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T ukkien rautatiekuljetuksen 
mahdollisuudet paranevat 

Jo Ra utali eha llituksen keräämien til as tojen pohjall a 
vertaa vuosittain ra uta teitse kulj etellu ja tukkimää ri ä 
ekä yrittää eliminoida )U\·ui sla konjunkluuriva ihtelui 

den vaikuluk en, voi eh·äsli hava ita vähen e,·ä n ten
denss in. Kun es im. vuosina 1933- 39 kulj etettiin kes
kimää rin vuode sa n. 70.000 kuormaa hav upuu- ja koi
vutukkeja, maara oli vuosina 1945- 51 supistunut n . 
45.000 va unukuormaa11. - Syynä on ilmei e Li se, e tt ä 
puutava ran ha nkkija!, joiden terveitä liikeperiaatteita 
noudallaakseen on valittava ta rj olla olevista kuljelu -
muodo is ta edulli in , o,·a t u ei sa la pauk i a löy tä neet 
autoku ljelukse ta halvemman ratkaisun. sea t sahalai
tokset ovat ku itenkin sijaintin a puole ta riippuva i ia 
lukkien rautaliekulj etuk es la, joten tämä nkin kuljetus
muodon ratianalisointi in kannallaa kiinn it tää huomio
ta. Ei myöskään kansantalouden kannalta ole edu k i, 
jos rau la leittemme kuljeluskapa ileellia jää käyttä
mä ttä. 

Jä reä n puutavara n ra u tateit ekuljelu ta ta rkemmin 
analy oilae sa voidaan helposti todeta upi tumi en 
johtuva n lähinnä lerm inaalikuslannu Len kall eude ta. 
- Tunn ettuuhan on, että s illä hinna ll a, joll a tukki aa
daan iirrelyk i rau ta l ievaunun viere lä va unuun , rau
ta tielaitos ku lje ttaa itä n . 50 km. - Terminaa liku tan 
nu l n suuruus puo les taa n riippuu loi aa lla iilä , e ttä 
kuormaus ta pah tuu miltei yk inomaa n mie. ,-oimin 
(kuva 1), loi aalta varas toalueitten alhaisen kunnon 

Kuua 1. ykyinen menetelmä, miesuo1mrn kuormaaminen, 
on sekä raskasta että kallista. - Valok. Metsäteho. 

Fig. l. The present method, manual loading, i both 
strenuous and expensivo!. - Photo by fet ät eho. 

Kuva 2. Koneellinen kuormaus saadaan hyvin ratkaistuksi 
vasta sen jälkeen kun rautatievaunujen rakenne muuttuu. 
- Kuvassa ruotsalaisen vaunun sivulukien rakenne. Pur-

kaminen tapahtuu laukaisemalla sivuluel. 
F ig. 2. The problem of mechanical loading can only be 
properly olved by modifying car con lruclion . - The 
Fig. hows thc construclion of Swedi sh Ja tera t upports 

for the car. Un loadin g is effec ted by remo,·ing the 
lateral supporls. 

aiheu ttamas ta kuormau olosuh teiden huonoude ta. 
Puuttumatta tarkemmin vara loaluekysymyk een eu
raavassa py ritää n käs ittelemään kuormau - ja purka
mi ongelmia eräiden äskettä in uoritellujen kokeilujen 
valo sa. 

Perussyynä lukkien kuorma uksen koneelli tamatto
muuleen on nykyisten rautatievaunujemme r akenne, 
joka pakottaa käyttämään välirimoja tai sidelankoja. 
Niiden la ittaminen vaa lii iinä mää rin a ikaa, että kuor
ma uskoneiden tehosta voidaan vain pien i o a käyttää 
hy,·ä k i. Tähäna li et koneet {kiramot, puomino t. ) 
ova t oll ee t niin kalliita , että korkea ta korkokanna -
lamme johtuva kiinteiden ku tunnusten uuruus on. 
työmaalta toisell e iirtoaja t ja odotu ajat huomioon 
ottaen, ra ittanut kohtuuttom a ti kuutioyk ikköä koh
den Ia kettuja kä y ttökustannuksia. Rautatieballituk e -
a kin on kiinnitetty tä hä n epäkohtaan huomiota ja 
uunnitteilla on sarja uudentyyppisiä vaunuja, joihin 

