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T i i v i s t e l m ä 

Tässä tutkimuksessa on selvitetty ajanmenekkiä kuormattaessa 
4 m puolipuhdasta kuivaa ja kuorellista tuoretta mäntypaperipuuta 
sekä 4 . 5 m puolipuhdasta kuivaa kuusipaperipuuta perävaunuttorniin 
autoihin Allis-Chalmers BTL-14 D pyöräalustaisilla haarukkakuor
maajil l a . Kuormaus tapahtui Pohjois - Suomessa (Salla) talvisaikaan 
varastoalueella 80 ••• 120 cm korkeista pinoista. 

Kuormauksen tehotyö on tutkimuksessa jaettu kahteen osaan, var
sinaiseen kuormaukseen ja muuhun tehotyöhön. Edelliseen, joka on 
eri tavaralajeilla käsittänyt 92 • • • 97% koko tehotyöajasta, on ku
lunut aikaa eri tavaralaje~a kuormattaessa 18 . 00 ••• 21.40 min/kuor
ma ja 0 . 78 • • • 1.10 min/p- m (taakan siirtämismatkat keskimäärin 16 
• • • 23m) . Varsinaisten kuormausaikojen perusteella on 4.5 m puoli
puhdas kuusipaperipuu ollut 17 % nopeampaa kuormata kuin 4 m puoli
puhdas mäntypaperipuu. 

Muuhun tehotyöhön on eri tavaralajeilla kulunut aikaa o. 50 ••• 
1 . 5~ min/kuorma, keskimäärin ~.77 min/kuorma, ja 0.~2 • •• 0.09 min/ 
p- m , keskimäärin o. 04 min/ p-m • 

Keskeytysajat ovat olleet eri tavaralajeja kuormattaessa 4.57 
••• 7 . 01 3min/kuorma, keskimäärin 5 . 6j min/kuorma, ja 0.24 • • • 0 . 34 
min/p-m , keskimäärin 0 . 27 min/p- m • Keskeytyssadannekseksi on 
saatu vastaavasti 21 ••• 38, keskimäärin 27 . Keskeytysajoista on 66 
••• 97% ollu~ erilaista, osin tarpeettomalta tuntuvaa odotusta. 

Eri tavaralajeilla on tehotyöjön kulunut aikaa 18 . 50 •• • 22.23 
min/kuorma ja 0 . 80 • •• 1.17 min/p- m . Työmaa- ajat (= tehotyöajat + 
keskeytykset) ovat3olleet vastaavasti 25 . 51 • • • 26.80 min/kuorma ja 
1 ~1 ~ ~·~ 1 . 51 min/p- m . A~toihin on kuormattu eri tavaralajeja kes-

~maar1n 16.9 ••• 22. 9 p-m • 
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Metsäteho, jonka ohjelmaan kuuluvat mm. erilaisten koneellisten 

kuormauslaitteiden käyttöä koskevat selvitykset, pyrkii tässä tutkimuk

sessa valaisemaan ajanmenekkiä kuormattaessa pinotavaraa autoon erilli

sellä pyöräalustaisella haarukkakuormaajalla. 

Tutkimussuunnitelma on metsät .lis. A u l i s E. Hakka-

raisen laatima. Hän on myös valvonut tutkimuksen maastotöitä 

ja aineiston käsittelyä. 

A i n e i s t o 

Aineisto on kerätty helmikuussa 1962 Kemi Oy~n työmaalla Sailassa. 

1 Tutkimuksen aikana kuormattiin 15 perävaunuttomaan autoon yhteensä 23 

kuormaa. Kuormaajina oli kaksi hydraulisella haarukalla varustettua 

Allis-Chalmers BTL-14 D pyöräalustaista kuormaajaa (moottorin teho 93 

hv SAE, työpaino ohjaamaineen 7 450 kg) . 

Kummallakin koneella oli kaksi kuljettajaa (toisella lisäksi yksi 

mies varalla). Nämä työskentelivät kahta vuoroa. Toisen koneen kul

jettajilla oli työstä jo usean kuukauden kokemus takanaan. Tämän ko

neen työtä lienevät lisäksi helpottaneet siihen asennetut, tavallis a 

pidemmät, 180 crn· n nostovarret. Toisen koneen kuljettajat samoin kuin 

edellisen varakuljettaja olivat toimineet ko. työssä vasta parisen 

viikkoa. Koneen vakiomittaiset, 125 cm: n nostovarret todettiin hie

man liian lyhyiksi. Lisäksi koneen haarukkaa jouduttiin toisinaan kor

jailemaan (ks . s. 10). 
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Kuormaajat käsitellään yhdessä. Aineiston pienuuden ja kuljettajien 

erilaisen työtottumuksen vuoksi ei aineiston perusteella voida suorit

taa vertailuja nostovarsien eri pituuksien vaikutuksesta ajankäyttöön. 

