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Allekirjoittaneella oli kesällä 1961 tilaisuus tutustua yhdessä metsän

hoitajien Lauri Korhosen ja Osmo Lehtosen kanssa puutavaran autokuljetuk

siin Norrlannissa . Tärkeimpänä kohteena oli pinotavaran autoon kuormaus, 

jonka koneellistamiseen naapurimaassamme on viime vuosina kiinnitetty suur

ta huomiota. Seuraavassa käsitellään koneellistamisen taustaa ja siinä 

tehtyjä ratkaisuja . 

Autokulj etuksen merkitys 

Autot näyttelevät Ruotsissa huomattavaa osaa teollisuuden puuraaka- ai

neen kuljetuksissa. Eri kuljetusmuotojen merkityksen kehittymistä valai

sevia yhtenäisiä tilastoja ei ole saatavissa. Scania-Vabis tehtaan järjes

tämässä näyttelyssä "Transport i skog" esitettiin, että tehtaalle päätty

vissä kaukokuljetuksissa autopuun osuus kuljetetusta puumäärästä (tn) on 

runsaat 60% ja autojen suorittaman kuljetustyön osuus koko kuljetustyöstä 

(tn- km) lähes kolmannes . Uiton osuus kuljetustyöstä on 60% ja rautatie

kuljetuksen osuus 12 %. Huomattava osa uiton ja rautateiden kautta tul

leesta puutavarasta on ensin ollut auton lavalla. Autojen käyttö vaihte

lee maan eri osissa. Etelä- ja Keski- Ruotsissa on suuria teollisuuslaitok

sia, jotka kuljettavat pääosan puutavarastaan autoilla . Sen sijaan Norr

lannissa, jossa joet muodostavat luontaisen puutavaran kuljetusväylän,uit

to on monin paikoin tärkein kaukokuljetusmuoto . Sikäläiset puutavaran hank

kijat ovat yleensä sitä mieltä, että autokuljetuksen merkitys tulee jatku

vasti kasvamaan. 

Koska autokuljetuksen yleistyminen on vähentänyt uitettavia puumääriä ja 

koska uittoon jäävän puutavaran kuljetuskustannukset tällöin suurentuvat, 

kysymys uiton ja maakuljetuksen, lähinnä autokuljetuksen, välisestä yhteis

työstä on ollut vilkkaan mielenkiinnon kohteena . Tätä samoin kuin muita met

sätalouden kuljetuskysymyksiä pohtimaan asetettiin v. 1955 erikoinen komi

tea, "Centralkommitt~n av Skogsbrukets Transportutredning" . Sen tehtävänä 

oli mm. selvittää, miten puutavara voidaan kuljettaa tehtaille taloudelli

simmin. Komitea on v . 1961 ilmestyneessä mietinnössään kartoittanut niitä 

tekijöitä, jotka on otettava huomioon taloudellisinta kuljetusmenetelmää 



- 4 -

valittaessa ja käsitellyt valinnassa käytettäviä laskentamenetelmiä. Se to

teaa, että paras ratkaisu on tällä kertaa löydettävissä autokuljetuksen ja 

uiton saumattomasta yhteistyöstä. Keskuskomitean apuna oli 12 paikallisko

miteaa. Ne ovat suorittaneet vesistöalueittain laskelmia eri kuljetusmuo

tojen edullisuudesta ja pyrkineet selvittämään ne toimenpiteet, joiden avul

la voidaan vaikuttaa siihen, että kuljetukset suoritetaan kulloinkin ky

seessä olevalla alueella edullisimmalla tavalla. Koko kuljetusvaihetta kan

nalta tehtaalle on laskelmissa käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Laskelmis

sa on yleensä päädytty siihen, että jokien latvoilla uitto on parasta kor

vata pääuittoväylään päättyvällä autokuljetuksella. Pääväylillä uitto on 

autokuljetusta taloudellisempaa lukuun ottamatta tehtaiden lähiympäristöjä, 

joissa taas puut on edullisinta kuljettaa autoilla. Millä matkoilla mikin 

kuljetusmuoto tulee kysymykseen,riippuu ymmärrettävästi paljon paikallims- er 
ta olosuhteista, esimerkiksi tiestön tai vesistön laadusta, tavaralajista, 

kuorinta-asteesta yms . tekijöistä. Rationalisointitoimenpiteet saattavat 

vaikuttaa paljon ko . kuljetusmuotojen välisiin suhteisiin. Keskuskomitea 

ja paikalliskomiteat ovat tehneet myös useita esityksiä autokuljetuksen ja 

uiton kehittämisestä. 

