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Keskeisimpiä kysymyksiä pinotavaran autokul
jetuksia kehitettäessä on viime vuosina ollut kuor
mauksen koneellistaminen. Raskaan, käsin suori
tetun kuormaustyön keventäminen ja nopeuttami
nen sekä kustannusten alentaminen ovat olleet ko
neellistamispyrkimysten tärkeimpiä syitä. Tuoreen, 
kuorellisen tavaran kuljetuksen yleistyminen, pi
notavarapölkkyjen piteneminen sekä elintason ja 
palkkojen jatkuva nousu ovat olleet omiaan li~ää
mään näiden syiden merkitystä. Autojen käytön 
kannalta seisonta-aika varastolla on hukkaan men
nyttä. Kuormauksen koneellistaminen tarjoaa 
mahdollisuuksia tämän ajan lyhentämiseen ja näin 
ollen autojen käytön tehostamiseen sekä niiden 
kustannusten alentamiseen. Autojen suurentuessa 
ja perävaunujen yleistyessä varastollaseisonta-ajan 
lyhentämisen tarpeellisuus on tullut yhä koroste
tummin esiin. Tiestön parantuminen, jolloin ajo
nopeus on kasvanut ja ajoajan osuus ajokerta
ajasta pienentynyt, on osaltaan lisännyt varastolla
seisonta-ajan lyhentämisestä saatavaa hyötyä. Au
ton kustannuksia voidaan kuormauslaitteiden avul
la alentaa myös jättämällä apumies pois edellyt
täen, että kuormauslaitteen kustannukset eivät 
muodostu apumiehen palkkakustannuksia suurem
miksi. Joissakin tapauksissa koneellistamisen ta
voitteena saattaa olla joukkokäsittelyperiaatteen, 
esim. nippukäsittelyn, toteuttaminen pinotavaran 
kuljetuksessa. Kuormauksen koneellistaminen on 
myös omiaan parantamaan liikenneturvallisuutta, 
sillä konekuormauksessa autonkuljettaja ei rasitu 
niin paljon kuin käsinkuormauksessa. 

Pinotavaran autoonkuormauksen koneellistami
sessa on meillä edetty verraten varovasti. Tämä 
on johtunut sopivien laitteiden puuttumisesta, työs
kentelyolosuhteiden vaihteluista ja ennen kaikkea 
siitä, että lyhyen, kuivan pinotavaran käsinkuor
maus on pystynyt hyvissä työskentelyolosuhteis
sa kilpailemaan konekuormauksen kanssa sekä no
peudessa että kustannuksissa. Autoilijakunnan 
koostumus on myös osaltaan vaikuttanut koneel
listumisnopeuteen. Puutavara-autoilijat ovat pää
asiassa yhden auton omistavia pienyrittäjiä, joille 
kalliin kuormauslaitteen hankkiminen saattaa tuot
taa vaikeuksia. Vasta aivan viime vuosina koneel
listaminen on alkanut edistyä, ja ilmeisesti lähi
tulevaisuudessa pääosa pinotavarasta tullaan kuor
maamaan autoon koneilla. 

Metsätehon keräämän tilaston mukaan talvella 
1961 huomattavin osa, 85 %, pinotavara-autoista 
oli ilman kuormauslaite.tta. Talvella 1963 kerätys
sä tilastossa sadannes oli n. 75. Lähes puolet kuor
mauslaitteista oli mekaanisia puominostureita. Näi
tä ei liene läheskään aina käytetty pinotavaran 
kuormauksessa. Autokohtaisten, hydraulisten puo-
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minostureiden osuus oli neljännes, vaihtolavojen ja 
kuormausalustojen osuus yhteensä runsaat 20 % 
sekä erillisten laitteiden vajaat 5 %· 

Erillinen tai autokohtainen kuormauslaite 

Tukkien kuormausta koneellistettaessa 1940- ja 
1950-luvuilla päädyttiin autokohtaisiin laitteisiin. 
Ratkaisua on edelleen pidettävä oikeaan osuneena. 
Pinotavaran kuormaajaa valittaessa joudutaan jat
kuvasti suorittamaan vertailuja erillisten ja auto
kohtaisten laitteiden välillä, sillä ainakaan toistai
seksi kumpikaan tyyppi ei ole osoittautunut kaikis..: 
sa olosuhteissa toista ratkaisevasti paremmaksi. 
Vertailua suoritettaessa on otettava huomioon mm. 
seuraavaa. Erillisiä kuormauslaitteita on saatavis
sa useita eri malleja. Huomattava osa niistä on 
suunniteltu alun perin muuta kuin puutavaran 
kuormausta varten, mutta niillä voidaan kuormata 
pinotavaraa joko sellaisenaan tai vähäisin muutok
sin. Autokohtaisten laitteiden mallivalikoima on 
yleensä ollut rajoitetumpi, mutta nämä laitteet on 
useimmissa tapauksissa kehitetty nimenomaan puu
tavaran kuljetuksia silmällä pitäen. Erillisten lait
teiden joukossa on tehokkaita kuormaajia, joiden 
avulla auton viipyrnisaikaa varastolla voidaan tun
tuvasti lyhentää. Yksinkertaisimmilla autokohtai
silla laitteilla kuormattaessa työn nopeutuminen kä
sinkuormaukseen verrattuna saattaa jäädä olemat
tomaksi. Laitteen etuna on tällöin työn keventämi
nen. Eräillä autokohtaisilla laitteilla voidaan kyl
lä kuormata likimain yhtä nopeasti kuin erillisil
läkin. Erilliset kuormaajat, joissa tarvitaan mm. 
oma voimanlähde, ovat tavallisesti autokohtaisia 
kalliimpia. Toisaalta on pidettävä mielessä, että 
erillinen laite voidaan hankkia yhteisesti monelle 
autolle, jolloin autoa kohti lasketut kuormauslait
teen kustannukset pienenevät. Se ei ymmärrettä
västi vaikuta auton kuormittamiseen. Autokohtai
set laitteet sen sijaan saattavat pienentää tuntu
vasti autolle sallittavaa kuormaa. Tämä nostaa 
laitteen ja auton kustannuksia, ja kuta pitempi on 
ajomatka, sitä suurempi on vajaakuorman vaiku
tus. Erilliselle laitteelle voidaan järjestää käyttöä 
enemmän kuin autokohtaiselle joka varsinkin pit
killä matkoilla tapahtuvissa kuljetuksissa on suu
rimman osan ajasta käyttämättömänä. Tehokkaan, 
jatkuvan käytön edellytyksenä on mahdollisuus 
kuormata samalla laitteella useita autoja. Kuta 
isompi ja keskitetympi varasto on kysymyksessä, 
sitä tehokkaammin laitetta voidaan käyttää. Usean 
auton kuormaaminen tuo mukanaan organisatorisia 
vaikeuksia, sillä työt on tällöin järjestettävä niin, 
etteivät autot joudu sanottavasti odottamaan vuo
roaan. Lisäksi on huomattava, että kuormauslait-