tavaran vo i kuormata samaan ta paan kuin kuorma
a utoihin (kuva 2). Kun tavaravaunujen iäk i Ia kelaan 
ke kimäärin 35 vuolla kulunec kuitenkin vielä vuo i
kymmeniä ennen kuin uudet vaunut a lka ,·at huomat
tava a määrin vaikultaa liikentee een. - Jotta py yl
tä i iin reaa lisella perustalla , ky ymy oli i aalava rat 
kai luk i nykyi en vaunutyypin pohjalla. Toi in a
noen, nykyi een vaunutyyppiin olisi tehtävä ellai ia 
muulok ia, ltä kuorma u Iaitteitlen tehokkaamp i kä yt
tö tul ee mahdolli eksi, ta ikka oli si löydettävä n iin 
halpa koneellinen laite, että en käyttö on kannattavaa 
nykyi en ku orma ustava n vallile . a. 
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Kuva 3. Vaunujen rakenteellisia haiti oja voidaan eliminoida 
varustamalla ne erikoispankoilla ja -sivutui/la, joiden va
raan tukit voidaan ku ormata ilman välirimoja ja rauta
lankoja.- A. Ailiström Oy:n kokeilu. - Valok. lll et sätel! ?. 

F ig. 3. The s tru ctural s hort comings of lhe cars can he 
e limina led lo som e ex lent hy equipping them wilh special 
hun ks a nd la lera l supports, on to whi ch the logs ca n h e 

loaded- withoul s tickers and wires. - Experimenl by 
A. Ah ls tröm Oy. - Photo by :l'le tsä teh o. 

A. Ahlström Oy :n kokeilu 

A. Ah l tröm Oy on lähtenyt kok eil emaa n ensiksi 
maini ttua tie tä . Yhtiö on hankkinut irra lli set, a utoissa 

Kuva 4. Erikoispankkoja ja -sivutukia käytettäessä kcvyl
rakenteiset, siirrellävät kiramot soveltuvat sangen hyvin 

kuormaukseen. - \ 'alok. Metsätel!o . 

Fi". 4. \Yhere pecia l hunks an d lateral supports a re 
employed transportablc log hois ts of light-weight co n
~trnction a re vcry suitablc for loadin g. - P ho to by :l!etsä· 

teho. 

kä yt ett ävää tyyppiä olevat erik oispankot ja sivuluet 
(kuva 3). Pankkojen le,·eys on sama kuin va unun poh 
jan le,·eys. Sivuluet on1 t kaks io a ise t ja n e voidaan 
laukais ta purkamissuunnan vasta kka iselt a puolella s i
ten, e ttä a lapää irtoaa ja tuki jää riippumaa n kuor
man yli m eneviin keit ingin va raan. Pankkoja ta rvita an 
kaksi vau nua kohden ja ne asetetaa n irrallis ina yaunun 
pohjall e s ijoi te ttu jen jalustojen varaa n. Rau taliela itos 
vaatii lisä ksi pankon ja vaunun pään vä lii n s ijoit etta
,·aks i kaksi paper ipuupölkkyä. Pankot ja sivuluet ja
lustoineen Yoidaan sii rtää paikoilleen 14 kappaleena , 
joiden yh teenl a kettu paino on n . 750 kg. 

Näin varuste ttu vaunu ,·o idaa n kuormala s iirrettä
vä ll ä kiram olla (kuva -! ) . Sopiva työryhmii on 2 ta i 
3 miestä, jo is ta yksi on vaunu sa ja yks i ta i kaks i 
m aassa. Aluks i ku orma usp uolen sinilukien ju tk eet pi
detään po issa liia n suuren pudotu korkeud en vä lttä mi 
seks i. l~uorman ka ,·aessa kiramon no tokorkeutla 
suurennetaan ja sivulukien ja tk ee t pannaa n paikoi l· 
leen. Ku orman valmi tuttua e idotaa n kahdell a ket · 
tin gillii ka rhulukkoja käy ttäen . Lopuksi !a idat ja VH :n 
s iniluet ase tetaan pai koill een . 