Autokalusto 

Puutavaran kuljetuksissa käytettävä autokalusto on sikäli yhtenäinen,et-

tä se koostuu käytännöllisesti katsoen kokonaan Scania-Vabis ja Volvo-merk- ( 

kisistä dieselautoista. Vallitsevana tyyppinä on kaksiakselinen auto, mut-

ta yleisenä tavoitteena on raskas koloiakselinen auto . Yhdelle akselille 

sallittu suurin akselipaino on 6 . 0 tn ja teliakselille sallittu telipaino 

8.0 tn. Lääninhallituksilla on kuit.enkin oikeus sallia suurempia painoja, 

ja sallitut painot ovatkin käytännössä 8.0 tn ja 12. 0 tn. Autot eivät 

kylläkään voi liikkua läheskään kaikilla teillä näitä painoja vastaavin 

kuormin. Mainitussa Scania-Vabiksen näyttelyssä ,esitettiin, että autokul

jetusten kehittämisen kannalta olisi päästävä 10.0 tn:n akselipainoon ja 

16.0 tn:n telipainoon. Puutavara-autoissa ei tavallisesti ole vetävää etu

akselia. Autojen valmistajat ja käyttäjät näyttivät olevan sitä mieltä, 

että kokonaisuuden kannalta katsoen on edullisinta rakentaa tiet ja varas

toalueet niin hyvään kuntoon, että vetävä etuakseli on tarpeeton. Sen kat

sottiin nostavan auton hintaa ja sen käyttökustannuksia. Sen kestävyydessä 

on myös ollut toivomisen varaa. Uusimmat autot on varustettu tasauspyöräs-
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tön lukitsijalla. Autojen uusista lisävarusteista mainittakoon sivulle kal

listuvat kipit. 

Yleisin perävaunu on yksiakselinen. Pinotavaran kuljetuksessa käytetään 

runsaasti yksiakselisia varsinaisia perävaunuja. Kaksiakselisten täysperä

vaunujen käyttö on yleistynyt viime vuosina ja uudet k~lmiakseliset autot 

pyritään varustamaan tällaisilla perävaunuilla. Markkinoille on ilmestynyt 

myös kolmiakselisia täysperävaunuja. Näissä taka- akseliston muodostaa kak

siakselinen teli . - Meillä tällaisia perävaunuja ei nykyisten määräysten 

mukaan voida kuormittaa sen enempää kuin kaksiakselisiakaan täysperävaunu

ja. 

Autokuljetukset suoritetaan pääosiltaan urakoitsijoiden omistamalla ka

lustolla. Työnantajien autot suorittivat vielä v . 1954 16% kaikista puu

tavaran autokuljetuksista. Nykyään omien autojen käyttö on vähäisempää. 

Eräät työnantajat ovat luopuneet kokonaan omasta autokalustosta . Joillakin 

taas on muutama auto lähinnä aurauksia ja kaluston kuljettamista varten. 

Päinvastaistakin kehitystä on tapahtunut, sillä eräs suuryhtiö on aivan 

viime vuosina hankkinut 2 tai 3 kuorma- autoa jokaiseen hoitoalueeseensa. 

Kuljetusten rationalisoimisen kannalta pidetään tärkeänä voida järjestää 

urakaitsi joille ajoja jatkuvasti suurimmaksi osaksi vuotta. Vasta sitten, 

kun urakoitsijat tietävät saavansa pitkäaikaista ajoa, he voivat hankkia 

nimenomaan puutavaran kuljetuksiin tarkoitettua kalustoa ja lisävarusteita. 

