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T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimus koskee 2 . 2 m kuorell isen koivupaperipuun koneellista 
kuormaamista puoliperävaunulliseen autoon . Perävaunu oli teles
kooppirunkoinen, joten kaikki pölkyt voitiin kuormata autokohtai
sella nosturilla . Ne sijoitettiin perävaunuun poikittain. Työryh
mään kuului kaksi miestä. Tutkimus liittyy koiv~paperipuun erilai
sia kuormausmenetelmiä vertailevaan tutkimussarjaan . 

Auton kuormaamiseen Joutsa- nosturilla kului työryhmältä aikaa 
ilman keskeytyksiä 100 min/kuorma ja 3 . 5 min/p- mJ . Kuorman koko 
oli tällöin 28 . 5 p- m3 ja pölkyt nostettiin kuormaan vaijeritaak
koina . 58 % tästä ajasta kului pölkkyjen siirtämiseen pinosta pe
rävaunuun ja 18 % kuorman järjestämiseen . Keskeytysten osuus teho
työajas ta oli 12 %. Huomattavin osa niistä aiheutui työtoverin 
odottamisesta ja levosta . Kuormauksen työmaa- ajaksi (tehotyö + 
keskeytykset) saatiin 112 min/kuorma ja 3 . 9 min/p-m3 . 

Långbanslyften-kahmaimella varustetulla Tico- nosturilla kuormat
taesaa kului kahdelta mieheltä aikaa ilman keskeytykqiä 90 min/ 
kuorma ja 3 . 2 minjp-m3 . Kuorman koko oli 28 . 4 p-m3 . Varsinaisen 
kuormauksen osuus oli 52 % ja kuorman järjestämiseen käytetyn ajan 
osuus 26 %. Keskeytysten osuus tehotyöajasta oli 16 %. Työtove
rin odottaminen ja nosturista aiheutuneet seisaukset olivat taval
lisimmat keskeytysten syyt . Kuormauksen työmaa- aika oli 104 min/ 
kuorma ja 3 . 7 min/p- m3 . 

Mekaanisella Tico- kahmaimella varustettua Tico-nosturia käytet
täessä kuormauksen tehotyöaika oli 98 min/kuorma ja 3 . 4 min/p-m3 . 
Kuorman koko oli 28.5 p- m3 . Varsinaisen kuormauksen osuus tehotyö
ajasta oli 42 % ja kuorman järjestämisen osuus 33 %. Keskeytyssa
dannes oli 16. Työtoverin odottaminen ja nosturiRta ai~eutunaet 
seisaukset olivat tässäkin tapauksessa tärkeimmät syyt keskeytyk
siin. Kuormauksen työmaa- ajaksi saatiin 114 min/kuorma ja 4 . 0 
min/p-m3. 

Tutkituilla nostureilla voidaan tuntuvasti nopeuttaa ja keven
tää kuormausta käsin kuormaukseen verrattuna . Aikaisempien tutki
musten m~~a~n 2 m koivupaperipuun kuormaaminen käsin vaati kah
delta mieheltä aikaa 5 . 3 min/p-mJ . 

Keskimääräinen ajonopeus tyhjänä ja kuormattuna ajettaessa oli 
ajon keskeytykset mukaan luettuina 35.9 km/t . Ajomatka oli tällöin 
39. 6 km. Siitä oli 52% öljysorateitä ja hyviä sorateitä sekä 40% 
tavallisia sorapäällysteisiä maanteitä ja hyviä kyläteitä. Tien 
laadun huonontuessa ajonopeus pieneni . 