teen rikkoutuminen saattaa sotkea kuljetussuunni
telman. Erillisillä laitteilla voidaan kuormauksen 
väliajalla yleensä siirtää puutavaraa huonoista pai
koista pois, ja puutavaran kuljetusten ollessa py
sähdyksissä laitteita voidaan tavallisesti käyttää 
myös muissa kuljetustehtävissä. Eräillä tyypeillä 
puutavaraa voidaan kuormauksen väliajalla juon
taa metsästä varastolle. Jos erillisen laitteen mu
kana on kuljettaja, joka sen työmaalta toiselle siir
tämisen kannalta on usein välttämätön, ei kuor
mattavassa autossa tarvita apumiestä. Kehitty
neimmillä autokohtaisilla laitteilla kuljettaja voi 
kuormata yksinään, ilman apumiestä. Useita au
tokohtaisia laitteita käytettäessä autossa on kyllä 
oltava kuljettaja ja apumies. Erillisten laitteiden 
siirtämisestä varastolta toiselle ja itse varastolla 
aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia. Laitteiden 
käyttäminen saattaa asettaa erikoisvaatimuksia va
rastoalueen pohjan tasaisuuteen ja kantavuuteen 
sekä varastomuodostelmien järjestämiseen nähden. 
Laitteiden liikkumismahdollisuuksien järjestämi
nen saattaa myös lisätä varastotilan tarvetta. 
Useimmat autokohtaiset laitteet eivät lisää tilan 
tarvetta eivätkä yleensä aseta varaston järjestä
miselle muita erikoisvaatimuksia, kuin että ote
taan huomioon niiden kuormausulottuvuus. Erilli
sillä laitteilla tavaraa voidaan kuormauksen yhtey
dessä usein siirtää lyhyitä matkoja. Sen sijaan 
autokohtaisten laitteiden ulottuvuus on tavallisesti 
verraten rajoitettu. Autokohtaisten laitteiden jou
kossa on tosin malleja, jotka asettavat varasto
alueen laadulle ja varastomuodostelmille suuria 
vaatimuksia. 

Erilliset kuormauslaitteet 

Tämä ryhmä koostuu erilaisista kuljeUimista se
kä pyörä- tai telaketjualustalle asennetuista nostu
reista ja haarukkakuormaajista. Kuljettimia, joita 
on pölkkyjen pituussuunnassa ja poikittaissuunnas
sa siirtäviä, kokeiltiin jo 1950-luvun alussa sekä 
lyhyen että pitkän pinotavaran autoon kuormauk
sessa. Pitkittäiskuljettimet ovat käyttökelpoisem
pia, ja niillä voidaan siirtää tavaraa kuormauksen 
Yhteydessä 10 ... 40 m esteiden ja upottavien paik
kojen yli. Kuljettimia käytettäessä pölkyt joudu
taan käsittelemään yksin kappalein, joten niiden 
kuormausteho ei yleensä muodostu kovin suureksi. 
Pölkkyjen nostaminen kuljettimille ja sieltä pois 
auton tai perävaunun päällä on kyllä kevyempää 
kuin nostaminen suoraan autoon. Kuormauksessa 
tarvitaan vähintään kaksi miestä. Kuljettimien 
siirto varastolla ja varastolta toiselle on hankalaa 
ja hidasta. Niiden käyttö autoon kuormauksessa 
rajoittuu nykyään lähinnä sellaisiin erikoistapauk
siin, joissa autoa ei kohtuullisin kustannuksin voi
da viedä puiden lähelle, vaan puut jouduttaisiin 
muutoin siirtämään auton lähelle esim. kantamalla 
tai hevosella. Erikoiskoneena niiden käyttö on 
parhaiten järjestettävissä silloin, kun kuljetuksen
antaja omistaa ne ja vuokraa niitä tarvittaessa au
tourakoitsijoille, tai kun useat autourakoitsijat 
omistavat ne yhdessä. Erilaisista kuljeUimista mai
nittakoon Kaari-Kalle, Pitkä-Kalle ja Pino-Peto. 
Näitä on nykyään saatavissa vain erikoistilauk
sesta. 

Mobiilinostureita, jotka ovat yleisiä teollisuudes
sa, on pinotavaran kuormauksessa kokeiltu meillä 
vähän, ja nykyisten mallien pohjalla niiden käyttö 
jääneekin vähäiseksi. Niiden joukossa on kyllä te
hokkaita ja teknillisesti hyviä laitteita, joilla voi
daan kuormata kaikkia pinotavaralajeja eri olo
suhteissa ja erilaisiin autoihin. Keskikokoisilla ja 
isoilla nostureilla voidaan nostaa useiden pinokuu
tiometrien suuruisia taakkoja. Taakat voivat olla 
joko vaijeri- tai kahmaintaakkoja. Kuormausulot
tuvuus on verraten hyvä, sillä esim. keskikokoisten 
nostureiden nostosäde vakiovarusteisena on 5 ... 8 
m. Puomin pituuden puolesta nosto voitaisiin ta
vallisesti suorittaa suuremmallakin säteellä, mutta 
tällöin nostokyky pienenisi huomattavasti. Mobiili
nostureiden hinta on yleensä korkea. Vaikka pyö
räalustalle asennettujen nostureiden rakenteellinen 
ajonopeus saattaa olla suuri, niiden siirtäminen on 
pitkän puomin vuoksi metsäteillä ja ahtailla varas
toilla vaikeata. Varsinkin suuritehoiset nosturit 
vaativat tasaisen ja kovapohjaisen varastoalueen. 