Puutavaran kuljetuksiin osallistuvat autourakoitsijat eroavat meikäläi

sistä sikäli , että heidän joukossaan on enemmän sellaisia, jotka omistavat 

useita autoja . Matkaohjelmaan sisältyi käynti urakoitsijan luona,joka omis

ti 11 kuorma-autoa. Näiden tärkein kuljetusartikkeli oli puutavara. Kul

jetusten rationalisoimisen kannalta on tiettyä etua, että urakoitsija omis

taa useita autoja. Tällaisella autoilijalla on nimittäin paremmat mahdol

lisuudet kuin yhden auton omistajalla hankkia ja käyttää tehokkaasti kul

jetuksessa tarvittavia lisälai tteita . 

Ruotsalaiset autourakoitsijat ovat järjestäytyneet suuremmassa määrin 

kuin meikäläiset . Puutavaran kuljetuksiin osallistuvat urakoitsijat ovat 

myös liittyneet tilauskeskuksiin. Erikoisuutena voidaan mainita 150 ura

koitsijan hiljattain muodostama keskus Sundsvallissa. Keskus, jonka joh

tajaksi on kiinnitetty puutavaran kuljetuksiin erikoistunut metsämies, on 

urakoitsijoiden taloudellinen yhteenliittymä. Osakkaat omistavat itse au

tot ja muu~ .ka~uston. Keskus välittää ajot , sopii taksasta ja hoitaa las

kutuksen. Keskus suorittaa kaikenlaisia kuljetuksja ja sen ilmeisenä ta

voitteena on saada huolehdittavakseen ko . alueen teollisuuden kaikki kul-
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jetukset . Teollisuudeo taholta ei tällaisen tilanteen syntymistä pidetty 

edullisena. 

Kuljetusmaksut 

Puutavaran autokuljetuksi a varten on useita taksoja, ja autourakoitsi

joiden järjestäytyminen painaa leimansa niiden laatimiseen. Lääninhalli

tusten taksoja, jotka on tarkoitettu enimmäistaksoiksi, ei sovelleta puu

tavaran kuljetuksissa. Autourakoitsijoiden valtakunnallinen keskusjärjes

tö laatii oman taksansa . Se ei per ustu työnantajien kanssa käytyihin neu

votteluihin. Sitä pidetään tasoltaan korkeana . Puutavaran kuljetuksissa 

käytetään tavallisesti urakoitsijoiden lääninyhdistyksen ja ko . läänin alu

eella toimivien työnantajien keskenään sopimi a ohjetaksoja. Ne laaditaan 

yleensä 10 •• • 120 km:n ajomatkoil1e . Työnantaja ja urakan ottajat neuvot

televat tapaus kerrallaan niiden soveltamisesta. Tällöin voidaan sopia esi· · 

merkiksi tie- ja varastosuhteiden laadusta riippuen ohjetaksaa korkeamman 

tai alemman taksan käyttämisestä . Ohjetaksoissa ei t avallisesti ole mitään 

tie- tai varastoalueluokittelua. Tavanomaisten taksamääräysten lisäksi nii

hin sisältyy myös määräyksiä mm. jääteiden ja - varastojen käyttöä silmällä 

pitäen. Joissakin ohjetaksoissa on sovittu kuinka pa~on~ä saadaan alen

taa silloin, kun työnantaja järjestää pitkäaikaista ajoa. Alennus, joka 

riippuu ansion suuruudesta ja työsuhteen pituudesta, vaihtelee eräässä oh

jetaksassa 0 . 5 ••• 10. 0 %. 

Pinotavaran kuormauksen koneellistaminen 

Huomattava osa 2 ja 3 m pinotavarasta kuormattiin vielä 1950- luvun al

kupuolella käsin. Nykyään käsinkuormausta esiintyy vähän. Koneellistami

sen avulla on pyritty tehostamaan autojen käyttöä, helpottamaan ja nopeut

tamaan kuljetushenkilöstön työskentelyä, alentamaan kuljetuskustannuksia ja 

suurantamaan autoilijoiden ansioita . 

Autokohtaiset puominosturit ja sivulta kuormaavat käsivarsinosturit oli

vat ensimmäiset yleiseen käyttöön päässeet kuormauslaitteet . Niissä oli 

ensin mekaaninen voimansiirto, mutta myöhemmässä vaiheessa siirryttiin hyd-
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raulisesti toimiviin laitteisiin. Puominosturilla, jota käytettäessä py

rittiin jo alusta alkaen taakkakäsittelyyn, kuormattiin sekä määrämittais

ta 2 ja 3m pinotavaraa että pinotavararankaa (massaved i fallancte längder). 