Kuormatut puutavaralajit olivat 4 m puolipuhdas kuiva ja kuorelli

nen tuore mäntypaperipuu sekä 4.5 m puolipQ~das kuiva kuusipaperipuu. 

Kaikkiaan kuormattiin 472.9 p- m3 koostuen yhteensä 177 taa~nsta. Ai

neiston näärä ja laatu selviävät lähemmin asetelmasta 1. 

Asetelma 1 

Kuormia, kpl 

Kuormattu yht., p- mj 

P- m3jkuorma 

Taakkoja, kpl 

P-m3jtaakka 

Taakkoja/kuorma 

Aineisto 

Mänty
paperipuu 

4 m puolip. 4 m kuorell. 

12 2 

233 . 1 33. 8 

19.4 16.9 

87 15 

2.68 2.25 

7 . 3 7.5 

Kuusi 
paperipuu 

4 . 5 m puolip. 

9 

206 . 0 

22.9 

75 

2. 75 

8 . 3 

Varastoalue, jolla työskentely tapahtui, oli melko tasainen ja suu

rimmaksi osaksi raivattu konekucrmausta silmällä pitäen. Pinot olivat 

yleensä teiden suuntaisia. Niiden pohjat olivat tavallisesti tien pin

nan tasossa tai n . 50 cm sen yläpuolella. Pir.ojen korkeus oli 80 ••• 

120 cm. Teiltä aurattu lumi haittasi kuormaajien liikkumista, sillä 

se oli aurattu pitkiksi valleiksi pincjen vierille estäen tällöin kuor

maajien siirtymisen suorinta reittiä tiellä seisovan kuormattavan au

ton luo . Pinon ja auton välissä oleva lumivalli jouduttiin kiertämään 

pinon päihin aurattuja kuormausuria ja kuormauksen aikana paljastunut

ta pinor.pohjaa pitkin ajaen. Kuormaajien siirtymismatkat muodostuivat 

tällöin keskimäärin pidernmiksi kuin pinon ja auton välinen suora etäi

syys, joka oli tavallisimmin n. 10m (ks . s . 7). 

Kuormauksen aikana autoa siirrettiin vain poikkeustapauksessa. Ta

vara kuormattiin autoon pitkittäissuuntaan. Kuormaaja otti taakan pi

nosta, ajoi pinonpohjaa pitkin taaksepäin, kääntyi sen jälkeen kohti-
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suor aan autoa vasten ja siirtyi tämän sivulle (auto yleensä tiellä sa

mansuuntaisesti pinon kanssa). Kuormaajan pudotettua taakan autoon ja 

-lähtiessä hakemaan uutta auton kuljettaja, joka työskenteli lavalla, 

alkoi järjestää kuormaa tarpeen mukaan. Usein automiehelle antoivat 

työtä poikittain kuormaan tulleet pinon pääpuut . Kuormauksen loppu

vaiheessa koneen haarukkaa e i yleensä vcitu enää kääntää alaspäin. 

Kuormaajan oli tällöin odotettava, kunnes automies vieritteli pölkyt 

pois haarukasta. 

Kuormaus 

Seuraavaksi esitettävissä tutkimustuloksissa selvitetään kummankin 

kuormaajan keskimääräinen ajankäyttö edellä esitettyjä puutavaralajeja 

autoon kuormattaessa. Kaikki ajat esitetään minuutteina ja niiden sa

dasosina. 

Tehotyö 

Kuormauksen tehotyö on tässä jaettu k ahteen osaan, varsinaiseen 

kuormaukseen ja muuhun tehotyöhön. Edelliseen on luettu kuuluviksi 

työvaiheet kuormauslaitteen siirtymi nen pinolle, taakan ottaminen pi

nosta, sen siirtäminen auton luo, nostamine~ autoon ja purkaminen. Var

sinaisen kuorrnauksen ajanmenekki on ollut eri tavaralajeilla 18 . 00 ••• 

21.40 min/kuorma j~ 0.18 ••• 1. 10 min/p- m3• Sadanneksina koko tehotyö

ajasta se on ollut 92 •. . 97 . 