Haarukkakuormaajia on saatavissa pyörä- ja te
laketjualustaisina. Ensiksi mainitut ovat meidän 
oloissamme käyttökelpoisempia. Telaketjuilla va
rustetut kuormaajat ovat hinnaltaan ja käyttökus
tannuksiltaan kalliimpia, ja niiden siirtämiseen 
yleisellä tiellä tarvitaan erityinen kuljetusvaunu. 
Pyöräalustaisella kuormaajalla voidaan liikennöi
dä yleisellä tiellä edellyttäen, että se on rekisteröi
ty ja että kuljettajalla on ajokortti. Kuormaajien 
haarukka on hydraulisesti toimiva. Haarukkakuor
maajalla voidaan kuormata kaikkia pinotavaralaje
ja. Jos pölkyt sijoitetaan ajoneuvoon pitkittäin, se 
soveltuu perävaunuttomien ja perävaunullisten au
tojen kuormaamiseen. Kun pölkyt sijoitetaan poi
kittain, pitkälavaisen auton ja puoliperävaunun 
kuormaaminen on vaikeata, ja osa pölkyistä voi
daan joutua siirtämään käsin ajoneuvon päällä. 
Haarukkakuormaajilla voidaan kuormata tavaraa 
autotiestä etäällä olevista muodostelmista. Niitä 
on kokeiltu myös yhdistetyssä juonnossa ja autoon 
kuormauksessa. Pyöräalustainen kuormaaja vaatii 
kovapohjaisen ja verraten tasaisen varastoalueen. 
Sen maastokelpoisuutta voidaan parantaa puoli
telaketjuilla. Varastaa järjestettäessä on varattava 
riittävästi tilaa kuormaajan liikkumista varten. 
Ahtailla varastoilla kuormausteho pienenee. Kuor
maajan on päästävä ajamaan kuormattavan auton 
viereen. Jotta sillä voitaisiin kuormata myös kuor
man yläosaan tulevat puut, olisi paikan, jossa se 
purkaa taakkaansa autoon, oltava tienpintaa kor
keammalla tai ainakin samassa tasossa sen kanssa. 
Tavara on varastaitava pinoon tai kasoihin. Muo
dostelmat voidaan sijoittaa joko tien suuntaisiksi 
tai sitä vasten. 

Haarukkakuormaajien kuormaustehoa on pidet
tävä hyvänä. SDA:n tutkimusten mukaan 3 m 
havupaperipuun kuormaaminen pyöräalustaisella 
haarukkakuormaajalla vaatii aikaa 0.8 ... 1.0 min/ 
p-m3 . Metsätehon tutkimuksissa 4.0 ... 4.5 m ha-
vupaperipuun kuormaamiseen autoon talviolosuh
teissa kului aikaa 1.1 ... 1.5 min/ p-ma. Tässä kuor
mausajassa on mukana myös varastolla kuormaus
paikalta toiselle siirtymiseen kulunut aika. 

Pyöräalustaisia haarukkakuormaajia on tarjolla 
useita eri merkkejä ja malleja. Merkeistä mainit-
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Kuva 1. Pyöräalustainen haarukkakuormaaja on 
nopea isojen ja keskitettyjen varastojen kuormaus
laite. Jos pölkyt sijoitetaan ajoneuvossa poikittain, 
pitkälavaisen auton ja puoliperävaunun kuormaa
minen on vaikeata. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 1. The wheeled fork loader is a rapid loading 
device used at large and centralised storage sites. I f 
the bolts are placed crosswise in the vehicle the load
ing of trucks with long platforms and semi-trailers 
is difficult . - Photo Metsäteho. 

takoon tässä vain Allis-Chalmers, Caterpillar, Mas
sey-Ferguson, Michigan, Tracnik ja Volvo. Pinota
varan kuormauksessa kysymykseen tulevien mal
lien hinnat vaihtelevat rajoissa 30.000 .. . 60.000 mk 
ja hydraulisen haarukan hinnat rajoissa 3.000 ... 
6.000 mk. Korkea hinta on haarukkakuormaajien 
suurimpia heikkouksia. Suurin kuorma yläasen
nossa, jonka kanssa voidaan siirtyä, on tavallisesti 
1.8 ... 3.4 tn ja nostokorkeus 3.0 .. . 3.7 m. Jos ha
lutaan pölkkyjen vierivän itsestään haarukasta, jää 
tehollinen nostokorkeus hieman pienemmäksi. 

Ruotsissa haarukkakuormaajat ovat verraten 
yleisiä pinotavararankojen autoon kuormaamisessa. 
Meillä niistä on saatu parhaimmat kokemukset 
isoilla, keskitetyillä varastoilla. Tällaisilla varas
toilla, joita on lähinnä Pohjois- ja Itä-Suomessa, 
niiden käyttöä on pidettävä mielekkäänä, ja on il
meistä, että ne tulevat niillä yleistymään. Pyörä
alustaisia kuormaajia, joihin on saatavissa erilai
sia kuormauselimiä, on runsaasti maansiirto- ja ra
kennustöissä. Osa tästä kalustosta on talvella siir
rettävissä puutavaran kuormaukseen. Tarvittavan 
haarukan hankkiminen on vähäinen investointi, 
kun ajatellaan, että kuormaaja muutoin joutuisi 
olemaan osan vuodesta käyttämättömänä. Mikäli 
kysyntää esiintyy, tällaisia kuormaajia on varmasti 
tulossa metsätyömaille. Paras ratkaisu on, että 
autourakoitsijat itse vuokraavat tai hankkivat 
kuormaaj an. 