Taakat tehtiin erilaisten haarukoiden tai vaijerin avulla. Käsivarsinostu

ri oli tarkoitettu lähinnä pinotavararankojen kuormaamiseen. Näiden lait

teiden avulla voitiin kyllä keventää kuormaustyötä, mutta niiden työtä no

peuttava ja kustannuksia alentava vaikutus oli merkityksetön. Puominostu

rit ovat sittemmin päässeet vallitsevaan asemaan,sillä ne ovat osoittautu

neet käyttöominaisuuksiltaan sivulta kuormaavia käsivarsinostureita moni

puolisemmiksi . Puominostureiden ominaisuuksia on parannettu kehittämällä 

niihin lisälaitteita, joiden avulla voidaan helpottaa pölkkyjen käsittelyä. 

Tällaisia laitteita ovat mekaaniset ja hydrauliset kahmaimet. Edellisiä 

käytetään Norrlannissa vähän. Sen sijaan hydrauliset kahmaimet,joilla voi

daan käsitellä määrämittaista pinotavaraa ja pinotavararankaa, ovat siellä 

verraten yleisiä. 

~urin osa pinotavaran kuormauksessa käytettävistä hydraulisista puomi

nostureista on Hiab-merkkisiä . Muista merkeistä mainittakoon tässä vain 

viime vuosina markkinoille tullut Tico-nosturi. Uusimmat Hiabit ovat yleen

sä ns. Elefantti- tai Metsäelefantti-mallisia, jotka on varustettu hydrau

lisella kahmaimella . Nämä m~llit ovat syrjäyttämässä aiemmin käytössä ol

leet vaijerinosturit. Perävaunuttomassa ja puoliperävaunullisessa autossa 

nosturi on sijoitettu ohjaamon taakse . Täysperävaunullisessa autossa se on 

sijoitettu auton perään, jolloin sillä voidaan kuormata auto ja perävaunu, 

tai täysperävaunun etupäähän. Autoilijat vaikuttivat tyytyväisiltä näihin 

nostureihin . Niiden hyvinä puolina pidetään mm. verraten suurta kuormaus

kapasiteettia, sitä, että kuljettaja pystyy kuormaamaan sellaisella yksi

nään ilman apumiestä, että sillä voidaan kuormata kaikkia eri tavaralajeja 

ja että tien vieressä olevat lumivallit, kannat, kivet, ojat yms. esteet ei

vät rajoita sen työskentelyä. Silloin kun nämä nosturit ovat autokohtaisia, 

niiden siirtämisestä työmaalta toiselle ei a iheudu kustannuksia. Niiden 

haittapuolina on mainittava korkea hinta ja suuri omapaino. Kuljetusten jär

jestä~älle niiden käytöstä ei yleensä ole muuta vaivaa, kuin että tietä vas

ten kohtisuorassa olevien muodostelmien pituutta joudutaan rajoittamaan. Au

tokohtaisina näiden nostureiden suurin työskentelyetäisyys lavan reunasta 

lukien on 4t ... 5 m. Jos puut ovat etäämpänä, ne joudutaan vierittämään kä

sin, mikä pidentää tuntuvasti kuormausaikaa. 

Autokohtaisten nostureiden heikkouksia on pyritty vähentämään sijoitta

malla nosturi vanhasta autosta valmistettuun ns . Epa-traktoriin tai pyörä
traktoriin tahi käyttämällä auton perään helposti asennettavaa ja siitä ir-
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rotettavaa nosturia . Molemmissa tapauksissa samalla nosturilla voidaan 

kuormata useita autoja eikä nosturi pienennä auton kuormaa.Traktoriin asen

netun erillisen nosturin ulottuvuus on parempi kuin autokohtaisen nosturin. 

Erillisen nosturin käyttö on järjestetty joko siten,että auton kuljetushen

kilöstö huolehtii sen käyttämisestä, tai siten,että sen mukana on erikoinen 

käyttäjä . Irrotettavasta nosturista ei vielä ollut saatavissa käyttökoke

muksia . 

