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T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimus liittyy koivupaperipuun ja havuohutpuun erilaisia kuor
mausmenetelmiä vertailevaan tutkimukseen . 

2 m kuorellisen koivupaperipuun kuormaaminen perävaQ~uttomaan 

aut oon käsin vaati kahdelta mieheltä aikaa ilman keskeytyksiä 86 
min/kuorma ja 4 . 9 min/p- m3. Kuorman koko oli tällöin 17.6 p-~3 ja 
pölkyt ladottiin lavalle pitkittäin kahteen perillc~äiseen nippuun . 
Suurin osa , 85 %, mainitusta ajasta käytettiin pölkkyjen siirtämi
seen pinosta autoon . Auton siirtämiseen kuormauspaikalta toiselle 
käytetyn ajan osuus oli 8 %. Keskeytysten osuus tehotyöajasta oli 
9 %. Auton kuormauspaikallaviipymisajaksi saatiin 93 min/kuorma 
ja 5 . 3 min/p- m3 . 

Kuorellisen kuusi- ja mäntyohutpuun kuormaaminen oli hieman hi
taampaa kuin koivupaperipuun kuormaaminen . 2 m ohutRuu vaati ai 
kaa ilman keskeytyksiä 104 min/kuorma ja ~·9 min/p-m sekä 2 . 2 m 
o hutpuu taas 98 ~in/kuorma ja 5.1 min/p- m . Keskikuormat olivat 
tällöin 17 . 6 p- m ja 19.2 p- m3 . Keskeytyss3dannekset olivc.t 10 ja 
5 . Auton kuormausvarastollaviipymisajaksi saatiin 2 m ohutpuuta 
käsiteltäessä 115 min/kuorma ja 6 . 5 min/p-m3 sekä 2 . 2 m ohutpuuta 
käsiteltäessä 103 min/kuorma ja 5.4 min/p- m3. 

Ajonopeus keskimäärin tyhjänä ja kuormattuna ajettaessa oli 22.0 
km/t . Ajo tapahtui tällöin pääasiassa paikoin verraten mutkaisilla 
kylä- ja kunnanteillä sekä metsäautoteillä . Keskimääräinen ajom~ 
ka oli 7 . 1 km . 

Kuorman purkamiseen ns. kaksoisnippuna kului kahdelta mieheltä 
aikaa ilman keskeytyksiä 13 min/kuorma . Purkaminen suoritettiin 
tällöin kallistuskoroketta käyttäen sivulle päin . Noin 70 % täs-
tä ajasta käytettiin nipunsiteiden paikoilleen asettamiseen . Si
teinä käytettiin viittä sidelankaa tai kolmea lankaa ja yhtä ket
tinkiä . Purkamisen keskeytyssadannes oli 10 . Auton purkamispa~i
kallaviipymisajaksi saatiin 14 min/kuorma . 
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Metsäteho suoritti vv. 1961 - 62 Pi enpuualan Toimikunnan t oimeks i an

nosta tutkimuksia koivupaperipuun ja havuohutpuun autoon kuormauksesta. 

Niiden avulla pyrittiin selvittämään ajanmenekki ä erilaisia kuormausme

netelmiä käytettäessä . Samalla kerättiin a i neistoa myös purkamisen 

a j anmenekistä . Seuraavassa selostetaan käsin kuormauksesta ja nippuina 

purkamisesta suoritettujen tutkimuksien tul oksia • 

.Aineisto 

.Aineisto kerättiin kesällä 1961 OY Wilh . Schauman AB:n työmailta Ke

sälahdella ja Säämingissä. Koivupaperipuun kuormausta koskeva aineis

t o k oostuu neljästä kuljettajan ja apumiehen muodostamasta työryhmästä 

sekä 21 kuormasta . Havuohutpuuaineist ossa on neljä työryhmää, joista 

kaksi ryhmää on samoja kuin koivupaperipuun kuormauksessa , ja 28 kuor

maa . Purkamispaikalla seurattiin 28 koivupaperipuu- ja 20 havuohut

puukuorman purkamista nippuina veteen . Purkamisaineisto käsittää kah

deksan työryhmää. Näistä kaksi ryhmää on selostettavan kuormaustutki

muksen ulkopuolella . Kaikki autot olivat perävaunuttomia . 

Koivupaperipuu oli kuorellista ja 2m pitkää . Ohutpuuta, joka si

sälsi kuorellista kuusta ja mäntyä, oli kahta pituutta , 2 m ja 2.2 m. 

