. 

KaikilJe edellä e itetyille menetelmille on ominai ta, 
että ne hyvin järje tettyinä alentavat auton kuormau -
paikalla oloaikaa edullisi olo ubtei, jopa 0- 90 
%:lla. Toisaalta niiden käyttö lisää ttmtuva ti ka
lu ton tarvetta. 

1 uten tunnettua, tukkien kuljetukseen käytetään 
meillä yleis:immin tavallista, ks:iakseli ta puoliperä
vaunua. Jo 1-hdemme kä · telemään ky ymy tärnm 
en kuormaamiseen kuluvan ajan pohjalta, on ajan 

lyhentämi eksi kaksi mahdolli uutta, kuormau penk
kien ja. kuormauslaitteiden käyttö. 

Kuormauspenkit (kuva 6) tulevat ky ymykseen vain 
kuormau paikoi , joista lö 't · · pi\'ia. rinteitä niiden 
sijoittami eksi. ~ ' iiden on todettu parhai tapauk-
sissa lyh ntävän kuormausaikaa jopa 4 - %:Ua. 
Toisaalta kuormau penkkien rakentaminen vaatii 
yleensä lisäku tannu.ksia, ja tukkien ajo h vosilla 
välivarastoon · sekä puutavaran mi tau vaikeutuvat. 



Erilaisten kuormanslaitteitten sumimpina etuina 
on pidettävä kuormaukseen tarvittavan miesmäärän 
vähenemistä sekä työn keventymistä. Auton kuor
mauspaikalla oloaikaa ne, n\uutamaa poikkeusta lu
kuun ottamatta, lyhentävät verraten vähän, keski
määrin ehkä n . 20--40 %:lla. 

Tässä yhteydessä sivuutetaan erilaiset käsinkuor
mauslaitteat, koska niiqen pitäisi kuulua jo historia-an, 
ja siirrytään uoråan koneellisiin laitteisiin. 

K oneelliset huormauslaitteet voidaan jakaa kahteen 
pääryhmään, erillisiin ja autokohtaisiin. - Erillisille 
laitteille 011 ominaista, että niitä voidaan käyttää yh
tei enä useille a utoille ja että ne toimivat omalla moot
torillaan. Autokohtaiset laitteet kuormaavat vain 
sitä autoa, johon ne on kiinnitetty. ~e saavat käyttö
voimansa auton moottorista. 

Erillisistä k·uormauslaitteista tulevat tuklcien kuor
mauksessa kysymykseen siirrettävät kiramot (kuva 
7), liikkuvat puominosturit (kuvat 8 ja 9) ja 
telaketj utraktoreibin sijoitetut ~jalai"la,qtaajat•> (skid 
loader) (kuva 10). 

K iramojen parhaat mallit painavat vain 300----!00 
kg, ja niiden käyttövoimana on 3- 6 hv:nen ilma
jäähdytteinen polttomoottori. iiden teoreettinen 
kuormauskapasiteetti on n . 100 j3Jmin. eli ii sangen 
korkea. Kuormausmiebiä tarvitaan yleensä neljästä 
kuuteen. Työskentelyn •>pullonkaulana•• on tukkien 
järjestely autossa ja laitteen siirtäminen telaka~alta 
toiselle. - Tukkien kuormaukseen maa Sc'tmme käy
tetyt pumninosturit ovat olleet tavallisia, telaket
juilla liikkuvia, n. ll tn painoisia kaivinkoneita, 
joita tilapäisesti on lainattu met ätyömaille. Niiden 
käytön edellytyksenä on erittäin suuri puumä~rä (vä
hintään n . 275 000 j3), koska iirtä.minen työmaalle ja 
sieltä pois on sangen ka llista. Laitteitten kapasiteetti 
on myös suuri, keskimäärin n. 20 j3fmin. Myö van
hoihin kuorma-a utoihin sijoitettuja laitteita on ko
keiltu. - •>Jala.slastaojia.•> meillä ei toistaiseksi ole 

Kuva. 7. Ruotsalainen siirrettävä kira.mo. Paino 400 kg. 
Käyttövoimana. ilma.jäähdytteinen 3 tai 5 hv polttomoottori· 
K evyet kira.mot soveltuvat sekä autojen että rautatievaunu-

jen kuormaukseen. - Valok. Metsäteho 

Kuva. 8. Amerikkalainen tlo
ka.rin unit (Loggers D ream), 
yhdistetty juonto- ja. kuor
ma.usla.ite, ansaitsisi t ulla. ko-

keilluksi myös Suomessa. 