Teht yjen havai ntojen mukaa n va unun kuormaami 
nen sivutöineen Yaatii tä ll ä m enetelmä ll ä a ikaa 11. 1 t. 
keskinkerta i issa olosuht eissa. Poltt oa in etta kuluu vas
la:n·ana a ikana n. 1 lt r. Pankkojen ja s ivulukien h an
kintahinta yhtä ya unua kohden on n. 80.000:-. )iiiden 
voidaan laskea ke tävän a inakin 900 va unukuorman 
kulj etuksen . I~un Hautalieha llituk en a rvion mukaan 
yhdell ä va unull a ,·o i da~n Yuode sa kuljett aa n. 30 tuk
k ikuormaa , o li s i ku oletusa ika nä illä perus teill a 30 Y. 
Olettae n korj a uk iin kuluvan kuoletusaikana 25 °/o 
ha nkintahinnas ta ja koron oleYan 8 °/o, saadaan pank
kojen käy tös tä seuraa ,·a kus ta nnusa n ·io: 

Kuva 5. Eräs :\meriknssa käytelly vaunujen kallistu slait e. 
Kallistuma 39°. 

fi g. 5 .. -\ car tilting device employed in .-\merica. Tili 39<·. 



Pääoman korko . . . . 89:- / kuorm<• 
Ku oletus . . . . . . . . . . 9 1 :-.' 
Ko rjaukset ...... . . 
Pankkojen s iirto .. . 

pala utus . 
asett elu .. 

22:-/ 
220:-/ 
550 :-i 
220:-/ 

202 :-/k uorm:1 

990:-/ 
------------------

Yhteensä mk 11 92:-lkuorma 
= 2:84/ j3 

Laskelma edelly ttää , e ttä pankol oYa t liikennöi! ijän 
om a t ja että niiden kul jetu - ja palautusmatka on 
n. 285 km. - J os VR varustaa ,·aunun a ko. pankoil la 
ja s ivutuilla , täm ä kus ta nnuserä jää liikennöit s ijöiltä 
pois. 

Si irrettäYis tä kiramoista voi taneen kusta nnusardo 
laatia seuraavin perustein . I:;Ia nkintahin ta on 349000:-. 
Ka ikkiaan la ite kestänee n. 4 000 kuo rma n kuormaa
mi en , joista r a uta lieYa unukuormia ,·o idaan olettaa ole
van 24 °/o. Vuodessa vo idaan a n ·ioida s illä kuorma tta
Yan 500 kuormaa, joista edelli en perusteella olisi 120 
rautalievaunukuorm aa. Kuoletusajaksi tulisi nä in las
kien 8 "· Oletta en korjauskus tannusten o uudeks i kuo
letusaikana 80 °/o lai tteen hankintahinnasta ja koron 
suuruudeksi em . 8 °/o, saadaan kiramon käytö tä eu 
raava kustannusarvio : 
Pääoman korko . . . . 
Kuoletus . .. .. .... . 
Korja ukset .... . .. . 
Poli to- ja voiteluaine 
Kuljetus työmaalle .. 
Työpalkat (3 miestä) 

35 :40/ k uornu 
87 :25/ 
69 :80/ 
40:- / 
30:-·1 

192 :45 /kuorma 

70 :-/ 
450:-/ -------------------------

Yhteensä mk 712 :45/kuorma 
= 1 :70/ j3 

~iiiden kalkyyleiden pohjalla Yoidaan e ite tyn m e
netelmiin kanna ttavuudes ta tehdä seuraaYa a r vio : 

T apaus 1. (Li ikennöits ijä hankkii pankoi ja s i,·utuet) 
Käs inkuormaus nykyisten taksojen mukaan 
keskim .. .. ... . ............ ..... 5:20 '? 
1\ira molla kuorma us: 

Pankoi ja s ivuluet ...... 2:84/? 
Kuorman . . ... ..... . . 1 :70/ j 3 4:54' j·1 

Säästö kiramoa käytett . 0 :66/ j3 

Edell iseen on vie lä lisä ttävä välirimojen poi jäämi 
e tii aiheutuva sää tö, mikä on n . 400:-lkuorma eli 

n . 0:95/j3, joten kokona i äii tö o n n . 1 :61/ j3. 

Tapaus 2. (VR hankki i pankot ja in1tuet) 
Käsinkuorma us nykyis ten tak ojen 
mukaan . . .. . ................... 5:20/ j3 

Kiramolla kuorma us . . . . . . . . . . . . 1 : 70/j~ 

Säästö kiramoa käytett. 3:50/ jl 
ta .... 0 :95/j~ 

äii tö yhteen ä -l :451j3 

E rikoi pankkojen ja s ivulukien eduk i on Ii . ä k i Ja -
ketta\'a purkamisen helpott uminen. i\'ulukien lauka i
·un jälkeen osa kuormasta Yyöryy näet it e tään ala . 
Purkami paikoi lla Yoidaa n Ii äksi käyttää kalte\'ak i 
rakennettua ra idetta , mikä johtaa Yielä parempaan tu 
lok een. Toisen k iskon saa nykyi. iii rau tatie,·aunuja 
~ iiy t e tt iie sil rnkentaa Hn uta tiehnllituksen nntamien ti 