Yksityiskohtaista kustarmusvertailua ko . kuormauslaitteiden vä
lillä ei ole suoritettu. Kuormausaikaa koskevien tuloksien ja eri 
laitteiden hintojen perusteella voidaan kuitenkin tehdä suuntaa 
antavia päätelmiä niiden taloudellisuudesta . Koska Joutsa- nosturi 
on tuntuvasti muita tutkittuja nostureita halvempi ja koska se ei 
kuormausajassa sanottavasti eroa muista nostureista , muodostuisi-
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vat sen kustannukset kuormattua yksikköä kohti pienimmiksi . Tico
kahmaimella varustetun Tico-nosturin kustannukset taas olisivat 
suurimmat. - Jos Joutsan hintaa autoon asennettuna merkitään 100: 
lla, niin Tico- nosturin hinta Långbanslyften- kahmaimella varustet
tuna on n. 250 ja Tico- kabmaimella varustettuna n. 275 . - Joutsan 
taloudellisuuden puolesta puhuu myös, että sen kestoikä lienee pi
tempi ja korjauskustannukset halvemmat kuin hydraulisten nosturei
den . Mekaanisten ja hydraulisten nostureiden edullisuutta tarkas
teltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että hydraulisilla nos
tureilla kuormaaminen on työntekijöiden kannalta kevyempää ja hel
pompaa kuin mekaanisilla nostureilla kuormaaminen . On ilmeistä, 
että pinotavaran kuormauksessa tullaankin siirtymään hydraulisiin 
nostureihin. 

Tutkimuksen aikanahan pölkyt kuormattiin ajoneuvoen poikittain . 
llainituilla laitteilla pölkyt voidaan kuormata myös pitkittäin. 
Jos ne tällöin s ijoitetaan kahteen peräkkäiseen pinoon, on pinojen 
väliin Längbanslyften-kahmainta käytett äessä jätettävä tilaa. Tä
mä vaikeuttaa kahma imen käyttöä silloin, kun tehdään kaksoisnippu-

1 ~: · Muilla laitteilla kuormattaessa pinojen väliin ei tarvitse , 
L______ttää tilaa . . ______j 
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Tutkimus liittyy niihin koivupaperipuun ja havuohutpuun autoonkuor

mausta koskeviin selvityksiin, joita Metsäteho on suorittanut v:sta 

1961 lähtien Pienpuualan Toimikunnan rahoittamana . 

A i n e i s t o 

Aineisto kerättiin Oy Tampella Ab:n työmailla Heinolan ympäristö

kunnissa talvella 1961/62. Työmaille seurattiin 2 . 2 m kuorellisen 

koivupaperipuun kuormaamista mekaanisella Joutsa- puominosturilla ja 

hydraulisella Tico K- 52 - puominosturilla . Nosturit, jotka olivat va-

kiovarusteisia, oli asennettu auton ohjaamon taakse. Joutsa- nosturil

la kuormattaessa pölkyt nostettiin autoon kuormauslaitteen vaijerilla 

sido~tuina taakkoina . Tico-nosturissa käytettiin mekaanista, päistä 

puristavaa Långbanslyften- kahmainta ja mekaanista Tico- kahmainta . 

Kaikki tutkimuksen aikana kuormatut autot oli varustettu teleskooppi-

runkoisella puoliperävaunulla . Autot ja perävaunut olivat yhtä autoa 

lukuun ottamatta niille rekisteröidyn akselipainon puolesta samankokoi

set . Mainitun auton akselipaino oli suurempi , mutta sen kuormat oli-

vat samansuuruiset kuin muidenkin autojen . 

asetelmasta 1 . 

Aineiston määrä selviää 

Työryhmään kuului tavallisesti kuljettaja ja apumies . Långbanslyf

ten- kahmainta käytettäessä oli kuuden kuorman kuormauksessa kaksi apu-

miestä. Kaikki työntekijät olivat tottuneet ko . kuormauslaitteisiin . 