Eri puutavaralajien kuormauksen keskinäiseen vertailuun asetelmassa 

2 esitettävä varsinaisen kuormauksen aika-aineisto on kaikkein soveli

ain. Koska ryhmä "muu tehotyöaika" ei sisällä mitään ehdottoman sään

nöl lisesti toistuvia ns. vakioaikoja ja keskeytyksissä on pitkiäkin 

aikoja, jotka c-vat eri tavar-:1lajien osalle tulleet sattumanvaraisesti, 

ja koska ~ineisto on määrältään epätasainen (mm. 4 m kuorell. mäntypa

peripuukuormia vain 2 kpl) , ei myöhemmin esitettävien t yömaa- aikojen 

keskinäinen vertaileminen o le tässä tapauksessa perusteltua. 
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Asetelma 2 

Varsinaisen kuormausajan jakautuminen 

Mäntypaperipuu 

4 m puolip . 4 m kuorell . 

min/p-m3 % min/p-m3 % 

Kuormauslaitteen siirtym. 
pinolle 0.23 21 0 . 20 19 

Taakan ottaminen pinosta 0.16 15 0.26 24 

Taakan siirtäm. auton luo 0.31 28 o. 25 23 

Taakan nostaminen autoon 0.09 8 0.07 6 

Taakan purkaminen 0 • .31 28 0. 30 28 

Vars. kuormausaika yhteensä 1. 10 100 1. 08 100 

Kuusipaperipuu 

4. 5 m puolip. 

min/p- m3 % 

o. 15 19 

o. 14 18 

o.n 22 

0.07 9 

o. 25 32 

0.78 100 

0\ 
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Työvaiheen "taakan nostaminen autoon" osalta huomattakoon, että 

taakka oli yleensä jo nostettu suunnilleen puolikorkeuteen kuormaajan 

saapuessa auton sivulle. 

Kuormauslaitteen siirtymis- ja taakan siirtämismatkat olivat eri ta

varalajeja kuormattaessa keskimäärin seuraavat: 

Mäntypaperi puu, 4 m puolip. .. ... ... ... 23 m 

Mäntypaperi puu, 4 m kuorell . 16 " .. .. ...... 
Kuusipaperipuu, 4.5 m puolip. 16 " ......... 

Jos vastaavat siirtymis- ja siirtämismatkat edellä olevassa asetel

massa muunnetaan samaa matkaa vastaaviksi , saadaan eri tavaralajeille 

seuraavat varsinaisten kuormausaikojen suhteet (4 m puolip. mäntypape

ripuun varsinainen kuormausaika = 100) . 

Mäntypaperi puu, 4 m puolip. ........... 100 

?.'iän typaperipuu, 4 m kuorell . ••• 0 ••• 0 •• 115 

Kuusipaperi puu, 4 .5 m puolip. 0 • • 0 ••••• 83 

4.5 m puolipuhdas kuusipaperipuu on ollut nopeampaa kuormata kuin 4 

m puolipuhdas mäntypaperipuu (ero 17 %) . Hitaimmin näyttää kuormatun 

4 m kuorellinen mäntypaperipuu. Aineisto on kuitenkin ollut tältä osin 

kovin vähäinen (2 kuormaa). 

Muuhun tehotyöhön on eri tavaralajeilla kulunut aikaa 0 .50 ••• 1. 58 

min/kuorma, keskimäärin 0.77 min/kuor ma, ja 0 .02 ••• 0 . 09 min/p- m3, kes

kimäärin 0. 04 min/ p- m3• Siitä mainittakoon vain työvaiheet "kuormaus

lai tteen siirtyminen varastolla kuormauspaikal ta toiselle" ja "kuorman 

järjestäminen kuormauslai tteella". Ensinmainittua työvaihetta on esiin

tynyt vain kahdesti (105 m;n ja 250 m:n matkat), kummallakin kerralla 

ennen autokuorman aloittamista. 

Keskeytykset 

Eri tavaralaji en kuormauksessa on keskeytyksiin kulunut aikaa yh

teensä 4 . 57 ••• 7. 01 min/kuorma, keskimä3.rin 5. 62 min/kuorma, ja 0. 24 •• • 

0 . 34 min/p- m3, keskimäärin 0.27 min/p-m3• Keskeytyssadannes eli kes

keytysten prosenttinen osuus tehotyöajasta en eri tavaralajeilla ollut 

21 ••• 38 , keskimäärin 27. 





Asetelma. 3 

Keskeytysten prosenttinen jakautuminen 

m:.ntypaperipuu 

Taakan järjest . tai korj~a
minen käs1n 

Kucrmauslaitt. kiinnijuuttu
minen kucrmauksen yhteydessä 

Kuormauslaitt. kiinnijuuttu
mi~en siirtymisen yhteydessä 

Kaluston huolto (haarukan korjaus) 

Odotus 

Lepo 

1fJuu keskeytys 

Keskeytykset yhteensä 

4 m puolip. 4 m kuorell . 

% 

12 15 

2 

2 

3 

69 66 

2 

10 19 

100 100 

Kuusipaperipuu 

4. 5 m puolip . 

97 

2 

100 

CO 

1 
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Asetelma 4 

Työmaa-ajan jakautuminen 

Tehotyöaika Keskeytykset Ty öoaa-aika. 