Tavara oli varastoitu 1. 5 m korkeisiin pinoihin . Pölkyt kuormattiin 

lavalle pitkittäin kahteen peräkkäiseen nippuun . Ne yhdistettiin toi

s i insa 4 tai 4.4 m pitkill~koivusta tai havupuusta valmistetuilla si

depuilla . Kahdessa ohutpuukuormassa käytettiin sidepuina 2 m kuormat

tavaa tavaraa, joka sijoitettiin niin, että pölkyt ulottuivat molem

piin nippuihin . Sidepuita oli koivupaperipuuta sisältävissä kuormissa 

keskimäärin 7 . 9 kpl/kuorma ja ha vuohutpuukuormissa 11 kpl/kuorma. Kuor

mauksen alkuvaiheessa kuljettaja ja apumies työskentelivät pinon pääl

lä, mutta kuorman suurentuessa toinen mies siirtyi kuorman päälle vas

taanottamaan pölkkyjä. Kuormattaessa käytettiin hyväksi pinon korkeu

den vaihteluita . 
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3 Koivupaperipuukuormien keskikoko oli 17 . 6 p- m ja pinokuutiometris-

sä oli pöl kkyjä keskimäärin 20.7 kpl . 2m havuohutpuuta sisältävät 

kuormat olivat myös keskimäärin 17 . 6 p- m3 . Sen sijaan pölkkyjä oli 

pinokuutiometrissä tuntuvast i enemmän , keskimäärin 88 . 2 kpl/p- m3• 2 . 2 

m havuohutpuupölkkyjä sisältävien kuormien vastaavat keskiarvot oli

vat 19. 2 p- m3 ja 77 kpl/p- m3 • Nämä kuormat olivat käytännöllisesti 

katsoen yhtä korkeita ja leveitä kuin 2m tavaraa sisältävät kuormat , 

sillä kuutiomäärien ero vastaa likimain pölkkyjen pituudesta johtuvaa 

eroa . 

Seuraavassa esitettävät ajat ovat kahden miehen työryhmän aikoja 

minuutteina ja niiden sadasosina . Suluissa esitettävät luvut kuvaa

vat työryhmittäin laskettujen keskiarvojen vaihteluita . 

Kuormaus 

Työvaiheisiin, jotka jouduttiin suorittamaan aina kuormausta aloi

tettaessa ja sitä lopetettaessa, kului aikaa ilman keskeytyksiä koivu

paperipuuta kuormattaessa 4 .77 min/kuorma ja havuohutpuuta kuormatta-

essa 4 . 04 min/kuorma . 

rin 4 . 35 min/kuorma . 

Tämä ns. kuormakohtainen vakioaika oli ke~ää

Suurin osa, yli 70 %siitä käytettiin sivupylväi-

den käsittelemiseen sekä kuorman järjestämiseen ja sitomiseen . Muut 

tähän ryhmään kuuluvat työvaiheet olivat työn suunnittelu sekä auton 

kuormaus- ja ajokuntoon laittaminen . 

Tietyöt ja kuormausesteiden raivaaminen vaativat aikaa koivupaperi

puuta kuormattaessa 2 . 15 min/kuorma, ohutpuuta kuormattaessa 0 . 64 min/ 

kuorma ja keskimäärin 1.29 min/kuorma . Näitä töitä ei esiintynyt lä

heskään kaikkien kuormien yhteydessä. 

Auton siirtämiseen varastolla kuormauspaikalta toiselle kului aikaa 

paperipuun kuormauksessa 4 . 78 min/kuorma ja ohutpuun kuormauksessa 7 . 74 

min/kuorma. Keskimääräinen s iirtymisaika oli 6 . 47 min/kuorma ja siir

tymismatka 411 m/kuorma . Autoa jouduttiin siirtämään keskimäärin 3.8 

kertaa/kuorma. 

Miesten siirtymisiin kuormauksen yhteydessä kului aikaa koivupaperi

puun kohdalla 1 . 34 min/kuorma, ohutpuun kohdalla 0 . 50 min/kuorma ja 
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keskimäärin 0 . 86 min/kuorma . Edellä esitetyissä ajoissa havaittavat 

koivupaperipuun ja havuohutpuun väliset erot on katsottava satunnaisis 

ta tekijöistä johtuviksi. Tämän vuoksi on jäljempänä olevia tuloksia 

laskettaessa käytetty mainittujen työvaiheiden aikoina 

riippumatta koko aineiston keskiarvoja . 