Erillisten kuormauslaitteiden ryhmään on luet
tava myös vanhaan kuorma-autoon, pyörätrakto
riin tai muulle sellaiselle alustalle asennetut, hyd
raulisella kahmaimella varustetut puominosturit. 
Nosturit ovat yleensä samoja, joita käytetään myös 
autokohtaisina. Asentamalla nosturi erilliselle alus
talle saavutetaan autokohtaiseen verrattuna etua 
mm. sikäli, että samalla nosturilla voidaan kuorma
ta useaa autoa, että sitä voidaan käyttää tehok
kaammin, että vältetään autolle sallittavan kuor
man pieneneminen ja että nosturin kuormausulot
tuvuus paranee. Kuormattaessa tiestä etäällä ole
vista muodostelmista voidaan erilliselle alustalle 
asennettu puominosturi ajaa tien ja muodostelman 
väliin. Se soveltuu näin ollen esim. uusien, loiva
luiskaisten teiden varteen varastoidun pinotavaran 
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kuormaamiseen. Sillä voidaan kuormata kaikkia 
tavaralajeja pinosta ja ristikolta perävaunuttorniin 
ja perävaunullisiin autoihin. Varastaa järjestet
täessä on huomittava tällaisen laitteen mahdolli
nen käyttö. Se voidaan kuormattaessa sijoittaa 
varastotielle, kuormattavan ajoneuvon perään, tai 
tien ulkopuolelle tien suuntaisen pinon päähän, tie
tä vasten olevan pinon viereen tai muodostelman 
ja auton väliin. Se ei näin ollen sanottavasti lisää 
tilantarvetta autokohtaiseen nosturiin verrattuna. 
Jos kuormattavat ·autot voivat liikkua ainoastaan 
varastotiellä, on tietä vasten olevien muodostelmien 
pituudessa otettava huomioon laitteen kuormaus
ulottuvuus. Jos puomia voidaan kääntää vähintään 
180°, saa muodostelmien enimmäispituus olla 9.5 
... 10.0 m. Erillisenä puominosturilla kuormaami
nen on hieman hitaampaa kuin haarukkakuormaa
jalla kuormaaminen. Metsätehon suorittamissa 
tutkimuksissa 2 m havupaperipuun kuormausaika 
talviolosuhteissa ko. nosturia käytettäessä oli n. 
2.5 min/ p-m3 . Kuormaus suoritettiin tällöin haja
naisilla varastoilla, ja ajassa on mukana myös va
rastolla kuormauspaikalta toiselle siirtymiseen 
käytetty aika. SDA on todennut, että erillisellä 
nosturilla kuormaaminen vaatii aikaa 5 .. . 10 % 
enemmän kuin autokohtaisella laitteella kuormaa
minen. 

Hiab 172 Elefantti ja Hiab 176 Metsäelefantti 
ovat tavallisimmat erilliselle alustalle asennetuis
ta, hydraulisella kahmaimella varustetuista puomi
nostureista. Näitä nostureita selostetaan yksityis
kohtaisemmin jäljempänä, autokohtaisten laittei
den yhteydessä. Muista nostureista on mainittava 
F-metsänosturi, joka on tarkoitettu erillisenä käy
tettäväksi. Sen puomin suurin pituus on 7.65 m 
ja suurin nostokorkeus 10 m . Nostokyky, joka 
vaihtelee puomin pituuden mukaan, on esim. 3.3 
m:n puomilla 1.5 tn. Puomin kääntökulma on 290°. 

osturin hinta vakiovarusteisena, hydraulinen kah
main mukana on hieman yli 18.000 mk. 

Erillinen puominosturi on tavallisesti asennettu 
vanhaan kuorma-autoon tai pyörätraktoriin. Huo
nokuntoiseen autoon nosturia ei kannata asentaa 
sillä sellainen auto rikkoutuu helposti. Auton olisi 
oltava 4-pyörävetoinen. Nosturilla varustettu auto 



rekisteröidään erikoisautona ja sen kuljettajalla on 
oltava kuorma-auton ajokortti. Pyörätraktori on 

/ autoa maastokelpoisempi. Traktorin on oltava vah
varunkoinen, ja esim. alle 2 tn:n painoisiin trakto
reihin nosturia ei yleensä pitäisi asentaa. Usein 
suositellaan käytettäväksi takana parirenkaita. 
Nosturilla varustettu traktori rekisteröidään samal
la tavalla kuin muutkin traktorit. 

Erilliselle alustalle asennetusta hydraulisesta 
puominosturista on saatu hyviä kokemuksia, ja se 
näyttääkin tällä hetkellä verraten käyttökelpoisel
ta ratkaisulta pinotavaran kuormauksen koneellis
tamisessa päästen parhaiten oikeuksiinsa isoilla va
rastoilla. Mutta koska laite on helposti siirrettä
vissä, sillä on hyvällä menestyksellä kuormattu ta
varaa myös pienillä ja hajanaisilla varastoilla. 
Maan eteläpuoliskon olosuhteissa tällaista kuor
mauslaitetta onkin pidettävä muita erillisiä kuor
mauslaitteita parempana. Samalla nosturilla on 
kuormattu ajomatkan pituudesta ja autotyypistä 
riippuen n . 2 . .. 4 autoon. Nosturin mukana on 
tavallisesti ollut kuljettaja, jona on voinut olla 
esim. ajokortin omistava nuorukainen. Autonkul
jettaja auttaa kuormauksessa ajoneuvon päältä kä-

Kuva 3. Hydraulinen, autokohtai
nen vaijerinosturi, joka on varus
tettu mekaanisella, pölkkyjen 
päistä puristavalla kahmaimella. 
Kahmain on tarkoitettu lyhyen, n. 
2 m pinotavaran kuormaukseen. 
Kuvassa kuormataan teleskooppi
runkoisen perävaunun etuosaa. -
Valok. P . Leiwo. 