Ainoastaan Tico- kahmaimen käyttäjän aikaisempi kokemus rajoittui viik

koon. Sitä ennen hän oli kuormannut Långbanslyften- kahmaimella . 
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Asetelma 1 
Aineisto 

Kuormaus- Tutkittu Kuorman Pölk-
työ- kuor- kesk1oko, kyjä/ laite ryhmiä mia p-m3 p-m 

Joutsa 2 22 28 . 5 17. 5 

Tico + Långbanslyftan- kahmain 4 34 28 . 4 16. 4 

Tico + Tico- kahmain 1 13 28 . 5 20 . 6 

Puutavara oli varastoitu tien suuntaisiin pinoihin. Autot pääsivät 

yleensä ajamaan aivan pinon viereen . Pölkyt kuorma ttiin perävaunuun 

poikittain. Perävaunun kuormatilan suurin pituus oli 6. 5 m. Se oli 

jaettu kahteen likimain yhtä suureen lokeroon . Kuormausta aloitetta-

essa perävaunun runko oli lyhyenä ja perävaunu oli osittain auton pääl

lä. Kun takalokero oli kuormattu, perävaunu vedettiin pitkäksi siten, 

että autoa ajettiin hieman eteenpäin perävaunun pysyessä paikoillaan. 

Tämän jälkeen kuormattiin etulokero . Tällä tavoin kaikki pölkyt voi-

tiin kuormata nosturilla . Jos olisi käytetty jäykkärunkoista perävau

nua tai jos teleskooppirunkoinen perävaunu olisi vedetty pitkäksi en

nen kuormauksen aloittamista , sen takaosa olisi nosturin puomin lyhyy

den vuoksi jouduttu kuormaamaan käsin tai lavalle nostetut pölkyt oli

si jouduttu siirtämään takaosaan käsin . Kuormattaessa toinen miehistä 

työskenteli perävaunun päällä ottaen vastaan taakat ja järjestäen kuar

maa . Hän huolehti myös Joutsa- nosturin toiminnasta ohjausköyden avul

la . Toinen mies, joka työskenteli maassa, teki taakat. Hän käytti 

Tico-nosturia . Joutsaa käytettäessä maCLssn työskentelevä mies erot t i 

pinosta sopivansuuruisen taakan ja sitoi sen nosturin vaijerilla . Kah

maintaakan teko rajoittui kahmaimen paikoilleen asettamiseen pinossa . 

Kolmas mies, joka oli vain muutaman kuorman mukana, avusti taakkojen 

teossa ja puhdisti pinot lumesta . 

Aikatulokset esitetään jäljempänä kahden miehen työryhmän aikoina 

minuutteina ja niiden sadasosina . Kolmen miehen työryhmästä ei aineis

ton pienuuden vuoksi e s itetä numerotietoja . Suluissa olevat luvut ku

vaavat työryhmittäin laskettujen keskiarvojen vaiht eluita . 
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Kuva 1. Kuormausta mekaanisella Joutsa-nosturilla vaijeritaakkoina. 
Tutkimuksen aikana, jolloin pölkyt kuormattiin perävaunuun poikit
tain, taakan keskikoko oli 8 pölkkyä, n. 0.5 p-m3. - Valok. J. Teerisuo. 

Fig. 1. A Joutsa mechanical crane used for loading logs in bunches 
roped wiih steel cable. During the study, when loading crosswise on 
to a semi·trailer, the load measured 8 logs, ca. 0.5 piled cu. m. -

Photo ]. Teerisuo. 

Kuva 3. Kuormausta Tieo-no turilla ja mekaanisella Tico-kahmaimella. 
Taakan keskikoko oli 18 pölk.k i, n. 0.9 p-m3. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 3. A Tico crane and a Tico mechanical grab used for loading. Mean 
ize of the bunch was 18 logs, ca.. 0.9 pil.ed cu.m. - Photo Metsäteho. 

Kuva 2. Kuormausta hydraulisella Tico
nosturilla ja pölkkyjen päistä puristavalla 
mekaanisella Långbanslyften-kahmaimella. 
Taakan keskikoko oli 16 pölkkyä, n. 1.0 
p-m3. Kuvassa kuormataan teleskooppirun
koisen perävaunun etuosaa. - Valok. P . 