Viime vuosina on nimenomaan Norrlannissa ryhdytty kuormaamaan pinotava

raa erilaisilla haarukkakuormaajilla . - Haarukka on hydraulisesti hallit

tava. - Kuormaajat ovat pyörillä tai telaketjuilla varustettuja. Pyörillä 

varustettuja kuormaajia, jotka ovat yleisimpiä ja jotka ovat pääosiltaan 

Ruotsissa valmistettuja, on käytetty lähinnä pelkässä kuormaustyössä. TeJa

ketjuilla liikkuvia kuormaajia on kokeiltu myös yhdistetyssä juonnossa ja 

autoon kuormauksessa . Haarukkakuormaajalla kuormataan 3 m pinotavaraa ja 

pinotavararankaa. Mukana on yksi mies, joka suorittaa kuormauksen ja huo-

lehtii kuormaajan siirtämisestä työmaalta toiselle . Haarukkakuormaajien sa

moin kuin traktoriin asennettujen erillisten nostureiden työskentely on 

. järjestetty joko niin; että laitteella kuormataan useille autoille, jotka 

ajavat säännöllis t ä vuoroajoa,tai yhdelle autolle, jolla on kaksi täyspe

rävaunua . Näistä toinen on auton mukana ja toinen varastolla kuormattava

na . Ensiksi mainittu tapa on yleisin haarukkakuormaajaa käytettäessä. Sa

malla laitteella kuormattavien autojen lukumäärä vaihtelee kuormaus- ja 

purkamisolosuhteista , ajomatkasta, kuorman koosta ja ajonopeudesta riippuen. 

Haarukkakuormaajat on yleensä pyritty sijoittamaan lyhyillä matkoilla ta

pahtuviin kuljetuksiin, joissa kuormausajan lyhenemisestä saadaan suurin 

hyöty ja joissa vuoroajoa haittaavien tekijöiden vaikutus on vähäisempi 

kuin pitkillä matkoilla . Silloin kun kuormaajia ei voida käyttää puutava

ran kuljetuksissa, ne pyritään sijoittamaan muihin kuljetustehtäviin, esi

merkiksi soran kuormauksiin. 

Haarukkakuormaajiin suhtaudutaan Norrlannissa suurin toivein. Niiden 

etuna pidetään muita kuormauslaitteita suurempaa kapasiteettia, että niil

lä voidaan kuormata tavaraa autotiestä etäällä olevista muodostelmista ja 

että auton apumies on kuormauksen kannalta tarpeeton. Ne tarjoavat myös 

mahdollisuuksia juonnon ja kuormauksen yhdistämiseen. Niiden heikkona puo

lena on korkea hinta ja että niiden tehokas käyttö edellyttää suuria kes

kitettyjä varastoja . Ne tarvitsevat varastolla suurehkon liikkumatilan. 

Pyörillä varustetut kuormaajat vaativat myös verraten tasaisia, hyvin rai

vattuja ja kovapohjaisia varastoalueita. Ruenoilla varastoilla kuormaus

aika muodostuu tuntuvasti pitemmäksi ja kuormausetäisyys vaikuttaa paljon 
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enemmän kuin hyvillä. Maastokelpoisuutta voidaan kyllä parantaa puoli

teloilla. 

Ruotsalaiset metsätyöntutkimuslaitokset ovat suorittaneet vertailevia 

tutkimuksia käsinkuormauksen ja erilaisten kuormauslaitteiden välillä. 

MSA~n tutkimusten mukaan 2 m puolipuhtaan havupaperipuun kuormauksessa hyd

rauliseen nosturiin asennetulla haarukalla ja Långbanslyften-kahmaimella ~ei 

tavallisissa ty~~entelyolosuhteissa ole saavutettavissa aikavoittoa käsin

kuormaukseen verrattuna. Kokeiltu pinotavarahaarukka osoittautui aja~äy

tön kannalta epäedulliseksi. Koska mainittujen lisälaitteiden avulla ei 

myöskään voida pienentää kuljetushenkilöstön määrää, niiden ainoaksi eduk

si jää näin ollen työn keventäminen. Työskentelyolosuhteiden huonontuessa, 

lähilli!ä kuormausko~keuden kasvaessa, laitteiden käyttömahdollisuudet para

nevat~ Kuorellista koivupaperipuuta käsiteltäessä Långbanslyften-kahmaimen 

käyttö lyhentää hieman kuormausaikaa käsinkuormaukseen verrattuna. SDA,jo

ka on suorittanut laajimmat kuormauslaiteselvittelyt, on tutkinut erilaisia 

puominostureita, käsivarsinostureita ja haarukkakuormaajia. Näissä tutkimuk

sissa haarukkakuormaaja on, kuten seuraavasta asetelmasta käy ilmi, osoit

tautunut ajanmenekin kannalta edullisimmaksi. 