Kuva 6. Vaunun sivuun kiinnilelly, sähkömoolt orista voi· 
mansa saava vintturi näyllää hyvältä ratkaisulta nykyisiin 
vaunutyyppeihin välirimojen kanssa kuormallaes.w 

Valok. l\letsäteho. 
Fig. 6. A winch powered by an electric rnotor and mounted 
on !he side of !he car seems a good solution for loading 
onto !he exi~ ling car lypes with !he aid of st ickers. -

Pholo by Metsäteho. 

tojen mukaa n n . 10 cm k orkeammalle toista. J o kal
Ji tuma on suurempi , liukulaakereitten voiteluaineet va
luYa t u los. E •·i1 issä tapauksissa on tietlä\'ii Ii päästy 
suurempaa n. jopa 50° k allistuk seen s iten , ett ä Yoi telu 
aine on po istettu kallistuksen ajaksi ja painettu takai
s in en jälkeen . Sen lisäksi Yaunu on ollut luettuna 
kall is tuneena olles aan (km·a 5) . - Purkami en h el
potlumisen ,·o idaa n ilman k alli stu ta arYioida säästä
Yii n Yäh intiiän n . O:t 5/ j 3. 

Kuva i. l 'inllurin teräsköysi oh jautuu taittopyörän kautta 
vaunun yli. - Va/ok. Metsäte/w. 

Fi~. 7. The ~ l cc l r ope of !he winch i " uided o\·er lht> 
ca r hy .1 pulley. Pholo hy :\letsä teho. 
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Kuva 8. Vintturin siirtäminen vaunusta toiseen on verraten 
h elppoa. - Valok. Metsäteho. . 

Fig. Transferring the winch from one car to anolhP.r 
is rela tively easy. - Photo by Metsäteho. 

~[enetelmän ha ita ksi on ka tsottava pankkojen ja 
s ivulukien vaatima n vaunutilan m enetys. Keskimää rin 
ma htuu näet vaunuun tukkeja sama m äärä kuin vä li
rimakuorma n ta käy tettäessä , eli n . 420 j3 , mikä on 
n. 40 j3 väh emmä n kuin rautålankakuormausta käy
tettäessä. Jos VR sallisi pa nkkojen leveyden niin suu 
reksi, että sivuluet tulisivat vaunun pohjan ulkopuo
lelle, nykyisten VR :n sivulukien etä isyydelle toisis taan , 
voita is iin esim. HDK va unussa kuljettaa n . 520 j3 ta 
va raa. 

E llei VR it e ha nki pankkoja ja s ivutukia, niiden 
pala utus ja pa ikoilleen asettaminen muodostavat oma n 
ongelmansa, jonka vaikutus kä vi jo ilmi edellä e ite
tyis tä kustannusarvioi ta. Tästä syystä menetelmä tu
lee lähinnä kysymykseen pendeliliikenteessä. 

>> Väki-PelO»·kuormauslaite 

Tamperelainen Kone ja Terä Oy puolestaan on pyr 
kinyt r a tkaisemaan kuorma uskysym yksen rakenta m al
la mah dollisimma n yk inkerta isen ja halvan kuormai
m en (kuva 6) . Täm ä • Väki-P eto• -niminen laite on 
sähkövoimalla toimiva vintturi, joka k iinnitetää n vau
nun ke kellä ole,·an s ivutuen holkkiin. VR :n s ivutuki 
vaihdetaan erikois tukeen (kuva 7), jonka pääs ä on 
teräsköyden ohjautumisla va rten taittopyörä. Terä -
köyden pää ä on kettinki, koukku ja la ukai una ru. 
Kettinki viedään taakkaan otettavan pölkyn ta i pölk
kyjen yli ja pu jotetaan a lakautta vaunua kohden , 
jonka jälkeen koukku k ii nnite tää n vetovaijeriin. 
H inaus tapahtuu kahta jolua m yöten, joiden päihin 
on liukumi en estä m i ek i kiinnitetty eriko iskä r jet 
(kuva 10). Jos tukit ovat erittä n jä reitä (paino n . 
1 000 kg), koukkua ei kiinnitetä kettinkiin vaan pyl
vään pää ä olevaan renkaaseen. ·Pölkky nou ee tä llöin 
vierien . Kerra llaan voidaan koo ta riippuen hina ta 
1 · · · 4 tukkia. Taakan irroitus tapahtuu lauka isuna rus
ta nykäi emä llä, jonka jälkeen koukku vedetää n seu
raavan taakan luo. Työ vaatii no rmaaliolo uhteis a 
kak i mie tä ,joi ta toinen on vaunussa hoilaen vau
nun päähän k iinmletyn pain ikeohjaimen a vulla vint-
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turin toimintaa sekä järje telee tukkeja ja asettelee 
,·ä lirimoja. Toinen sitoo maas a taaka t, oh jailee niitä 
hina uksen a ikana sekä osallis tuu vä lirimojen Ia ittoon. 
Taaka n ohjaamisen ja va unuun pää emi en helpotta 
mi eksi jolujen vieressä on syytä käyttää la nkkuja. 