Leiwo. 

Fig. 2. Loading with a Tico hydraulic 
crane and a Ldngbanslyften mechanical 
grab which grips the bunch at the ends 
of the logs. The average bunch size was 
16 logs, ca.. 1.0 piled cu.m. Loading on to 
the front end of a trailer with telescopic 

frame. - Phato P. Leiwo. 

Kuva 4. Jatkettava, teleskooppirunkoinen 
perävaunu. Vaunun takaa aa kuormattaessa 
runko on lyhyenä. Etuo a kuormataan sen 
jälkeen, kun runko on vedetty pitkäksi. -

Valok. P. Leiwo. 

F ig. 4. A trailer with an e:rtensible, t~le
scopic frame. When loading on to the rear 
end of the trailer, tM fram~ is short. Then 
the frame is drawn out to its full length 
to enable loading on to tM front end. -

Photo P. Leiwo. 
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K u o r m a u s 

Työvaiheisiin, jotka jouduttiin suorittamaan aina ennen kuormauksen 

aloittamista ja sen päätyttyä, kului aikaa ilman keskeytyksiä Joutsa

nosturia käytettäessä keskimäärin 11 . 39 min/kuorma , Långbanslyften

kahmaimella varustettua Tieo- nosturia käytettäessä 7 . 35 min/kuorma ja 

Tieo- kahmaimella varustettua Tieo- nosturia käytettäessä 12.02 min/kuor

ma . Tämä, ns . kuormakohtainen vakioaika jakautuu seuraavasti. 

Asetelma 2 
Kuormakohtaisen vakioajan jakautuminen 

Työn suunnittelu 

Välineiden kuormaus-
kuntoon laittaminen 

Välineiden ajokuntoon 
laittaminen 

Perävaunun jatkaminen 

Päätytukien ja jolujen 
käsitteleminen 

Yhteensä 

Joutsa 

10 

56 

20 

8 

6 

100 

Tieo + Lång
banslyften 

% 

15 

46 

20 

13 

6 

100 

Tieo + Tieo 

9 

46 

33 

8 

4 

100 

Eri laitteiden väliset erot aiheutuvat kuntoonlaittamistöiden vaa-

timan ajan vaihteluista . Muut osa- ajat näyttivät olevan kalustosta 

riippumattomia ja ne on määritetty koko aineiston mukaisina keskiar-

voina . 

Vaijerin avulla nostettuja taakkoja jouduttiin kuormassa järjes

tämään vähemmän kuin kabmaimella nostettuja. Järjestelyaika oli ni

mittäin Joutsalla 18. 08 min/kuorma (14 . 62 • •• 20 . 95 min/kuorma), Lång

banslyften-kahmaimella varustetulla Tieolla 23 . 28 min/kuorma (16. 99 ••• 

33 . 62 min/kuorma) ja Tieo- kahmaimella varustetulla Tieolla 31 . 95 min/ 

kuorma. 
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Satunnaisiin töihin, ts . tietöihin, kuormauseateiden raivaamiseen, 

jäätyneiden pölkkyjen irrottarniseen ja miesten siirtymiseen kuorman 

päälle sekä sieltä pois käytettiin aikaa keskimäärin 8 . 73 min/kuorrna . 

Tietyöt olivat eniten aikaa vaativa työvaihe . 

Auton siirtäminen varastolla kuormauspaikalta toiselle vaati aikaa 

keskimäärin 0 . 74 min/kuorma ja auton kääntJ%inen sekä peruuttaminen 

3 . 25 mi n/kuorma . Autoa jouduttiin siirtämään keskimäärin 1. 1 kertaa/ 

kuorma, ja siirtomatka oli 18 m/kuorma . 