Kaavio eri kuormauslaitetyyppiPn käyttömahdollisuuksista.. (P ääasiallisesti SDA:n * muksa.n ) 

Erill.kuorm.lait t. Autokohtaisot kuorma.uslaitteet 

1 
Joluja myöten Käsiva.r i-

Puutav. Kuorrnat tspaikka Liikk-uv.
1 

Puominosturit kuormaavat nosturit 
laji Siirr. rru kaat 1 

laitteet 

kiramot. puomi- ,---
-, T Makaa- ilyd-no;<turit Meka.a.- Hyd- 2-köy-

ni Pi raul. tiset niset raul. 

Tuki! 
uuri, hyvin järj. XX ... '\. xx~x XX(X) X 

1 
XX{X) XX XXX 

1 

XXX 
Pieni, hajanainen (X) X... XX XXX XX. (X) X(X) X(X) 

Ra.ngat 
uw·i, hyvin jiirj. XXX XXX XX X XX XX(X) XXX 

1 
XXX 

. Pieni, hajanainen (X) XX X (X) XXX X(X) X(X) 

2 - 4m uuri, hyvin järj. XXX X X 
1 

XX 
pinotavara Pieni, hajanainen (X) (X) X X0J_ --==-'-=- ~ 

PylväittPn kuorma.us X(X) XX XXX X(X) 1 XX 
Traktorirekiin kuorma.us X...'<X XXX 
Kuormaus ved tä autoon XXX XXX XX XX X (X) 
Kuormaus moi mmilta. puol. auto•'\ X XX..: X XX X X{X) 

Pitk. vier.matk. taka.naol v.ttw.kuorm. 1 XXJ\. XX XX XXX (X) 
Kuormaus autosta. rauta.ti a.unuun XXX XX 
Kuorma.u a.sema.va.ra.st raut. va.unuun XXX XX X (X) (X) X {X) 
Muun ka.ppa.l ta.v.kuin puun 1..-uorm. XXX XX{X) XXX X{X) 

----- -- --
XXX rittäin sopiva 

XX = opiva. 
X = tule a.in poikk usta.pa.uksessa kysymykBeen. 

---
• SDA=Föreningen Skogsarbetens- och Kungl. Domänstyrelsens Arbetsstudieavdelning. 
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Kuva 9. Suurilla, keskitetyillii varastoilla on myönte is i~ 
tuloksin kokeiltu tukkien h10rmausta tolaketjuilla liikku
vi1Ia puommostureilla. Kuva sa 11 tn painoinen Insley. 

Va1ok Metsäteho 

Kuva 10. ;Telaketjutrnktoriin sijoitettu tjalaslastaaja» (Skid 
Loader) kuormaa sekä tukkeja että pinotavaraa. Laitteita on 
ä.skettäin:':saatu maahan 2 t.-pl, mutta to ista i eksi ei n iiden 

kä.yttörnahdolli uuksia ole selvi tetty 

Kuva 11. Kone ja Terä Oy:n valmistama tReoord t puomi
nosturi kuorman sekä tukkeja että muuta kappaletavaraa 

Valok. Metsäteho 
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Kuva 1:2. tRecordt vamstetlwla A-pu.killn. Kuormaus 
tapahtuu vetämällä tukit ylös joluja myöten yhdellä terä.s
köydellä. Voimanlähteenä auton moottori. Työryhmä: 

2 mie tä. 

käytössä, sillä ensimmäi et nii tä ovat ,-asta äskettäin 
saapuneet maahan . Xiiden teho on korkea, mutta 
niin ovat ilmeise ti ]{äyttöku tannuk etkin, koska no 
sitovat telaketj utraktorin käyttö>CJi mak een. 