Jos lukit on varasto itu a ema lla röykkiöön, saa ttaa 
kolma nnei1 miehen käyttö olla ka n nattavaa, koska 
pölkkyjen irroittelu taaka n tekoa va rten muutoin a i
heuttaa vaunu a oleva lle miehelle liiak i odo lusaikoja . 

Valmis taja on an tanut la ittee ta euraavat tiedot : 

Nos tokyky, kuorma . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 kg 
No tonopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 m/sek. 
1\: öy irummun kierrosluk u . . . . . . . . . . 145 rlmin. 

halka isija . . . . . . . . . . . . 70 mm 
pituu 00 00 00 00 00 00 00 190 mm 

3-ntiheoikosulkumoottorin teho . . . . . . 1.5 k\V 
n = · · · · · · 1 500 r/ min . 
jännite . . . 380 V 

Pa inot : 
Vintlurin m ootto reineen 69 ka 

" Pyh·äs .. . . . .. .. ..... ........... .. . 36 ka 
" Painikeohjain kaapeleineen . . .... . .. . 6.5 ko 
" 1\:aksi jolujen kä rkeä . .. ........ .. .. . 1 ko 
" Vintturin mukana euraa: 

Sä hkömoottori ..... .... ... . ...... . 1 kpl. 
6 0 teräsköyttä ... .. . .. . ... . ... . .. . 40 m 
Koukku ja 5/ 16" kettinkiä .. . . . . ... . 1.8 m 
Laukai una rua ...... . .... .. .. ... . . 6 m 
Painikeohja in edestaka i ta käyttöä 

\·arten ... . . . . . ... ...... . . .. . ... . kpl. 
Pylväs ... ...... ... ... ....... .. . .. . 
Jolujen kä rkiä ... . ................ . 2 
Pis toko kelin jonka toinen pää on k iin-

nite tty vintturiin ... ...... .. . . . . . . . 
Vo itelupuri Iin ........ . .. . . ...... . 
Kiintoavain ... .. . ... .. .. . .. .... . .. . 
Ruuvita ltta . ... . ...... . ..... . . .... . 

1\.uva 9. Taakkaan voidaan ottaa, koosta riippuen, 1 · · · t 
tukkia. ilmukan irroittaminen käy päinsä narusta nyklii

semällä. - Valok. Metsäteho. 
Fig. 9. A winch load is 1· · · 4 l oa , depending on their 
sizc. The loop is unfastened by pulling the Irina. - Photo 

by Met ä teho. 



Kuva 10. Taakka nousemassa kuormaan. Huom. jolujen 
päissä olevat holkit, jotka estävät päiden liukumisen. 

- Valok. Metsätelw. 

Fig. 10. A winch load being lifted onto the car. ·ote the 
bushings at the ends of the skids, preventing the enos 

from slipping. - Photo by Metsäteho. 

Vintturi on varu tettu automaatti ella jarrulla. Hi
naus voidaan koska tahansa keskeyttää taakan vieri · 
mä ttä alas. Taakka voidaan m yös laskea alas m ootto
rin kiertosuuntaa muuttamalla. Jotta hinau köysi ei 
löysty i i liikaa pala utuksen aikana , k öysirumpuun 
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Miestyöajan suhteellinen rakenne lukkien rautalie
vaunuun kuormauksesla 

. 
Käsin , ,. Väki-Peto• 

Työvaihe 3 miestä :1 miestä 

11/o työmaa-ajasta 

Yksikköajat: 
Vieritys . ..... . .. .... ... . .. .. 