Kuormauslaite 

VaijeTin avulla kuormaava hydraulinen 
puorninostu::-i 

Hydraulisella kahmaimella varastettu 
autokohtainen puominosturi 

Haarukkakuormaaja 

3 m havupaperipuun 
kuormausaika, min/p-m3 

3.0 ••• 5.0 

1.3 ••• 1.9 

0.8 ••• 1.0 

Työryhmän on kaikissa kolmessa tapauksessa muodostanut kaksi miestä,kul

jettaja ja apumies/haarukkakuormaajan käyttäjä. Hydraulisella kahmaimella 

varustetulla nosturilla kuljettaja voi kuormata yksinään. Kuormausaika 

muodostuu tällöin hieman pitemmäksi kuin apumiehen kanssa kuormattaessa. 

Apumiehen mukana olo lyhentää kuormausaikaa MSA:n ja SDA:n mukaan n. 30 %: 
lla. SDA on todennut, että vaijerikuormauksessa pinokuutiometrin kuormaus

aika suurenee pölkyn koon pienentyessä. Sen sijaan muita kuormauslaittei

ta käytettäessä ko. aika näyttää olevan käytännöllisesti katsoen riippuma

ton pölkyn koosta.. Käytettä·essä Epa--traktorii.n asennettua nosturia kuor-
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mausaika muodostuu arviolta n. 5 ••• 10% pitemmäksi, kuin autokohtaista lai

tetta käytettäessä. 

Eri kuormauslaitteiden välistä yksityiskohtaista kustannusvertailua,jos

sa on otettu huomioon kaikki ko. laitteiden käytöstä aiheutuvat kustannuk

set, laitteen kustannukset, varastotöistä aiheutuvat kustannukset jne., ei 

tiettävästi ole suoritettu. SDA:n aikatutkimusten pohjalla tehdyt alustavat 

laskelmat osoittavat, että haarukkakuormaaja ja hydraulisella kahmaimella 

varustettu nosturi, jota kuljettaja käyttää yksinään, tarjoavat suurimmat 

mahdollisuudet kuljetuskustannusten alentamiseen ja autoilijoiden ansion 

kohottamiseen. Näin ollen ne täyttävät nykyään parhaiten pinotavaran kuor

mauksen koneellistamiselle asetetut tavoitteet . 

X X X 

Arvosteltaessa Norrlannissa pinotavaran kuormauksessa käytettävien kuor

mauslaitteiden soveltuvuutta meille on ensiksi todettava, että puominostu

riin asennetut mekaaniset kahmaimet ovat käyttökelpoisia myös meidän olois

samme varsinkin kuorellista tavaraa käsiteltäessä. Niiden etuna on verra

ten halpa hinta, joten nekin autoilijat , jotka ajavat vähän pinotavaraa,voi

vat hankkia sellaisen. Niiden käyttö tulee kysymykseen lähinnä hydraulisis

sa puominostureissa. Niitä voidaan kyllä käyttää mekaanistenkin nosturei

den yhteydessä, mutta teho jää tällöin pienemmäksi. - On ilmeistä, että jos 

pinotavaran kuormauksen koneellistamisessa lähdetään puominostureiden käy

töstä, tullaan tällöin meilläkin siirtymään hydraulisiin nostureihin, joil

la työskentely on helpompaa kuin mekaanisilla nostureilla. 