Pölkkyjen siirtämiseen pinosta perävaunuun kului aikaa Joutsalla 

58.1 5 min/kuorma (56 . 33 ••• 60 . 34 min/kuorma) , Längbanslyften- kahrnaimel

la varustetulla Tieolla 46. 54 min/kuorma (44. 50 ••• 49. 22 min/kuorma) ja 

Tico- kahrnaimella varustetulla Tieolla 41 . 13 min/kuorma . Pinokuutiomet

riä kohti lasketuksi varsinaiseksi kuormausajaksi saatiin vastaavasti 

2 . 04 min/p-m3, 1 . 64 min/p-m3 ja 1. 44 min/p-m3 • Taakkojen koko ja mää

rä sekä keskimääräinen kuormausetäisyys , jolla tarkoitetaan ajoneuvon 

reunan ja pinon reunan välistä matkaa , nähdään seuraavassa asetelmassa. 

Asetelma 3 

Pölkkyjä 

Taakkoja 

Keskimääräinen taakka , 

taakkojen määrä ja kuormausetäisyys 

Joutsa Tico + Lång-
banslyften 

taakassa 8 16 

kuormasaa 60 30 

Kuormausetäisyys, cm 219 116 

Tico + Tico 

18 

33 

122 

Joutsa-nosturia käytettäessä taakkojen teko, joka suoritettiin kä

sin, oli eniten aikaa vaativa varsinaisen kuormauksen työvaihe . Taak

kojen teko kahmaimella oli suhteellisesti nopeampaa, mutta niiden nos

to kuormaan Tico-nosturilla ja purkaminen kuormassa sekä kahmaimen 

siirto pinolle vaativat enemmän aikaa kuin Joutsalla kuormattaessa . 

Tutkimuksen kohteina olleissa Tico- nostureissa puomin kääntöä ja taa

kan nostoa ei voitu suorittaa samanaikaisesti . Asetelma 4 havainnol

listaa varsinaisen kuorma usajan i~knutum~sta eri työvaihoiden osalle. 
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Asetelma 4 
Varsinaisen kuormausajan jakautuminen 

Joutsa 

Kahmaimen siirto pinolle 

Taakan teko 57 

Taakan nosto autoon " 1 

Taakan purkaminen autossa ]43 

Pinon järjestäminen 
kuormaamista varten 

Yhteensä 100 

Tico + Lång
banslyften 

15 

24 

Jl 

29 

1 

100 

Tico + Tico 

25 

21 

27 

15 

12 

100 

Tarkasteltaessa varsinaisen kuormausajan vaihteluita erilaisissa 

työskentelyolosuhteissa havaittiin, että Joutsa- nosturia käytettäessä 

taakan tekoaika riippui pölkkyluvusta . Pö~~yluvun kasvaessa taakan 

tekemiseen käytetty aika suureni . Kahmaimia käytettäessä ko . aika 

näytti olevan riippumaton pölkkyluvusta . Pölkkyluvulla ei yleensä 

näyttänyt olevan sanottavaa vaikutusta taakan kuormaannostaaikaan eikä 

myöskään taakan järjestelyaikaan kuormassa . Nostoaika oli riippumaton 

nostokorkeuden vaihteluista . Eräillä työryhmillä nostoaika kasvoi jon

kin verran kuormausetäisyyden pidentyessä. Sen sijaan toisilla ryhmil

lä ei tässä suhteessa näyttänyt olevan säännöllistä riippuvuutta . Ti

coa käytettäessä pis~ät kuormause täisyydet olivat n . 2 . 5 m. Joutsan, 

jolla taakkoja voitiin hinata maassa , pisimmät kuormausetäisyydet oli

vat n . 7 . 5 m. 