EriJliset kuormauslaitteet tu levat lähinnä ky y 
my k een uurilla työmailla, joilla käytetään ke ki 
tettyjä välivarastoja. 

Autokohtaiset k1wrmauslaitteet on totuttu jakanwan: 
- · puomino t ureihin , 
- joluja myöten kuormaavun laittei.siin ja. 
- käsivarsi.nostureihin. 

Puominostureitten rakenne ilmenee kuva ta 11 , 
joluja myöten kuormaavien laitteitten ku vi ta 12 ja 13 
sekä käs i varsinostu reitten kurista 14 ja 15. H drau li
sesti toimivia puomi- ja kä ivar.sino tureita lukuun 
ottan1a tta voiman ulosotto auton moottori, ta tapah 
tuu samalla tavalla, nimittäin vaihdelaatiko ta . 
~J oottori pyörittää vintturia, jo sa on - malli t a. 
riippuen - yk i tai ka k i terä köyttä. Puomino tu
rei sa teräsköysi johdetaan taittopyörien vä lity k ell ä 
puomin pään kautta. J oluja pitkin vetävis ä lait
teis a terä köy i kulkee joko auton ru nkoon kiinni
tetyn erikoi ivutuen taikka autoa ,-a ten tuetun 
.-\-pukin pää ·sä olevan taittopyörä n kautta, jo terä·
köysiä on yk i. Jo niitä on kaksi , ne jobdetaan a uton 
sivutukien kautta. K äyttökelpoi,i ·sa malleissa kuor
mauslaitteen kytke1uincn käyntiin ja p äyttäminen 
voidaan uorittaa ohjaamon ulkopuolelta . Tällöin 

Kuva 13. Korja lainen Isach.senin kuormauslsite, jokalJruor. 
maa joluja myöten kahden teräsköyden avulla. Työryhml\: 

2 mi ti\ 



Kuva 14. K otima inen , a u ton moot to r in voimalla lmormnava 
tP etot- käsivar. inosturi (prototyyppi) 

kuorma us vaa tii a inoa taan kaksi mie tä. - Sivulla 
3 on esitetty kaa vio eri kuorma u laitetyyppien käyt
tömahdollisuuk i ta erilai en tavaran kuormaamiseen 
ori olo uhteis a. 

Koneellisista kuormau laittei ta valmi tetaan koti
maassa sarja tuotantona jo ainakin kolmea tyyppiä , 
nimittäin &Reoord ~> puomino t ureita ja yhdellä terä . 
köydellä joluja myöten kuormaavia lai tteita (Kone 
ja Terä Oy), Aug. Eklöf Oy:n laitteita, jotka vetävät 
myös joluja pitkin yhdellä t erä köydellä, ekä Ii akki
nimi iä laitteita (VaPo:n autovarikko) , jotka kuor
maavat ka hdella t.erä köydeUä . Viimek i mainittu 
on muunnelma norj alai e. ta Jsaoh enin laittee ta. 

Autokohtaisten kuormausla itteitten eräänä etuna 
on pidettävä, että niiden käyt tö tekee ma hdoUi eksi 
tukkien ajamisen lyhintä t ietä a utotien varteen. 
Tä t ä johtuva auto llakuljetusmatkan vähäinen pi
dentyminen on kustannusten kannalta merki tyk etön, 
mutta hevoskulj etu ku tannuksia lyhentynyt hevo
sella -ajomatka a lentaa jonkin verran. Lisäk i vält y
tään raivaamaata suuria varastoalueita jotka käytön 
jälkeen jäävät tava llise t i joutomaik i.- J o hakk uu
a lue on e im . 1 000 m pi t uinen autotien uunnas a 
ja yvyydeltään 250 m ja edellytetään haka t ua puu 
ta varaa ker tyvän 40 m3/ha, ovat hevo. ellak uljctu.
matkojen pituudet eri suuriin varastoihin ajottae a 
sekä autokuormien lukumäärät eri vara topa ikoilla 
~DA :n Ia kolmion mukaan ouraavan tau lukon mu
ka.i ia . 