Vars. kuor- MJ.u teho- Yhteensä mausaika työaika 

m i n / k u o r m a 

Mäntypaperipuu, 4 m puolip. 21.40 0.83 22. 23 4 . 57 26 .80 
\.() 

Mäntypaperipuu, 4 m kuorell. 18.28 1. 58 19 . 86 5 . 70 25.56 
Kuusipaperipuu, 4.5 m puolip. 18.00 0. 50 18.50 7 . 01 25.51 

min / p - m 3 

Mäntypaperipuu, 4 m puolip. 1. 10 0 . 04 1. 14 o. 24 1. 38 

Mäntypaperipuu, 4 m kuorell. 1. 08 0 . 09 1. 11 0 . 34 1. 5 1 
Kuusipaperipuu, 4 . 5 m puolip. 0 .78 0.02 0 . 80 0.3 1 1. 11 
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Tutkimuksessa esiintyneiden eri keskeytyslajien prosenttiset osuudet 

koko keskeytysajasta eri tavaralajeilla esitetään asetelmassa 3 (s. 8). 

Keskeytyslaji "kaluston huolto" käsitti toisen koneen haarukan ylä

leuan kärjen oikomisen. Kärjen vääntyminen aiheutti helposti taakan 

jäämisen tavallista pienemrr~ksi, mistä taas oli seurauksena pölkkyjen 

liikehtimistä sivuille. Taakkaa oli toisinaan korjattava käsin. 

Eri tavara lajien kuormauksessa 66 ••• 97% koko keskeytysajasta on ol 

lut erilaista odotusta. Ainakin osa tästä lienee helposti poistetta

vissa kuormaustyötä paremmin tahdistamalla. :M.m. 4.5 m puolipuhtaan kuu

sipaperipuun kuormauksössa esiintynyt korkea keskeytyssadannes (38) on 

huomattavalta osalta aiheutunut sellaisista odotuksen lajeista kuin 

kuormattavan ajoneuvon odottaminen ja toisen auton aiheuttama odotus. 

Jollei näitä esiintyisi, liikkuisivat aineiston kes~ssadannekset ra

joissa 20 ••• 29. Unita odctuksen aiheuttajia olivat auto n siirtyminen 

ja kuormauskuntoon laittaminen sekä kuorman järjestäminen. 

Työmaa- aika 

Lopuksi esitetään yhdistelmä (asetelma 4, s. 9), josta nähdään teho

työ- ja keskeytysajat sekä näiden summina työmaa- ajat tavaralajeittain 

( min/kuorma ja min/p-m3 ) . 

Työmaa- aika on vaihdellut eri tavaralajeilla rajoissa 25.51 • •• 26.80 

min/kuorma ja 1.11 ••• 1 .51 min/p- m3• 
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Cor dwood Loading 
11111111111111111111111111111111 

with a T.heel-Mounted For k Loader 
II II II II II II II II II II 11 11 II II II II II II II II II II II II II II II II II II II : 1 

by Veikko U-uhli 

SUMMARY 

This study is concerned vnth the expenditure of time on the loading 

of 4- m. barked seasoned and unbarked green pine pulpwocd and 4 . 5- rn. 

barked seasoned spruce pulpwood onto trailerless trucks with wheel

mounted Allis- Chalmers BTL-14 D fork loader s . The loading wor k was 

done in a storage area in Northern Finl and (Salla) during the vnnter 

from 80 ••• 120 cm. high piles . 

The productive working time spent on loading was divided into two 

parts: actual loading and other producti ve work . The time expended on 

the former, 92 ••• 97 per cent of the tot al pr oductive working time , was 

18 . 00 ••• 21 . 40 min ./load and 0 . 78 ••• 1. 10 min. /piled cu . m. (the load

moving trips averaged 16 • •• 23 m. ), depending on the kind of tirrber. 

According t o the actual loading times , 4 . 5- m. barked spruce pulpwood 

was 17 per cent quicker to load than 4- m. barked pine pulpwood. 

The time expended on other productive working time was 0 . 50 ••• 1. 58 

min. /load, average 0 . 77 . min. /load , and O. 02 • • • O. 09 min./piled cu . m. , 

average 0 . 04 mi n ./piled cu. m. 

The interruption times \'/ere 4 . 57 ••• 7 . 01 min. /load, average 5 . 62 min. 

/ l oad, and 0.24 • • • 0.34 min. /piled cu. m., average 0.27 min./piled cu. m. 

The interruption percentage was 21 ••• 38 , average 27. Of the interrup

tion times , 66 ••• 97 per cent consisted of different forms of waiting, 

partly unnecessary . 

The productive working time for the different kinds of timber was 

18.50 •• • 22 . 23 min./load and 0 . 80 •• • 1. 17 min./piled cu.m. The working

site times (= productive working times + interruptions) were 25.51 •• • 

26.80 min./load and 1.11 •• • 1. 51 min./piled cu.m. An average of 16.9 

••• 22.9 piled cu. rn . of different kinds of timb er was loaded onto the 

trucks. 