Mekaanisten kahmainten käyttöönottamista lienee pidettävä, kuten Ruot

sissakin, lähinnä välivaiheena kuormauksen koneellistamisessa. Jos halu

taan lyhentää autojen kuormausvarastollaviipymisaikaa ja alentaa kuljetus

kustannuksia, on pyrittävä tehokkaampiin laitteisiin. Erään ratkaisun tar

joaa tässä suhteessa hydraulisella kahmaimella varustettu autokohtainen nos

turi. Tällaisen nosturin kuormausteho on verraten suuri,ja ku1jettaja ·pys

tyy kuormaamaan sillä yksinään kaikkia eri tavaralajeja sekä pinosta että 

ristikolta. Sen käyttö ei yleensä vaadi varastolla muita erikoisjärjeste

lyjä, kuin että tietä vasten kohtisuoraan tulevat muodostelmat eivät saa 

olla tien reunasta lukien 4! ... 5 m pitempiä. Tällaisten nostureiden yleis

tymistä ovat meillä rajoittaneet niiden korkea hinta ja suuri omapaino, jo-
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Kuva 1. Mekaaninen kahmain hydraulisessa puominostu
rissa. Kahmain on tarkoitettu lähinnä pitkän pinotavaran 
kuormaukseen. Sitä voidaan käyttää myös mekaanisessa 

nosturissa. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 1. A mechanical grab in a hydraulic boom crane. 
The grab is primarily intended for loading Iong cordwood. 

lt can also be used in a mechanical crane. - Photo 
Metsäteho. 

Kuva 3. Auton perään asennetulla puominosturiUa voidaan 
kuormata sekä auto että perävaunu. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 3. Boom crane mounted on the rear end of the truck 

platform can be used for loading both the truck and the 
trailer. - Photo Metsäteho. 

Kuva 2. Hydraulinen kahmain, jolla mies 
maamaan yksinään kaikkia tavaralajeja. 

Metsä teho. 

pystyy kuor
Valok. 

Fig. 2. A hydraulic grab which can be operated by a 
single man and used for loading every kind of timber. 

Photo Metsäteho. 

Kuva 4. Vanhasta autosta tehtyyn Epa-traktoriin asen
nettu, hydraulisella kahmaimella varustettu puominosturi, 
jolla kuormataan useita vuoroajoa ajavia autoja. osturin 
mukana on käyttäjä, ja autonkuljettaja avustaa kuor
mausta ajoneuvon päältä käsin. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 4. A boom crane with hydraulic grab, mounted on 
an Epa-tractor which is made of an old truck. The crane 

loads several trucks in rotation. W ith it there is a crane 
operator and the truck driver, standing on the truck 

platform, helps in loading. - Photo Metsäteho. 



Kuva 5. Pyörillä varustettu haarukkakuormaaja ranka
taakkaa ottamassa. Kuormaajan tehokas käyttö edellyttää 
mm. verraten tasaisia ja kovapohjaisia varastoalueita. -

Valok. Osmo Lehtonen. 

Fig. 5. A wheeled fork loader grabbing a Iong log buni:h. 
Efficient loading requires, among other things, relatively 
even and hard foundation of storage sites. - Photo Osmo 

Lehtonen. 

Kuva 7. Kolmiakselista autoa, joka on varustettu kaksi
akselisella varsinaisella perävaunulla, ns. täysperävaunulla, 
pidetään Ruotsissa parhaana puutavara-autona. Tavallisesti 
tällaisissa autoissa on vain yksi vetävä akseli, nimittäin 

etumainen taka-akseli. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 7. ln Sweden, the 3-axle truck fumished with a 
2-axle trailer is considered the best truck for timber 
transport. ln trocks of this kind there is usually one 
drawing axle, viz. the front rear-axle. - Photo Metsäteho. 

Kuva 6. Haarukkakuormaajalla, jonka käyttö tulee lähinnä 
kysymykseen suurilla, keskitetyillä varastoilla, kuorma
taan Ruotsissa pääasiassa 3 m ja sitä pitempää, ajoneu
vossa pitkittäin kuljeteitavaa tavaraa. Meillä sitä on ko
keiltu myös 2 m, ajoneuvossa poikittain sijoitettavan 

tavaran kuormaukseen. - Valok. SDA, Ruotsi. 

Fig. 6. The fork loader, primarily fit for large, concen· 
trated work sites, is used in Sweden chiefly in loading 
timber not less than 3 m. in length and transported 
lengthwise on the truck. W e have loaded with it, 
experimentally, also 2 m. Iong timber crosswise onto truck. 

- Photo SDA , Sweden. 