1 

4.9 8.6 
Nosto kä in ........ .. .... .. .. 0.3 -
Työntö maasta tai taakan ohjaus! 2.8 0.2 
Köyden keriminen ja heitto ta i 
palautus kil~;1itys. : ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. 1 1~ :~ 1 3.6 
Taakan 5.0 

" 
hinaus . ... ... . ...... ,1 .2 3.0 

" 
irroitu ....... . . .. ... - 2.8 

Tukin kääntäminen 
::::::::::114.2 

1.0 
Järjestely vaunussa 62.8 18.5 42.i 

Rautatievaunuajat: 
Pylväiden ja laitojen käsittely 2.1 4.0 
Jolujen käsittely 0 ••• ••• ••• ••• 4.9 7.5 
Välirirnojen valmi tus ja käsitt. 5.1 7.3 
Vinlturin kiinnitys, irroitu ja 
iirto •• •• •••••••• •• • • ••••• 0. 0 - 11.4 

Keltinkien sitominen ...... .... 0.8 0.6 
Vaunun siirto ••••• • •• 0 ••• •••• 1.5 14.4 0.8 31.6 

Kesk eylykset: 
Kunno tami aika ••••• • 0 0 ••• • 0.1 4.5 
Lepoaika •••• • ••••• • • 0 0. 0 • •• • 0.3 1.3 
Hukka-aika : 

Hukkatyöaika •• 0 0 •• •••• 0 •• 0 3.6 l.i 
1 Pakollinen työtauko 0 ••• •• 0. 18.8 22.8 18.2 25.7 

Yhteensä ........ . . . ... . ..... 1 100.0 1 100.01 

vaikuttaa laahausjarru. Vintturin tehonkulutus on 
0.3 · · · 0.4 kWh vaunukuormaa kohden. Virtajohtimeksi 
valmistaja suosittelee 4 X 2.5 mm2 kumikaapelia ja su
lakkeiksi 10 A:n hidastettuja. 

Kuormaimen prototyypistä suoritetun suppean aika
tutkimuksen mukaan työajan suhteellinen rakenne il
m enee seuraavasta taulukosta, jo sa vertailun vuoksi 
on esi tetty vas taavat luvut käsinkuormauksesta 3 mie
hen työryhmää käytettäessä. 

Vintturin ajasta kului taakkojen hinaukseen 6 °/o. 
köyden palautuk een 13 °/o ja odotteluun 81 °/o.- Vai
kuttaa iltä, että vintturin no tokyky saisi olla niin 

uuri, että yksi tukkirivi voitaisiin hinata kerrallaan. 
Taakan tekemiseen kuluva aika taakan koon uuretessa 
lisääntyy näet hyvin vähä n, joten tällä pohjalta voi
taisiin ilmeisesti kuormausaikaa vielä lyhentää. 

Käsinkuormauksessa vaunua kohden (420 j3 ) kuluva 
aika vaihtelee 3 miehen työryhmää käytettäes ä 2· ··4 t. 
ke kiarvon ollessa n. 3 t. el i n. 540 mie min. (Nykyi
nen kuormau taksa edellyttää, että 4 mie tä kuormaa 
vaunun keskimäärin n. 5 t:ssa). Näyttää siltä, e ttä 
• Väki-Petoa • käy tettäessä kuormausaika l yhentyy 
1.5 · · · 2 t:iin, jolloin mieslyön m enekki on vaunukuor
maa kohden ke kimäärin n. 230 miesmin. 

Vintturin hankintahinta lisävaru teineen on n . 
200 000:- . Jos se kuoletelaan 2 400 kuorman aikana 
ja oletetaan sillä vuosittain kuormattavan 120 vaunu
kuormaa, tulee kuoletusajaksi 20 v. Olettaen korjaus
kustannusten osuudeksi kuoletusaikana 60 °/o hankinta
Ilinna ta päädytään vintturikuormauksen kustannuk
ista euraavaan arvioon: 

Pääoman korko 70:- /kuorma 
K uoletus . . . . . . . . . . 83:33/ 
Korjaukset ...... . . 50:- / 203:33/kuorma 
Sähkö . . . . . . . . . . . . 2:-/ 
Palkat (2 miestä 2 t) 600:-/ 

--------------------~---
Yht. mk 805:33/kuorma 

1:92/ j3 

Jos käsinkuormau palkkana käytetään em. 5:20/ j3. 
aadaan tä mä n mukaan vintturikuormauk en a iheu tta

mak i ää tök i 3 :28/ j3. 

Vintturikuormauk en etuna on pidettävä itä . että 
terä köydellä tukit voidaan vetää pitki täkin telaka oi -
ta vaunuun, kun kiramolla kuormauk essa joudutaan 
ta va ra vierittä mää n miesvoimin kuorm au la itteen ulot
tuville. 