F i g. 3. A hydraulic, truck-mounted 
cable crane with a m echani cal gr ab 
which grips the end of the logs. The 
grab is designed for the loading of 
short, c. 2-m., cordwood. The picture 
shows the front of the telescope
frame trailer being loaded. - Photo 
P. Leiwo. 

Kuva 2. Erilliselle alustalle asennetulla hydrauli
sella kahmainnosturilla voidaan verraten nopeasti 
kuormata kaikkia pinotavaralajeja eri olosuhteissa. 
Parhaimmat tulokset on saatu isoilla varastoilla, 
mutta koska laite on helposti siirrettävissä, sitä voi
daan käyttää myös pienillä ja hajanaisilla varas
toilla. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 2. It is possible to load fairy rapidly aH cordwood 
kinds in different conditions with an independently 
mounted hydraulic grab crane. It has given the best 
results at large storage sites, but as it is easy to move 
it can also be used at sma!L and scattered storage sites. 
- Photo Metsäteho. 

sin. Isoilla varastoilla voidaan työskennellä myös 
siten, että autonkuljettajat itse käyttävät nosturia. 
Tällöin kahden auton olisi oltava varastolla saman
aikaisesti, jotta kuljettajat voisivat auttaa toisiaan. 
Nosturit ovat olleet melkein poikkeuksetta auto
urakoitsijoiden omistamia. On esiintynyt myös 
erityisiä kuormausurakoit.sijoita, jotka suorittavat 
yksinomaan kuormausta. 

A utokohtaiset kuormausLaitteet 

Autokohtaisista kuormauslaitteista on ensiksi 
mainittava puominosturit. Yksinkertaisimmat ja 
halvimmat puominosturit ovat mekaanisesti toimi
via vaijerinostureita. Kehittyneintä laitetta tällä 
alalla edustaa hydraulinen kahmainnosturi. Me
kaanisilla nostureilla on kuormattu tukkeja jo mo
nia vuosia. Pinotavara-autoissa niitä on käytetty 
lähinnä 4 m havupaperipuun ja koivupaperipuun 
kuormauksessa. Pölkyt on nostettu yksin kappa
lein saksien avulla, nosturin vaijerilla sidottuina 
taakkoina tai haarukan tahi kahmaimen avulla. 
Haarukat ja kahmaimet, joita on kehitetty useita 
malleja, eivät ole saavuttaneet käyttäjiensä erityistä 
suosiota. Mekaanisten puominostureiden etuina on 
pidettävä halpaa hintaa, käyttövarmuutta ja vä
häistä painoa. Niillä voidaan kuormata kaikkia 
pinotavaralajeja pinosta ja ristikolta. Niiden kuor
mausulottuvuus on hyvä, sillä pölkkyjä voidaan hi
nata maassa kuormauksen yhteydessä. Perävau
nuttoman auton kuormaaminen käy päinsä ohjaa
mon taakse asennetulla nosturilla ilman erikoistoi-
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menpiteitä. Koska puomin pituus on rajoitettu, on 
nosturi puoliperävaunullisessa autossa sijoitettava 
perävaunun keskelle, tai on käytettävä teleskoop
pirunkoista perävaunua tahi perävaunun päällä 
liikkuvia pankkoja. Näiden järjestelyjen ansiosta 
nosturilla voidaan kuormata perävaunun koko 
kuorma. Täysperävaunulla varustetussa autossa 
tällaista nosturia on pidettävä liian heikkotehoi
sena. Mekaanisten nostureiden suurimpia heik
kouksia ovat niiden pieni kuormausteho ja se, että 
niillä kuormaaminen · on verraten raskasta. Var
sinkin tuoreen ja kuorellisen tavaran kuormaami
nen on kylläkin nopeampaa ja kevyempää kuin kä
sin kuormaaminen. Ennen kaikkea puomin sivuliik
keen hallintamahdollisuuden ja taakan autoon si
joittamisen säätämahdollisuuden puuttuminen vai
keuttavat niiden käyttöä. Ne eivät yleensä aseta 
varastolle mitään erikoisvaatimuksia. Kuormauk
sessa on oltava kaksi miestä, toinen kuorman päällä 
ja toinen maassa. Metsätehon tutkimuksissa 2 m 
kuorellisen koivupaperipuun kuormaamiseen me
kaanisella puominosturilla teleskooppirunkoiseen 
puoliperävaunuun kului aikaa lähes 4 min/p-m3. 

Tämä aika oli n. 75 7c vastaavan tavaralajin käsin
kuormausajasta. Mekaanisista puominostureista 
ovat tunnetuimmat Joutsa ja Record. Niiden nos
tokyky on 0.5 .. . 0.8 tn ja hinta n. 1.900 mk. Ne 
painavat noin 0.4 tn. Tämäntyyppiset nosturit lie
nee katsottava lähinnä välivaiheeksi pinotavaran 
kuormauksen koneellistamisessa. Niiden käyttöä 
voidaan pitää mielekkäänä silloin, kun tukkiautol
la joudutaan kuljettamaan pinotavaraa. 