tavaralajista 

Koivupaperipuupölkkyjen siirtäminen pinosta kuormaan vaati aikaa il

man keskeytyksiä 4 . 15 min/p-m3 (3 . 51 ••• 4.84 min/p- m3 ) . Koivuja tuntu

vasti pienempien havuohutpuupölkkyjen kuormaaminen oli hitaampaa . 2m 

ohutpuupölkkyjä kuormattaesaa kului aikaa keskimäärin 5.20 min/p-m3 

(4 . 26 • • • 5 . 91 min/p-m3 ) ja 2.2 m pölkkyjä kuormattaesaa 4 . 43 min/p- m3 

(4 . 09 ••• 6. 62 min/p-m3 ). Koska autot pääsivät ajamaan aivan kuormatta

van pinon viereen, ei aineiston perusteella voida selvittää kuormaus-

etäisyyden vaihteluiden vaikutusta kuormausaikaan . Siitä ei myöskään 

saada selvyyttä siihen, missä määrin aika riippuu kuormauskorkeudesta 

ja pölkkyjen koosta. Keskimääräinen kuormauskorkeus oli eri kuormissa 

käytännöllisesti katsoen sama, sillä tien pinta ja pinojen pohjat oli

vat yleensä samassa tasossa ja niputuksen vuoksi kuormat tehtiin liki

main yhtä suuriksi . 

Edellä esitetyn perus teella saadaan, että koivupaperipuun kuonnaami

seen autoon käsin kului kahden miehen työryhmältä aikaa ilman keskey

tyksiä 86 . 02 min/kuorma ja 4.89 min/p-m3 • 2m havuohutpuu vaati puo

lestaan aikaa 104 . 49 min/kuorma ja 5 . 94 min/p- m3 • 2 . 2 m havuohutpuun 

vastaavat keskiarvot olivat 98 . 09 min/kuorma ja 5 . 11 min/p-m3 • Suurin 

osa kuormauksen tehotyöajasta käytettiin, kuten seuraavasta asetelmas

ta käy ilmi, pölkkyjen siirtämiseen lavalle. 

Kuormauksen tehotyöaika 

Kuormakohtainen vakioaika 

Tietyö- ja raivausaika 

Auton siirtämisaika 

Miesten siirtymisaika 

Varsinainen kuormausa ika 

Yhteensä 

Koivu
paperipuu 

2 m 

5 

1 

8 

1 

85 

100 

Havu
ohutpuu 

2m 2 . 2 m 

% 
4 4 

1 1 

6 7 

1 1 

88 87 

100 100 
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Keskeytysaika oli koivupaperipuun kuormauksessa keskimäär i n 7. 45 

mi n/kuor ma ja 0. 42 min/p- m3 sekä keskeytyssadannes 9 (2 ... 30) . 2 m 

havuohutpuuta käsiteltäessä keskeytysaika oli 10 . 54 min/kuorma ja ~60 

min/p- m3• Keskeytyssadannes oli 10 (2 .• . 13). 2. 2 m havuohutpuun koh

dalla aika ja sadannes olivat hieman pienempi ä . Keskeytyksiin kului 

aikaa 4. 54 min/kuorma ja 0. 24 min/p- m3 . Keskeytyssadannes taas oli 

5 (2 ••• 6) . Lepo j a työtoverin odottaminen olivat tnvnllisimmat syyt 

keskeytyksiin. Näiden syiden osuus ka i kista keskeytyksistä oli yli 

90 %. Auton kuorm3~svarastollaviipymisaika, t8. kuormauksen työmaa

aika nähdään seuraavassa asetelmassa . 

Kuormauksen t~ömaa-aika 

min/kuorma min/p- m3 

Koivupaperipuu 93 . 47 5. 31 
Ra vuohutpuu, 2 m 11 5. 03 6. 54 
Havuohutpuu, 2.2 m 102 . 63 5. 35 

Ajo tapahtui pääasiallisesti kylä- ja kunnanteillä sekä metsäauto

teillä. Tiet olivat paikoin verraten mutkaisia ja kapeita . Ajomatkat 

olivat yhtä työmaa ta lukuun ottamatta enintään 10 km . Ma initulla työ

maalla se oli hieman yli 20 km. Keskimääräiset ajomatkat sekä ajoajat 

ja ajonopeudet ilman keskeytyksiä selviävät seuraavasta asetelmasta . 

;,..jomatka Ajoaika "i..jono;eeus 

km min/km km/t 

Tyhjänäajo 6. 7 2. 42 24 .8 
Kuormattuna-ajo 7. 4 3.04 19,7 

Keskimäärin 7. 1 2. 73 22 . 0 

~ineistosta ei saada valaistusta tien laadun j a ajonopeuden väli

seen riippuvuuteen . 
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Keskeytyks iin kului a ikaa a jon yhteydessä 0 . 03 min/km ja keskeytys

sadannes oli 1. Ka luston huolto j a vastaantulijan odottaminen s ivuu

tuspaikoilla olivat tavallisimmat keskeytysten syyt. 