Kuorma imen haitaksi on ka t ottava, että en käyt
tö tulee kysym yk een vain ella i illa paikoilla , joi a 
on voimavirtaa aatavissa. Raula tiehallituk elta aatu
jen tietojen mukaan rautateiden n. 650 liikennepaikasta 
on 550 ellaisia, joilla on jonkinlai ta ä hkövirtaa saa
tavi a , ja suurimmis ta tukinkuormau a emi ta on 39 
voimavirralla varu tettuja. Rautatieh allituk en edu ta 
jat ovat Ii äksi ilmoittaneet a emien ähköi tämi ohjel
man edistyvän nopeata vauhtia ja VR :n ole an valmi 
vetämään sähkölinjan kuormau raiteiden lä hei yyteen 
ellai illa a emilla , joilla sähköä on verra :en läheltä 
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saatavissa. - Asemilla, joilla sähköä ei ole, voidaan 
laitetta käy ttää hankkimalla polltomooltorilla toimiva 
agregaatti voiman lä hteeksi. Kevyet agregaalit, joiden 
teho riittää ko. kuormauslaitteelle, maksavat nykyisin 
n. 300 000:- . Mahdollisuuksien puitteissa on m yös 
vintturin varustaminen polttomoottorilla. Ha ittana on 
tällöin toisaalta pienikokoisten 2-tahtikoneiden herk
kyys häiriöille, toisaalta kauko-ohjauksen järje tämi
nen. - Agregaa ttiin turvau tuminen vaikultaa näin ol 
len edullisimmalta, varsinkin jos VR ha nkkii ne liiken
nöitsijöille vuokra ttaviksi. 

Oman ongelman a muodostaa • Väki-Pedon • soveltu
vuus nii sä tapauksissa, joissa käy tetään välirimojen 
sijasta rautala nkoja taikka vaunu on var ustettu edellä 
seloste tuilla pankoilla ja sivu tuilla. Tällöin näet taakan 
ympä rillä olevan s ilmukan aukaiseminen laukaisu
narulla vaikeutuu. Kysymys voitaneen ratkaista 
• Isachsenin lukon • periaatteella , jollaista on käytetty 
autoonkuormauk e a , siten e ttä vinlturilla vedätetään 
köys i irti tukkien alta, taikka käyttämällä silmukan 
sijas ta eräänlaista kahmainla, jollai ta Riihimäen Saha 
Oy. on kokeillut. 

Lopputat•kasteJua 

Kuten edellises tä on ilmennyt, tärkeintä tukkien 
rautatiekuljetuksen ralionalisoimi eksi olisi saada lii 
kentee een uuden tyy ppiset rautatievaunut ta ikka va
rustaa nykyiset vaunut erikoi pankoilla ja -sivutuilla. 
Si\"llpylvä itten, laitojen ja välirimojen käs iltelyaja t, 
jotka Mel ätehon tutkimusten mukaan vaalivat keski 
mää rin 24 mie min . vaun ukuormaa kohden, voitaisiin 
tä llöin eliminoida. Se m erkitsisi nwsillain n. 24 000 
lyö tunnin säästöä edellylläen kuormattavaksi 60 000 
vaunua/ v, ja rahallisesti n. 3.6 milj. mk sääs töä. Lisäks i 
sääslyttäisiin välirimoilta, jotka m erkitsevä t vuo illain 
n. 24 milj. mk kusta nnuksia, sekä päästäisiin mahdol 
lis imma n edulliseen k oneelliseen kuormaukseen. 

Jos edellä es ilellyjä ratkaisuja pyritään arvost ele
maan valtakunnan puilleissa, voitaneen lähtökohdaksi 
ole ttaa, ellä 60 000 vaunun kuormas ta kulj etettnisii1i 
erikoispan koilla ja ivuluilla va rus teluissa vaunuissa 
30 °/o ja tukit kuormaltaisiin niihin kiramoilla ja ta
vallisis a vaunui sa 70 °/o, jois ta 30 000 kuormaa kuor
ma tta i iin vintturilla ja 12 000 nykyistä käsinkuor · 
mausmenetelmää käy ttäen. - Tällaiseen tulokseen 
pää emiseksi tarvittaisiin seuraavassa asetelmassn ole
vat määrä t ka lustoa. 

Pankkoja ja 
sivutukia 

Kiramoita . 
Vinttureita . 