Edellä esitetyn perusteella 2 . 2 m kuorellisen koivupaperipuun kuor

maaminen vaati kahdan miehen työryhmältä aikaa ilman keskeytyksiä Jout

sa- nosturia käytettäessä 100.34 min/kuorma , Långbanslyften-kahmaimella 

varustettua Tico-nosturia käytettäessä 89. 89 min/kuorma ja Tico-kahmai-

mella varustettua Tico-nosturia käytettäessä 97 . 82 min/kuorma . Kuor-

mattua pinokuutiometriä kohti lasketut tehotyöajat olivat vastaavasti 

3 . 52 min/p- m3, 3 . 16 min/p-m3 ja 3 . 43 min/p-m3. Seuraavassa asetelmas

sa (aset . 5) nähdään tehotyöajan jakautuminen eri työvaiheisiin . 
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Asetelma 5 
Kuormauksen tehotyöajan jakautuminen 

Joutsa Tico + Lång-
1 Tico + Tico banslyften 

Kuljet- Apu- Työ- Kuljet- Apu- Työ-
1 

Kuljet- Apu- Työ-
taja mies ryhmä taja mies ryhmä taja mies ryhmä 

% 
___.. 

Kuormakohtainen vakioaika 12 11 11 9 8 8 14 10 12 

Kuorman järjestelyaika 36 0 18 18 34 26 1 67 33 

Satunnainen tehotyöaika 9 9 9 9 10 10 9 9 9 

Auton siirtämisaika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Varsinainen kuormausaika 39 76 58 60 44 52 1 72 10 42 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Varsinainen kuormaus ja kuorman järjestäminen olivat eniten aikaa 

vaativia työvaiheita . Kuormausajan osuus oli suurin Joutsaa käytettä

essä . Järjestelyajan osuus taas oli suurin kahmaimilla kuormattaessa . 

Långbanslyften- kahmaimella varustettuja Tico-nostureita seurattiin 

sekä joulukuussa että maaliskuussa . Jälkimmäisenä kuukautena kuormaus 

oli hitaampaa kuin edellisenä. Ero, joka oli keskimäärin 20 %, johtuu 

siitä, että maaliskuussa jouduttiin suorittamaan tietöitä ja kuorman 

järjestelytöitä pinoje~ päälle ja niiden v~erean kasaantuneen lumen 

vuoksi enemmän kuin joulukuussa . 

Keskimääräiseksi keskeytysajaksi saatiin .:Fcutsaa käytettäessä 12 . 04 

) min/kuorma, Långbanslyften- kahmaimella varus tettua Ticoa käytettäessä 

14 . 02 min/kuorma ja Tico- kahmaimella var~stettua Ticoa käytettäessä 

15 . 85 min/kuorma . Keskeytysten osuudeksi tehotyöajasta saatiin vastaa

vasti 12% (10 ••• 13 %) , 16% (12 ••• 21 %) ja 16 %. Keskeytysten syyt 

selviävät asetelmasta 6. 

Työtoverin odottaminen oli keskeytysten tavallisin syy. Odotusta 

esiintyi eniten varsinaisen kuormauksen yhteydessä . Joutsalla kuonnat

taessa työntekijöiden levontarve oli suurempi kuin Tieolla kuormattaes

sa . Nosturista aiheutuneet keskeytykset taas olivat Ticon kohdalla 

yleisempiä kuin Joutsan kohdalla . Långbanslyften- kahmainta käytettäes

sä keskeytyksiä aiheutui j oskus myös siitä, että kahmain tarttui alus-

puiden alla oleviin pohjateloihin . Tällaisten keskeytysten välttämi-

) seksi olisi käytettävä kuormattavaa t avaraa pitempiä tai lyhyempiä 

pohjateloja tahi telat olisi asetettava vinoon s iten, että niiden päät 

eivät ole samassa tasossa pinon reunojen kanssa . 

Kuormauksen työmaa-aika, joka sisältää työskentelyyn ja keskeytyk

siin kuluneen ajan erilaisia nostureita käytettäessä, nähdään asetel

massa 7 s:lla 14 . 