K uva 15. R uotsa.lain n , h ydrauli ti :-toimiva käsivarsi. 
no turi •Lappo• 

K uva 16. Tukkien purkaminE>n autosta käy nopeasti ja 
tur vallisesti, jos sivutuet irtoa\·at alaosastaan ja ne , ·oida.an 
la ukaista purkami suunnan Ya.stakkaiselta puolelta. Kuor -

mauksen helpottamiseksi niiden tulee olla 3-osaiset 

Kuva 17. H yvin järjestetty purkaminen. Kuorma t< iirretääu 
y htenä kokonaisuutena ja lostuslaitoksen \·arru toon. - \"ulok. 

Metsäteho 

Kuva 1 . EplltaloudE>IIinE>n tapll purkna tukit maavarastoon 
asem alla, joRSll ne voi tai . iin kuormata noraan rnnhltiE>vau

nuun. - Valok. Metsä-teho 
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llevoskuljetusmatkan piteneminen 
(SDA:n mukaan). jos käytetään keskitettyjä autojenkuor
mausvarastoja. Hakk-uualue 1 000 x 250 m . Puumäär ä 

40 m 8 /ha. 

... 

elityksiä 

Alue jaettu 20 pals-
taan, leveys 50 m 

Alue jaettu 4 pals-
taan, leveys 250 m 

Alue yhtenä palstana., 
varasto keskellä 

Alue yhtenä pa.Jstana., 
varasto laidassa 

1 H evos-l 1 
Hevos- kulj . mat- IA?toku?~

kulj. kå.n pite- m.Ien m aa-
tk . ra varas 

ma ~a. m. nemmen, toa kohti 
m 

152 4 

178 26 20 

337 185 80 

627 475 80 

Koneellisten, a utokohtaisten kuormauslaitteitten 
käyttöön ottaminen on merkinnyt sangen huomatta
vaa rationali oimi toimenpidettä. Niiden taloudelli-
uude ta mainittakoon, että parhaat mallit kpoletta-· 

vat itsen ä n. kolme a kuukaudessa. Tällöin ei kui
tenkaan ole otettu vielä huomioon niiden merkitystä 
ajotulosten kohottajina, mikä lyhyillä matkoilla 
saattaa vaikuttaa tuntuvasti enemmän kuin työv?i
man ää tö kuormauk essa. 

Purkaukseen liittyviä kysymyksiä 

Kuten kuvasta 1 ilmeni, on auton purkauspaikalla 
viipymisaika tuntuva ti lyhyempi kuin vastaava aika 
kuormauspaikalla , vaikka purkaminen tapahtuisikin 
mie voimin. Painovoimahan on auttam a purkajia. 
On il ti pidettävä etuna, jos myös tätä vaihetta voi-
daan lyhentää. . 

Täs ä miele ä on ensimmäi enä vaatimuksena va
rustaa auto tarkoituk enmukai illa pankoilla ja sivu
tuilla (kuva 16) ja sitoa kuormat oikein. K~olliset .. 

Kuva 19. TukkikuoriDAn sitominen nipuksi auton lavalla 
tapahtuu tsamiDAkom ja sork.kamudan avulla. - Valok. 

l\Ietsäteho 
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Kuva 20. Yksinkertaisia, hirsistä mkennettuja ksllistus
korokkeita. - Valok. Metsäteho 

sivutuet ovat kolmiosai ia, niin että tukkeja ei pohja
kerrok iin kuormattae sa jouduta nostamaan tar
peettoman korkealle. Li äk i niiden tulee irrota ala
o astaan, jotteivät jäi i purettae sa maahan vierivien 
tukkien alle. Laukai u on voitava työturYalli uus
syistä uorittaa purkamis uunnan va takkaiselta puo
lelta. Sitominen on uoritettava riittävän lujilla 
kettingeillä karhulukkoja käyttäen . 