Hydrauliset nosturit voidaan jakaa ns. vaijeri
nostureihin ja kahmainnostureihin. Ensiksi maini
tuissa puomin liikkeet sekä vaaka- että pystysuun
nassa säädetään hydraulisilla sylintereillä. Puomi 
on teleskooppirakenteinen, joten sen pituutta ei 
voida säätää noston aikana. Taakka nostetaan au
toon vaijerin avulla ja nosturissa voidaan käyttää 
vain mekaanisia tartuntaelimiä. Hydraulisissa kah
mainnostureissa kaikki puomin liikkeet ja myös 
kahmain hallitaan hydrauliikan avulla. Mainituil
le nostureille on yhteistä, että niillä voidaan kuor
mata kaikkia pinotavaralajeja perävaunuttomaan 
ja perävaunulliseen autoon. Jos nosturi sijoitetaan 
auton ohjaamon taakse, kuten on tavallisinta, va
kiovarusteinen puomion-varsinkin jos tavara si
joitetaan poikittain - liian lyhyt pitkän puoli
perävaunun kuormaamiseen. Perävaunun taka-

Kuva 4. Mekaaninen, pölkkyjen sivusta puristava 
kahmain hydraulisessa vaijerinosturissa. Kahmai
mella voidaan kuormata kaikkia pinotavaralajeja. 
- Valok. J. Poutanen. 

Fig. 4. Nlechanical grab, which. grips the side af the 
?olts, on a hydraulic cable crane. The grab can be used 
ta /.oad a!L kinds af cordwood. - Photo J. Poutanen. 

osaan tuleva tavara saatetaan joutua siirtämään 
käsin perävaunun päällä. Tämän haitan poista
mismahdollisuuksia on käsitelty edellä mekaanis
ten puominostureiden yhteydessä. Hydraulisten 
puominostureiden käyttö ei aseta varastolle muita 
erikoisvaatimuksia kuin, että tietä vasten olevien 
muodostelmien pituus ei saa ylittää puomin ulot
tuvuutta (ulottuvuus sivusuuntaan = puomin suu
rin pituus- 1.2 m). Jos muodostelmat ovat ulot
tuvuutta pitempiä, puut joudutaan hinaamaan vai
jerin avulla, mikä hidastaa kuormausta. Varasto 
on järjestettävä niin, että autojen ei tarvitse ajaa 
aivan muodostelmiin kiinni. Sopivin väli on n. 

Kuva 5. Hydraulinen, autokohtai
nen kahmainnosturi voidaan asen
taa auton ohjaamon taakse tai au
ton perään. Perään asennetulla 
nosturilla voidaan kuormata auto 
ja perävaunu. Se voidaan asentaa 
helposti irrotettavaksi ja kiinni
tettäväksi, jolloin nosturi ei pie
nennä autolle sallittavaa kuormaa 
ja samaa nosturia voidaan käyt
tää useassa autossa. - Valok. 
Scania-Vabis. 

Fig. 5. Hydraulic truck-mounted grab crane can be installed behind the cab or at the back af the truck. A crane 
mounted at th.e back can load both. truck and trailer. It is easy ta maunt and dismantle, thus does not reduce the 
permissible load af the truck and the same crane can be used on several trucks. - Photo Scania-Vabis. 
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1 m. Ristikasta kuormaaminen on hidasta. Hyd
raulisten vaijerinostureiden etuina kahmainnostu~ 
reihin verrattuna ovat niiden halvempi hinta, pie
nempi oma paino ja se, että ne soveltuvat sellaisi
naan myös tukkien kuormaamiseen. Kahmainnos
tureiden hyvinä puolina taas on pidettävä, että nii
den kuormausteho on suurempi, että niillä kuor~ 
maaminen on helpompaa ja kevyempää sekä ennen 
kaikkea, että kuljettaja pystyy kuormaamaan niil
lä yksinään. Vaijerinostureilla kuormattaessa tar
vitaan kaksi miestä. 

Nykyisin tarjolla olevista vaijerinostureista on 
mainittava Hiab 193 ja Tico K-54 sekä K-540. Nii
den vakiovarusteisen puomin pituus on 3.5 ... 4.0 
m, mutta niihin voidaan saada myös 4.5 ... 5.2 m:n 
Pituinen puomi. Nostokyky, joka riippuu puomin 
Pituudesta, on 2 m:n puomilla 0.9 ... 1.1 tn ja puo
min ollessa pisimmillään 0.5 ... 0.6 tn. Vakiovarus
teista puomia käytettäessä nostokorkeus on noin 
6.5 m. Puomia voidaan kääntää 360°. Vaijerin pi-
tuus on 18 ... 25 m. Nosturin paino vaihtelee ra-
joissa 0.45 .. . 0.55 tn ja hinta rajoissa 4.000 ... 
6.000 mk. Tico-nosturista on tulossa uusi, suuri
tehoisempi malli. Tartuntaeliminä vaijerinosturis
sa on käytetty saksien ohella mekaanisia kahmai
mia ja haarukoita. Joissakin tapauksissa kuormaus 
on suoritettu myös vaijeritaakkoina. Kahmaimista, 
jotka ovat käyttökelpoisimpia, ovat tunnetuimmat 
Långbanslyften-, Hiab- ja Tico-kahmaimet. Ensik
si mainittu, joka on pölkkyjen päistä puristava, so
Veltuu lähinnä 2 m tavaran kuormaamiseen. Sen 
käyttö on vaikeata silloin, kun tavara sijoitetaan 
ajoneuvossa pitkittäin ja tehdään ns. kaksoisnippu
ja, sillä peräkkäisten pinojen väliin joudutaan jät
tämään tyhjää tilaa. Kahmain maksaa 600 mk. 
Sivusta puristavilla Hiab- ja Tico-kahmaimilla voi
daan kuormata kaikkia tavaralajeja ja taakka voi
daan sijoittaa ajoneuvoon joko poikittain tai pit
kittäin. Ne maksavat 1.000 ... 1.100 mk. Metsä
tehon tutkimuksissa 2 m kuorellisen koivupaperi
Puun kuormausajaksi hydraulista vaijerinosturia 
käytettäessä saatiin 3.5 ... 4.0 min/ p-m3. Lång
banslyften-kahmain näytti hieman Tico-kahmain
ta edullisemmalta. SDA:n tutkimuksissa 3 m ha
VU- ja koivupaperipuun kuormaaminen ko. nostu
reilla vaati aikaa 3 .. . 5 min/ p-m3. 