Purkaminen 

Kuorman purkaminen nippuina veteen auton s ivulle vaati a i kaa i lman 

keskeytyksiä kahden miehen työryhmältä 12.77 min/kuorma (9 . 51 ... 17 . 03 

min/kuorma) . Nippujen, jotka olivat ns . kaksoisnippuja, koko vaihtel i 

tavallisesti r a joissa 17 •.. 19. 5 p- m3• Koivupaperi puu- ja havuohutpuu

nippujen välillä ei ollut purkamisajan suhteen oleellista eroa . Suurin 

osa purkamisajasta kului, kuten seuraavasta asetelmasta käy ilmi , ni 

punsiteiden paikoilleen asettamiseen. 

Purkamisen tehotyöaika 

Kuljet - Apu- Työ-
ta ja mies ryhmä 

% 
Sidelankojen asettaminen 71 68 69 

Sivupylväiden laukaiseminen 7 8 8 

Aj o purkamispaikalle 6 5 5 
Kallistuskorokkeiden a settam . 4 2 

Ajo kallistuskorokkeille 3 2 

Kallistuskorokkeiden poistam . 2 2 

Ajo purkamispaika lta 3 3 3 
Auton ajokuntoon laittaminen 9 9 9 

Yhteensä 100 100 100 

Nipunsitoinä käytettiin viittä sicelankaa tai kolmea lankaa ja ket

tinkiä. Ensiksi mainitussa tapauksessa yksi sidos s idottiin kahdella 

langalla. Nipunsiteet asetettiin paikoilleen purkamislaiturilla . Nip

pua pudotettaessa käytettiin apuna kahta kallistuskoroketta . Toinen 

asetettiin etupyörän ja toinen t0kapyörien eteen tai taakse . 
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Keskeytyksiin kului aikaa purkamispaikalla 1.25 min/kuorma ja kes

keytysten osuus tehotyöajasta oli 10% (0 •.• 28 %). Laituriin kiinni 

juuttuneen nipun irrottaminen ja purkamispaikalle pääsyn odottaminen 

olivat tavallisimmat syyt keskeytyksiin. Auton purkamisvarastollavii

pymisajaksi saatiin 14.02 min/kuorma . 

Manual Leading of Birch Pulpwood and 
II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 11 II II II II 1111 

Small- Sized Softwood onto Truck 
1111!!11111111111111111111111111!1111111111111111111!11111111111 

and Unloading in Bundles 
11111111111111111111111111111111!1111111!1!11111 

by Aulis E. Hakkarainen 

SUMMARY 

In 1961-1962, Metsäteho conducted time studies on the loading onto 

truck of birch pulpwood and small-sized s oftwood. The present work is 

a report of the studies concerning manual loading. The loading of 

these kinds of timber onto truck has not yet been mechanised 100 per 

cent .in Finland. In the cases studied , the goods were loaded onto the 

platform of a trailer-less truck in two longitudinal end-to-end bundles 

joined together by 4- metre or 4 . 4- metre tie logs. The loads were un-

loaded into water sideways as bundles via two tipping ramps. 

The manual loading of 2-metre unbarked birch pulpwood onto a trailer

less truck takes two men exclusive of breaks 86 min . /load and 4 . 9 mi~/ 

piled cu. m. The load size was 17.6 piled cu.m. Interruptions took 9 

per cent of the productive working time. The time spent by the truck 

at the loading site was 93 min . /load and 5.3 min./piled cu.m. 
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The loading of small- sized unbarked spruce and pine logs was slight

ly slower than the loading of birch . 2- metre thin logs required exclu 

sive of breaks 104 min. /load and 5 . 9 min . /piled cu . m. , and 2.2-metre 

thin logs 98 min . /load and 5 . 1 min . /piled cu . m. The average loads were 

17. 6 and 19 . 2 piled cu.m . The interruption percenta ges were 10 and 5 . 

The time spent by the truck at the loading- storage was 115 min . /load 

and 6. 5 min . /piled cu. m. when 2-metre thin logs were handled and 103 

min . /load and 5 . 4 min./piled cu . m. for 2 . 2-metre thin logs . 

The average dri ving speed when empty and when dri ving loaded was 

22 . 0 km./hour . Most of the driving was on fairly tortuous village and 

communal roads and forest motor roads . The average driving distance 

was 7 . 1 km . 

Unloading took two men 13 min . /load exclusive of breaks . About 70 

per cent of this time was expended on placing the bundle ties. Five 

tie threads or three threads and one chain were used for the tying. 

The interruption percentage in unloading was 10 . The time spent by the 

truck at the unloading site was 14 min ./load . 
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