Kuorman laukai emi en jälkeen ainakin osa tukei ta 
vierii itsestään maahan. Jotta kuorma saataisi in 
yksin pölkyin purkamatta kokonaan tybjenemään, 
voidaan käyttää sivulle kaatavaa kippiä. Kun kippi
laitteita ei kuitenkaan voida a entaa tukki n kulje
tukseen käytettyihin puoliperävaunuihin , on ryh
dytty käyttämään erityi iä kalli tu korokkeita. Xii
den merkitys on kuitenkin uurin n . autoniputuk
sessa. 

Yleensä ei mitään kuljetu muotoa pitäi i käsitellä 
it enäisenä kokonaisuutena vaan oli i aina otettava 
huomioon tavaran euraavan J.:ä ittelyvaiheen vaati
?mtk.set. iinpä t ukkien autokulje uk e kin on otet
tava huomioon, tuleeko tavara kuljetuksen jälkeen 
siirrettäväksi jalo tu laitok en vara toon (kuva 17), 
ra utatievaunuun (kuva l ) vaiko mahdolli ti uit
toon. Viimeksi mainitussa tapa.uk on sa.a.vutettu 
tuntuvia sää töjä en jälk n kun k ksittiin m. 
aufonipuJ.us. 

Tukkien autoniputuk ·c.sa kuorma sidotaan nippu
la,ngoilla valmiiksi nipuk, i auto. -~ (kuvaa.19) ja. pudo
tetaan kalli tu korokk ita (kuva 2 ). niitä kä <ivu ta 
vetoa taikka sivulle kaatavaa.låppiä kä rttä n •btenä 
kokonai uutena ,·uodenajasta riippuenjäälletai vete n. 
Työs ä otetaan mm. uraava eika huomioon: 
- auton pankkojen yläpinnan tulee olla mahdolli

imman sileä, 
kuorma on teh ävä mahdolli imman tii viik" i ja 

läo taan p öreäk i 
nippulanga , joid n vahnw on - '"'mm idotaru1 
kolmeen kohtaan it n, tä liito kohp~t. niptin 
pudottua jäävä päälle, ' 
idela.ngat on kiri tettävä huol lli · ti · mmakkot"\ 

ja orkkarauta.a käyttä n (kuva 19), 
kalli tuskorokkee on ijoit ttava joka.i n p örän 

1 ·eteen, 
- - karhukettinki irroitetaan etmen kuorman pudotta.. 

mi ta ja. 
- jään tulee pudotu paikalla olla riittävän vahva. 



Kuva ~ 1. Auton lavalla tehdyn tukkinipun V<'l een pudotta
mirH' Il k i\y nni f<.'li\. Huurn. ka ll iRtuskorokkN't ja tt>ln.•i lta. 

Va lnk. Mf'lsiitf' lu> 

Veteen pudotettaessa on li säksi kiinnitettä vä huo
miota mm. seuraavii n nä kökohtiin: 
- pudotuspa ika lla tulee olla vettä vähintään 2.5 m 
- pudotuspaika lla tulre oll<t laituri taikka vrteen 

johta va, . opi vas. a ka 1 tevuu. kulmassa oleva tela
si lta (kuvat 21 ja 22), 
a uto on varminta ankkuro id ~t pudotuksen ajaksi, 
jottoi se kaatui si veteen . 

Autonippujen teko ja pudottaminen vaatii ai kaa 
nippua kohden ka hdelta mieheltä vain 1.3- :?0 min . 
eikä siis edellytä sanottavasti kalu toa, joten on ym
märrettävissä sen ha lpuu ;; vedessä niputtami. een 
verrattuna. 