Kahmainnostureista ovat meillä yleisimmät Hiab 
172 Elefantti ja 176 Metsäelefantti. Jälkimmäinen 
on käyttöominaisuuksiltaan monipuolisempi, ja sen 
kuormausteho on myös jonkin verran suurempi 
kuin edellisen. Lähiaikoina on ainakin Ruotsista 
tulossa uusia kahmainnosturimalleja. Hiab-nostu
reissa on tavallisesti käytetty 5 . .. 5.5 m:n puomia. 
Puomiin voidaan asentaa jatkokappaleita, niin että 
sen pituudeksi saadaan 6.5 .. . 7 m. 5 ... 5.5 m:n 
puomilla nostokyky on 0.75 tn ja nostokorkeus 7.0 
... 7.5 m. Puomia voidaan kääntää 360°. Nostu
rit painavat 0.9 ... 1.0 tn ja maksavat vakiovarus
teisilla 9.000 ... 12.000 mk. Lisävarusteena on nos
tureihin saatavissa vintturi, jolla puomin ulottu
vuuden ulkopuolella olevat pölkyt voidaan vetää 
auton viereen. Nosturit asennetaan tavallisesti au
ton ohjaamon taakse. Hiab-nostureihin on saata
vissa lisälaite, jolloin ne voidaan asentaa auton pe
rään. Lisälaite maksaa n. 1.600 mk. Tällaisella 
nosturilla voidaan kuormata auto ja täysperävaunu. 

Auton perään asennettu nosturi on helposti irro
tettavissa ja kiinnitettävissä, joten samaa nosturia 
voidaan käyttää useassa autossa. 

Hydrauliset puominosturit, joilla on monia hyviä 
käyttöominaisuuksia, ovat tulleet viime vuosina 
yhä yleisemmiksi, ja on todennäköistä, että yhä 
useampi pinotavara-auto tullaan kuormaamaan 
niillä. Hydrauliset kahmainnosturit edustavat sik
si huomattavaa pääomaa ja ovat niin painavia, et
tei niiden käyttöä autokohtaisina ja kiinteästi au
toon asennettuina voitane yleensä varsinkaan pit
killä matkoilla tapahtuvissa kuljetuksissa pitää 
mielekkäänä. Ne pääsevät parhaiten oikeuksiinsa 
erilliselle alustalle asennettuina tai irrotettavina, 
usean auton yhteisinä kuormauslaitteina. Hintan
sa ja painonsa puolesta hydrauliset vaijerinosturit 
soveltuvat autokohtaisiksi paremmin kuin kah
mainnosturi t. 

Autokohtaisten kuormauslaitteiden ryhmään 
kuuluvat myös vintturit, joilla vaijerin avulla ve
detään auton päälle taakka kerrallaan tai koko 
kuorma kerrallaan. Vintturikuormausmenetelmil
le on yhteistä, että taakat vedetään auton perästä 
päin, että niillä voidaan kuormata perävaunuttornia 
ja perävaunullisia autoja sekä että ne soveltuvat 
yleensä vain ajoneuvossa poikittain kuljetettavan 
tavaran kuormaamiseen. Niissä tarvittavat laitteet 
ovat verraten yksinkertaisia ja halpoja ja niillä 
kuormaaminen on nopeata. Niiden käyttö on otet
tava huomioon varastoja järjestettäessä, sillä ne 
saattavat asettaa varastojen laadulle ja varasto
muodostelmien järjestämiselle huomattavia eri
koisvaatimuksia. 

Yksin kappalein kuormattavat taakat voivat olla 
joko kehikoissa tai langoilla sidottavia nippuja. 
Taakkojen ja nippujen koko on tavallisesti ollut 
5 . .. 6 p-m3. Menetelmän käyttö on jäänyt meillä 
vähäiseksi. Kehikkokuormauksessa on vaikeutena, 
että autoa kohti tarvitaan useita kehikkoja, ja nii
den siirtäminen paikasta toiseen on hankalaa. Nip
pukuormauksessa taas ei yleensä saada autoon 
täyttä kuormaa, ja vajaakuormin liikennöiminen 
nostaa tuntuvasti auton kustannuksia. Nippumit
tausmahdollisuuksien puuttuminen on myös osal
taan vaikeuttanut sen yleistymistä. Sekä kehikko
että nippukuormauksessa tarvitaan vähintään kaksi 
miestä. Kehikot ja niput on sijoitettava tasaiselle 
ja kovapohjaiselle paikalle. 

Laitteita, joiden avulla perävaunuttomaan au
toon voidaan nostaa koko kuorma kerrallaan, ovat 
vaihtolava ja sen sovellutus, kuormausalusta. 
Perävaunullisessa autossa käytetään samanaikai
sesti kahta lavaa tai alustaa. Ensiksi mainitussa 
menetelmässä autoa kohti tarvitaan useita vaihto
lavoja, jotka kuormataan käsin maassa ja vedetään 
sen jälkeen auton päälle. Kuormausalustamenetel
mässä perävaunuttomalle autolle riittää yksi kuor
mausalusta ja perävaunulliselle kaksi alustaa. 
Alusta on vaihtolavan runko. Laitteet, joiden 
avulla kuormattu alusta vedetään auton päälle, 
ovat samat kuin vaihtolavakuormausmenetelmässä
kin. Tyhjä alusta pudotetaan varastolla auton pääl
tä kuormattavan pinon päähän. Pinon on oltava 
alustan pituutta vastaava, tai se on jaettava väli
pullia alustan pituutta vastaaviin kuormajaksoihin. 
Alusta työnnetään auton avulla pinon alle. Kuor-
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Kuva 6. Pinon alle työnnettävällä 
kuormausalustalla voidaan no
peasti kuormata koko kuorma 
kerrallaan. Alustalla voidaan 
kuormata vain ajoneuvossa poi
kittain kuljetettavaa tavaraa pe
rävaunuttomiin ja perävaunullisiin 
autoihin. - Valok. Metsäteho. 