Kolmen miehen työryhmältä kului saman verran aikaa kuin kahden mie-

hen ryhmältäkin . Kolmen miehen ryhmässä keskeytyssadannes oli työto-

verin odottamisesta aiheutuneiden lukuisten keskeytysten vuoksi tuntu-

vasti suurempi kuin kahden miehen ryhmässä . Metsätehon aikaisemmin 

suorittamissa, 2 m koivupaperipuun autoonkuormausta koskevissa tutki

muksissa kahden miehen työryhmältä kului aikaa keskeytykset mukaan lu

ettuina käsin kuormattaessa 5. 31 min/p-m3• Kuormaus suoritettiin täl-
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Asetelma 6 
Kuormauksen keskeytysten jakautuminen 

Joutsa Tico + Lång-
1 Tico + Tico 

Keskeytyksen banslyften 

syy Kuljet- Apu- Työ- Kuljet- Apu- Työ-
1 

Kuljet- Apu- Työ-
taja mies ryhmä taja mies ryhmä te.j a mies ryhmä 

% 

Nosturista aiheutunut 4 3 3 1 27 17 21 51 18 30 _. 
l.JJ 

Auton kiinnijuuttuminen 9 14 11 6 4 5 10 5 7 

Taakan hajoaminen 1 2 2 2 2 2 2 0 1 

Lepo 28 51 37 13 10 12 ! 10 14 12 

Odotus 58 29 47 48 66 58 1 20 62 47 l 

Muu 0 1 0 4 1 2 7 1 3 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Asetelma 7 
Kuormauksen työmaa- aika 

( tehotyö + keskeytykset) 

Aika 

min/kuorma 

Joutsa 112 . 38 

Tico + Längbanslyften 103 . 91 

113 . 67 Tico + Tico 

3 . 94 

3 . 66 

3 . 99 

löin kesäolosuhteissa perävaunuttornaan autoon ja kuorman keskikoko oli 

17 . 6 p- m3 • Ruotsalainen MSA päätyi tutkimuksissaan siihen , että 2m 

puolipuhtaan havupaperipuun kuormaaminen perävaunuttomaan autoon Lång

banslyften- kabmaimella varustetulla Hiab 193 - vaijerinosturilla vaati 

aikaan. 3 min/p-m3 • Kuorma oli tällöin 25 p-m3 , ja työryhmä käsitti 

kuljettajan ja apumiehen . 

A j o 

Kuormauksen lisäksi tutkittiin 28 kuormasta myös ajovaihe . Kuormat 

kuljetettiin tehtaalle . Tiet luokiteltiin laatunsa perusteella neljään 

luokkaan . Keskimääräinen ajomatka , ajoaika ja ajonopeus erilaisilla 

teillä ja kaikkiaan selviävät asetelmasta 8 . Ajoaika ja ajonopeus on 

laskettu tyhjänä ja kuormattuna ajon keskiarvona . Tyhjänä ajettaessa 

perävaunu oli auton päällä. 

soratiet ja parhaat soratiet . 

Hyvien maanteiden ryhmään on viety öljy-

Tien laadun parantuessa ajoaika on lyhentynyt ja ajonopeus kasvanut. 

Keskeytyssadannes oli ajossa 1. 





v \..,-/ 

Asetelma 8 
Ajomatka, ajoaika ja ajonopeus 

Tien laatu 
Ajo-

1 

Ajoaik a , Ajonopeus , 
ilman kesk . ilman kesk . matka , kesk . mukana kesk . mukana 

km 1 mi n/km km/ t 
->. 

Varastotie o. 1 1 22 .1 0 22 .1 0 1 2.7 2.7 IJ1 

Huono maantie ja kylätie 3. 2 4. 42 4. 49 13. 6 13. 4 

Tavallinen maantie ja hyvä kylätie 15. 9 1. 52 1. 54 39 . 5 39 . 0 

Hyvä maantie 20. 4 1. 23 1. 24 48.8 48 .4 

Yhteensä ja keskimäärin 39 . 6 1. 65 1. 67 36 . 4 35 . 9 
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Loading Bi r ch Pul pwood on t o Trucks 
"'"'"" """ '"'" """" '" ' "" """" "" "" "'"'"""" " 
wi th Joutsa and Tico Boom Cranes 
II II II II II II II II II II II II II II t tll II II II II II II II II II II II II II II ll II II 