Autojen suuruuskysymys 

Edellä on kä itelty pääa ia lli e ti kuorma ukseen ja 
purkauk een liittyviä ongelmia . E im. monet tiehen 
liittyvät seikat, ku ten ajonopeus eri luokan teillä. 
tien vai kutus polttoaineen kulutukseen ja a utojen 
korj a uspäivien määrään , autotalviteitte~1 rakennu -

Kuva 22. Sopivassa kalt.evuuskulma.ssa oleva, (kaltevuus 11°) 
nippujf'n pudotusta vl\rten rakennPitu 14'la.'!ilta. - Vl\lok. 

Metsäteho 

ja hoitokysymys koko laajuudessaan, autojen huollon 
järjestely metsätyömailla jne., on täytynyt sivuuttaa. 
- Eräs sei kka ansaitsee kuitenkin vielä tulla maini
tuksi, nimittäin puutavaran kuljetuksiin hankittavien 
a utojen sopivin koko. - Autot vaativat suuruude -
taan riippumatta saman miehi tyk. en. Erot poltto
j<t voiteluaineku tannuksissa eri kokoi t en autojen 
välillä ovat suhteellisen vä häisiä. On sen vuoksi el
vää, että kuljetuskustannukset kuutioyk ikköä koh
den tulevat raskailla a utoilla pienemmiksi kuin ke
veillä. Talvi in , maan ollessa rouda sa, tei ttemme 
kantokyky kestää kyll ä raskaan liikenteen. uurim
mat esteet raskaamvaan kalustoon iirtymiselle muo
dostavat siltoj en ja rumpuj en heikkous ekä voimassa 
olevan , moottoriajoneuvoliikeru1että ko kevan ase
tuksen akselipainoja koskevat vanhentuneet mää
räykset. Autokuljetusten kehittiimi ek i olisi näiden 
epäkohtien korjJlk'tmiseen kiinitettävä vakavaa huo
miota. -. 

(Suomen PuuleolllsuusinslnOOrien Yhdlstyksu ja Suomen Puu
miesten yhteisessä kokouksessa I. I 2. so pidetty esltelmll. 

Summary 

Experimen wi t h the truck transport of logs were 
curried out in Finland for the first time iu the 1920's. 
In t he early 1930's it can b said tha.t trucks had defiuit
ly found a. place a.l o in the ca.rriag of logs. - The 

a rticlo dea.l. with, primarily, the character of the truck 
t ra.nsport of logs a.nd c rtai.n ra.tionalisation aspec . 

The article tates, first , tha.t the propot'tion of loa.ding 
and unloading ti.me per haulage trip is o high, partic
ularly over hort distanc , on good roads and with big 
loads, tha.t the ma.in a.ttention must b directed to cut ing 
down th e work phase in any a. t mpt to improve 
ha.ulage resul . - The time pent by the truck on the 
1 ading ite can b redu d by th following m asures: 

b y using trail rs, emi-trailers or lei h-tra.il rs 
which can b loaded whil the t ruck i en~ed on 
ha.uling th previous loa.d, 
by using pr -loa.ding, 

by u ing loading ramp , or 
by u ing m echanica.l loa.d ing equipment. 

The author then describes the pro pects of employing 
thosc differ nt methods in Fim1ish conditions and giv 
a. short urvey of the dif~ rent types of mechanical Iosd
ing equipment and their conditions of use. 

The next ection deal with matters cotmected with the 
unloading of Iog loa.d , and the so-called t ruck bundling 
in particular is devoted fairly great attention. - Finally, 
the a.uthor conclud tha.t cheaper tra.nsport co can be 
a.ttained by using t ruck equipment heavier than that 
used a.t pr nt. Factors hampering the employment of 
sufficiently heavy trucks, however, are th low load 
capa{)ity of bridg a.nd ferries, and the fact that regula 
tions in force on the ma.xi.mum permi ible axle weigh , 
from the practical point of view, are to ome extent out
of-da.te. 
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