Fig. 6. A. loading bed which is push
ed beneath the pile speeds up the 
loading of a complete pile. lt is only 
possible with this equipment to load 
timber transported crosswise onto 
the truck and its trailer. - Photo 
Metsäteho. 

man sitomisen jälkeen alusta kuormineen vedetään 
auton päälle. Molemmissa mainituissa menetelmis
sä kuljettaja voi yksinään suorittaa lavan tai alus
tan nostamisen ja siihen liittyvät muut työt. Me
netelmiä voidaan soveltaa myös yhdistettyyn met
sä- ja kaukokuljetukseen siten, että traktori hakee 
kuormatut lavat tai alustat metsästä varastolle, jos
ta ne kuljetetaan edelleen autolla. Niiden käyttö 
edellyttää vahvarunkoista autoa. Kuormausalusta
menetelmää on pidettävä näistä käyttökelpoisempa
na. Tarvittavien laitteiden hinta on vähäisempi ja 
alustan täyttämisestä ei aiheudu sanottavia lisäkus
tannuksia, koska työt voidaan järjestää niin, että he
vos- tai traktorimiehet purkavat kuormansa suo
raan alustalla kuormattaviin pinoihin, jolloin met
sä- ja kaukokuljetuksen niveltäminen käy saumat
tomasti. Vaihtolavojen kuormaaminen saatetaan 
joutua suorittamaan eri työnä. Jos metsästä tuotu 
tavara · puretaan suoraan vaihtolavalle, joudutaan 
joko turvautumaan metsä- ja autokuljetuksessa ai
kataulun mukaiseen ajoon tai vaihtolavoja on han
kittava runsaasti. Kuormausalustalla puutavara 
voidaan niputtaa ilman lisälaitteita. Kuor
mattava pino on tällöin tehtävä nippumitta
pinoksi. Vaihtolavoilla niputettaessa joudu
taan sen sijaan jokainen lava varusta
maan niputusraudoilla. Vaihtolavalle tavara voi
daan kuormata joko pitkittäin tai poikittain. To
dettakoon, että pitkän pinotavaran kuormaaminen 
käsin vaihtolavalle on raskasta. Kuormausalustan 
heikkoutena on, että sillä voidaan kuormata ny
kyään vain enintään auton levyistä ja poikittain 
kuljetettavaa tavaraa. Alustaa käytettäessä pino
jen pohjat on raivattava ja tasoitettava hyvin, ja 
aluspuiden on oltava riittävän paksuja ja suoria, 
jotta alusta voitaisiin työntää esteettömästi pinon 
alle. Kuormajaksoittaisia pinoja tehtäessä on pi
dettävä tarkoin huoli siitä, että kuormajaksot vas
taavat alustan pituutta. Pienillä varastoilla voi
daan käyttää lankusta valmistettuja, yhden kuor
man käsittäviä siirrettäviä kehikkoja. Niiden siir
tämisestä työmaalta toiselle aiheutuu ymmärrettä
västi lisäkustannuksia. 

Metsätehon tutkimusten mukaan vaihtolavan 
nostaminen perävaunuttomaan autoon vaati aikaa 
n. 10 min/ kuorma. Kuormausalustalla kuor
mausaika, johon sisältyvät alustan pudottaminen 
maahan, työntäminen pinon alle, kuorman sitomi
nen ja kuormatun alustan nostaminen, oli hieman 
yli 15 min/kuorma. 
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Vaihtolavavarusteet, kippi, vintturi, hydraulinen 
moottori, maksavat 4.500 ... 4.700 mk. Vaihtola
van ohjehinta pituudesta riippuen on 1.250 ... 1.300 
mk/ kpl ja kuormausalustan noin 780 mk/ kpl. Alus
ta ja mainitut, nostossa tarvittavat varusteet pai
navat noin 1.0 tn. Tässä painossa ovat mukana 
päätytuet ja pohjarakennelma, jonka päällä kuor
ma on, sekä kippi. Kaksi ensiksi mainittua ovat 
tarpeen kuormauslaitteesta riippumatta. Kippi pai
naa noin 0.3 tn. 

Vaihtolavojen ja kuormausalustojen avulla voi
daan niille soveltuvissa olosuhteissa tuntuvasti 
alentaa autojen ajokertakustannuksia ja nopeuttaa 
kuljetuksia. Lavojen tehokkaan käytön järjestä
miseen liittyvät organisatoriset vaikeudet, alusto
jen käytön varastoille asettamat vaatimukset ja se, 
että alustalla voidaan kuormata vain lyhyttä, ajo
neuvossa poikittain kuljetettavaa tavaraa, ovat ra
joittaneet näiden kuormausmenetelmien yleisty
mistä. 

Edellä selostettuja kuormauslaitteita ja -mene
telmiä voidaan yleensä soveltaa sellaisinaan kuor
mattaessa pinotavaraa traktoriperävaunuun tai 
- rekeen. 

Mechanisation of the Loading of Cordwood 
on to Trucks 

Summary 

A great deal of the loading of cordwood on to trucks 
in Finland is done manually. According to the statis
tics compiled by Metsäteho in winter 1963, about 75 
per cent of the cordwood trucks were hand-loaded. 
Nearly 50 per cent of the loading equipment employed 
for such trucks consisted of mechanical boom cranes, 
which were by no means used solely for cordwood 
loading. Of the loading equipment used, truck-mounted 
hydraulic boom cranes accounted for about 25 per cent, 
interchangeable platforms and loading beds, taken 
together, for 20 per cent, and separate loading devices 
4 per cent. The report discusses the employment of 
diiferent types of loading apparatus under varying 
conditions. At the moment, wheeled fork loaders, hy
draulic boom cranes and loading beds appear to be the 
most practical types. The first-mentioned of these are 
suitable only for large and centralised work-sites. Hy
draulic boom cranes, mounted on a separate platform or 
on the truck, primarily satisfy the requirements of a 
universal loader. Loading beds are applicable only for 
short cordwood transported crosswise on the truck. 
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