by Aulis E. Hakkarainen 

SUMMARY 

The study concerns the loading of unbarked birch pulpwood on to 

trucks furnished with semi- trailers . The wor k was done wi th Joutsa 

me chani cal boom cranes, made in Finl and, and Tico hydraul ic cranes, 

made in Sweden . The semi- trailers had telescopic frames enabling all 

the logs to be loaded on to them with a crane mounted on the truck it

self . The logs were loaded crosswise on to the trailers and a two-man 

team was employed. This study forms part of a series being made to 

compare different methods of loading birch pulpwood . 

The time taken by the team to load a truck, using a Joutsa crane , 

was 100 min. /load and 3. 5 min . /piled cu. m., excluding interruptions . 

The load measured 28 . 5 piled cu. m. and the logs were loaded in bunches 

) roped with steel cable . 58 per cent of this time went on moving the 

logs from the pile on to the semi- trailer and 18 per cent in arranging 

the load. Interruption time amounted to 12 per cent of the productive 

working time . Most of the interruptions were 

team-mate and rest . Thus the working-site time 

work + interruptions) came to 112 min . /load and 

due to waiting for the 

of loading (productive 

3. 9 min . /piled cu. m. 

Loading with a Tico crane fitted with a Långbanslyften grab took 

two men 90 min . /load and 3 . 2 min . /piled cu. m. The load measured 28 . 4 

piled cu. m. Loading proper accounted for 52 per cent and arranging 

the load 26 per cent of the time . Interruptions came to 16 per cent 

of the productive working time , waiting for the team- mate and break

downs due to the crane being the commonest causes . Thus the working

site time of loading came to 104 min . /load and 3. 7 min . /piled cu. m. 
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When a Tico crane fitted with a Tico mechanical grab was used, the 

productive working time of loading was 98 min . /load and 3 . 4 min . /piled 

cu.m . The load measured 28 . 5 piled cu. m. Loading proper a ccounted 

for 42 per cent of the productive working time and arranging the load 

33 per cent of it . The interruption percentage was 16 . Here, again 9 

the commonest causes were waiting for the team- mate and breakdowns due 

to the crane . Thus the working- site time of loading was 114 min . /load 

and 4 . 0 min . /piled cu. m. 

These cranes make much quicker and easier work than manual loading. 

According to earlier studies , loading 2 . 2- metre birch pulpwood manual 

ly took two men 5 . 3 min . /piled cu. m. 

Average driving speeds loaded and empty, taking interruptions in 

driving into account, came to 35 . 9 km . /h. over a distance of 39. 6 km . 

52 per cent of the route consisted of oil- gravel and good gravel roads 

and 40 per cent of ordinary gravel- surfaced roads or fairly good coun

try lanes . The worse the road, the lower was the speed. 

No detailed comparison of costs was made between these cranes . 

Their loading time, according to the results gained, and their pur

chase prices , however, give a rough guide as to their advantageousness. 

The Joutsa crane is considerably cheaper and its loading time differs 

little from the others. Thus its east per unit loaded is lower . The 

most expensive seems to be a Tico crane fitted with a Tico grab . If 

the price of a Joutsa mounted on a truck is represented by 100 , the 

price index of a Tico crane fitted with a Längbanslyften grab comes to 

about 250 and one fitted with a Tico grab to about 275. Furthermore , 

the life of the Joutsa is probably longer and its repair costs less 

than those of the hydraulic cranes . These things speak in f avour of 

the Joutsa crane . In comparing the advantages of mechanical and hy

draulic cranes , however , it should be remembered that the latter are 

easier on the men, since they call for less physical effort . Obvious

ly, hydraulic cranes are the coming thing for loading cordwood . 