Kuva 8.' Mo och Domsjö AB ostaa tehtaalle autoilla kul
jeteltavan koivupaperipuun painon mukaan. Kuorman 
paino määritetään mittausyhdistyksen toimesta autovaa'alla. 

- Valok. Metsäteho. 

Fig. 8. Mo och Domsjö AB buys the birch pulpwood 
transported with trocks to the mill as per weight. The 
load is weighed by the Scaling Association with a trock 

scales. - Photo Metsäteho. 
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ka pienentää kuormaa . Kalli in nosturin hankkiminen on uskallettua, varsin

kaan jos urakoitsijalla ei ol e takeita ajojen jatkuvuudesta. Mainittuja 

haittoja voidaan vähentää irrotettavalla, esimerkiksi kahdessa tai kolmes

sa autossa käytettävällä nosturilla. Koska autourakoitsijamme omistavat 

tavallisesti vain yhden auton, tällainen nosturi edellyttää kitkatonta yh

teistyötä osakkaiden välillä. Yhteisen nosturin käytössä, jolloin joudu

taan turvautumaan vuoroajoon, syntyy helposti häiriöitä. Irrotettava nos

turi soveltunee parhaiten sellaisiin autoihin, jotka työskentelevät pitkil

lä ajomatkoilla . Kiinteä .. nosturihan joutuu tällaisessa autossa olemaan pit

kän aikaa työttömänä, ja kuta pitempi ajomatka on, sitä helpompaa on vuo

rotella nosturin käytössä. Autokahtaisten nostureiden puomi saattaa olla 

pitkien puoliperävaunujemme kuormauksessa liian lyhyt, varsinkin jos pöl

kyt sijoitetaan lavalle poikittain. Tämä epäkohta voidaan poistaa teles

k~unkoisten perävaunujen avulla . Mainittuja, hydraulisella kahmaimel

la varustetun nosturin haittoja voidaan vähentää myös asentamalla se van

haan kuorma- autoon tai traktoriin, jolloin sillä voidaan kuormata useita 

autoja . Kuormausvarastojemme pienuus vaikeuttaa kuitenkin ko . ratkaisun 

tehokasta käyttöä. Lisäksi asiaan liittyy organisatorisia vaikeuksia . 

Ruotsissa kokeiltujen, teholtaan hyviksi osoittautuneiden haarukkakuor

maajien käyttö on perusteltavissa vain suurilla, keskitetyillä varastoilla. 

Pienillä ja hajanaisilla varastoilla niiden tehoa ei voida käyttää täydel

leen hyväksi, ja siirtelyt työmaalta toiselle taasen nostavat niiden kus

tannuksia . Suurien varastojen vähälukuisuuden ja kuormaajien korkean hin

nan vuoksi nykyisin tarjolla olevien haarukkakuormaajien käyttö jäänee m~

lä varsinkin maan eteläpuoliskolla vähäiseksi . Lisäksi on otettava huomioom, 

että ristikoidun tavaran kuormaaminen tuottaa vaikeuksia. Koska haarukka

kuormaaja kuitenkin tarjoaa varteen otettavia mahdollisuuksia pitkän pino

tavaran käsittelemiseen ja ennen kaikkea, koska sillä voidaan kuormauksen 

yhteydessä myös siirtää pölkkyjä lyhyitä matkoja, voidaan ajatella halva~ 

pyörätraktoriin soveltuvan haarukan kehittämistä. Tällaista voitaisiin 

käyttää esimerkiksi tien reunasta etäällä olevien pinojen kuormaamisessa,ja 

se antaisi lisätyötä maataloustraktor eille . 

Yhtäläisin perustein suoritettujen tutkimusten puuttuessa ei tässä yh

teydessä ole mahdollista suorittaa yksityiskohtaista vertailua Norrlannis

sa ja meillä pinotavaran kuormaukse9 koneellistamisessa tehtyjen ratkaisu

jen välillä. 
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Observations on the Mechanisation of Leading onto Truck of Cordwood 
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in Norrland in Sweden 
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by Aulis E. Hakkarainen 

SUMMARY 

The present report is a view of impressions gathered by the writer on a 

trip to Norrland, Sweden, with attention focused on the mechanisation of 

the loading of cordwood onto truck. In addition, applicability of the Swed

ish equipment in Finnish conditions is discussed. 