. n. 600 paria 
, 150 kpl. 
, 250 

n. 48 000 000 :--
52 350 000:-- -
50 000 000:-

Yht. n. 150 350 000:-

Tämän kaluston hankkimi ella , joka merkitsee sii s 
n. 150 milj . mk inve tointia , saavuttais ivat puutavaran 
hankkija! todennäköises ti seuraava t kustannusten sääs
töt vuo ittain : 

Sääs tö kiramoill a, tapa us 1. .. . . .... n. 13 305 000:-
2 .. . ...... n. 34 776 000:-

vinllureilla ...... .. .. ...... n. 41 328 000 :-

Säästö yhteensä n. 54 633 000:- tai n. 76 104 000:

Koska sääs tö on vuode ta toiseen toistuva , vo idaan 
sijoitetulle pääoma lle Ia kea aa tavan 36 · ·.51 °/o kor
koa. 

Työvoiman säästö voidaan kiramokuormauksen o al
ta arvioida n. 108 000 työ tunniksi ja vintturikuormauk
sen osalta n. 150 000 työ tunniksi eli yhteensä n . 258 000 
työtunniksi. Työpäiviksi muutettuna se merkitsee n. 
32 250 mie työpäivää/ v. 

VR :n kannalta tä män laskelma n mukaan saavu tet
ta isiin vaunujen kuormauspaikoilla viipymisajoissa 
66 000 t. teoreettinen säästö, minkä pitä isi merkitä huo
mion arvo ista vaunujen käytön tehostumista. Samaan 
suun taan tuli i vaikutta maan kuormien uureneminen 
(420 ? :s ta 520 j3 :aan). Tietyn tukkimää rän kulj etta
miseen tarvi ttaisiin n. 19 °/o vähemmän vaunuja kuin 
aikaisemmin (100 l kuorman· uureneminen on m ah 
dollinen 17 tn kanta vuudelle rakenneluissa vaunuissa). 

Suurin merkitys VR :II e pitä isi kuitenkin olla sillä , 
että lerminaalikuslannu Len halpeneminen merkitsee 
rautali ekulj etusten lisääntymistä. Jo ää lö on esim. 
4:-/? (mihin pää tään VR :n va rus tae sa riittävän 
määrän vanhoja vaunuja uu illa pankoilla ja sinl 
tuilla ), autokulj etus vo i tuoda tukkeja keskimäärin 
15 km pitemmä n matkan takaa rautati easemill e kuin 
nykyis in . Kun rautateiden vaikutuksen tukkien han
kinnassa voitaneen nykyisin Ia kea ulottuvan keskimää
rin n. 30 km etä isyydell e, Ii äy tuli i olemaan n. 50 °/o 
matka sa ja todennäköi e ti myös rautateit e kuljetet
lavissa tukkimääri sä. 

Vaikkakin edellä olevat laskelma t on m one sa koh 
dassa ollut pakko perustaa olettamusten varaan n e 
kuitenkin osoi ttaneva t, minkä uuruu luokan a ias ta 
on kysymys. Säästömarginaali on joka tapauksessa 
niin suuri , että e itettyjen ratka isujen toteuttamiseen 
kannattaa kiinnitt ää vakavaa huomiota . 

Rail Tt•ansport FaciJitie of Log lmproving 

S umm ary 

ln Finla nd the main method of loading awlog so far 
ha s been manual handling on to rail ca r (Fig. l ). Oml' 
reason for thi i the lack of pecial car permitting 
mecha nica l loading, another is the high price of the 
mechanical loadi ng device employed to date. Due lo the 
cosi their use has been an economic propo ition only al 
s ta lions where the log quantitie lo be loaded arc par
ti cul a rl y big. 

Two solutions lo the problem are di cus ed in the presenl 
a rticle : one i based on equi pping exi ting car wilh bunks 
and laleral upporl (Fig. 3) to enable loading by log 
hois t (Fi". 4); !he other olut ion call for no modifications 
to the cars. The la tter olution pre uppose tha t sticker 
a re placed between the log courses or tha t lhe cour e 
a re bound wilh wire but lhe loo are hau led by mean 
of an eleclrically opera ted winch mounted on the side of 
thc car (Fig . 6, 7, , 9, and 10) . - White in manual 
loading thc average consumption of working time per car 
loa d of 420 cu. ft . i approx. 540 man-min utes hoi 1 loading 
reduces thi s tota l to approx. 180 man-minutes and winch 
loading lo approx . 240 man-minute . 
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