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TIIVISTEL MÄ
Tutkimus suoritettiin Enso-Gutzeit
O sakeyhtiö n työ maalla Ruokolahdella. Sen tarkoituksena oli selvitellä
autoajotuotoksen riippuvuutta autopalstatien varteen kerättyjen pinotavarakasojen koos ta ja leimikon tiheydestä. Lisäksi vertailtiin auton
palstalta-aj oa välivarastoajoon.
Keskimääräiset aikatutkimustulokset on esitetty taulukossa 1 (s. 4).
Siitä todetaan, että palstalta-aj o oli
molemmilla kuormauslai tteilla(J ou tsa
ja HIAB Metsäelefantti) varustetuilla
autoilla ajettaessa likimain yhtä paljon, eli 48 ... 51 minfkuorma, hitaampaa kuin auto tien varresta ajo. Palstalta-aj o maasto oli helppoa, ts. kovapo hjaista, verrattain tasaista mäntykangasta.
Keskimääräisistä tuloksista nähdään myös, että kuo rmaus ja koko
kuljetus HIAB Metsäelefantilla varustetulla autolla oli huo mattavas ti
nopeampaa kuin mekaanisella J o utsa-köysinos turilla varustetulla autolla.
Kuvassa 5 (s. 6) on esitetty palstalta-aj o n ajanmenekin ruppuvuu s

palstatien varteen kerättyjen pinotavarakasojen koosta ja leimikon
tiheydestä. Kuvasta nähdään, että
leimikon tiheyden kasvaessa ajanmenekki pienenee. Kasojen koon
vaikutus ajanmenekkiin on suhteellisen vähäinen, jos kasojen koko o n
yli 2 p-m 3 • Kasojen koon pienentyminen tästä vaikuttaa voimakkaasti
ajanmenekkiin ja siis ajotuotokseen.
Edullisin kasan koko oli tutkimuksen
mukaan 1. .. 2 p-m 3 •
K os ka mekaanisen J o utsa-nosturin
tuntikustannukset ovat huomattavasti
HIAB Metsäelefantin vas taavia kustannuksia pienemmät, osoittivat laskelmat J outsa-nosturin käytön palstalta-aj ossa HIABin käyttöä taloudellisemmaksi.
Heipoissa maastoissa on ajo suoraan palstalta taloudellisempaa kuin
auto tien va rresta ajo. en sijaan vaikeissa maastoissa tientekokustannukset suurenevat vähitellen niin, että
ennen autoajoa on taloudellisinta
suorittaa juontaa jollakin maastokelpoisemmalla ajoneuvolla, esim.
h evosella, trakto rilla tms.

Palstalta alkavaa sahatukkien ja pinotavaran auto kuljetusta o n yleisesti
pyritty käyttämään sille edullisissa
maasto-olosuhteissa. Menetelmän soveltamismahdollisuuksia lisää siirtyminen vintturijuontoon, koska tällöin
autopalstateiden pidentyneestä välimatkasta johtuen teiden laatu paranee
ja niiden varrella olevat puumäärät
kasvavat. Hakkuun, juonnon ja autoajon oikeata toisiinsa niveltämistä silmällä pitäen olisi tunnettava lähemmin autoaj otuo to ksen riippuvuus autopalstatien varteen kerättyjen puutavaramuodostelmien koosta ja välimatkasta. Koska tiedot tästä ovat olleet pinotavaran osalta puutteellisia,
suoritettiin asiasta suppea, vertaileva
tutkimus Enso-Gutzeit Osakeyhtiö n
työmaalla. Samalla vertailtiin auton
palstalta-ajoa välivarastoajoon.
TUTKIMUSAINEISTO
Tutkimus suo ritettiin lokakuussa
1963 Enso-Gutzeit Osakeyhtiön työmaalla Ruokolahdella, missä oli käyn-

K11va 2. s. vaijeritaakka sidotaan usein nosturiköydessä vapaasti liikkuvalla Isachsen- tai
vastaavantyyppisellä, laukaistavalla köysilukolla ja köyden päässä olevalla renkaalla.
Fig. 2. A cable load is o ften tied with a quick-release catch of Isachsen or corresponding
type and a ring at the end of the rope.

nissä 4 m ja apumittana olevan 2 m
mäntypaperipuun hakkuu ja ajo. Harvennushakkuuleimikon tiheys oli keskimäärin n. 40 p-m 3fha, mikä edusti
n. 35 % metsikön puustosta. Maasto

K11va 1. Palstalta ajoa nelipyörävetoisella kuorma-autolla, joka on varus tettu mekaanisella
Joutsa-nosturilla. Kuorrnaus tapahtuu ns. vaijeritaakkoina. alok. '[etsäteho.
Fig. 1. Haulage from the strip by 4-wheel drive truck with a mechanical Joutsa lift. Loading
is done by so-called cable loads. - Photo Metsäreho .

oli kovapohjaista, verrattain tasaista
mäntykangasta, jonka kaltevuussuhteet olivat paikoitellen jyrkätkin.
Palstalta-ajon osalta puut hakattiin
omiin, piaomaisiin kasoihinsa n. 40
m :n välein olevien autopalstateiden
varteen. Autopalstatiet oli ennakolta
suunniteltu ja merkitty työ njohtajan
toimesta. 4 m mäntypaperipuukasat
vaihtelivat kooltaan 10 .. . 59 kpl:een
ollen keskimäärin 26.2 kpleli 2.1 p-m 3 •
Kasojen välimatkat vaihtelivat 5 ... 132
m :iin ollen keskimäärin 16 m . Välivarastoajon osalta puut olivat pitkissä pinoissa metsäautotien varrella.
Autoina oli kaksi 4-pyörävetoista
Volvo 485 Viking kuorma-autoa.
äistä toisessa oli tavallinen, 132 Din
hv:n moottori ja tasauspyörästön lukitsija molemmissa akseleissa. Tämä
auto oli varustettu puoliperävaunulla
ja J outsa-puorninosturilla. T oisessa
autossa oli turboahdettu, 158 Din
hv:n moottori ja tasauspyörästön lukitsija vain yhdessä akselissa. Auto oli
varustettu 2-akselisella takatelillä ja
HIAB 176 Metsäelefantti-autokuormaajalla. Miehistönä oli kuljettaja ja
apumies, jotka molemmat olivat erittäin tottuneita myös pinotavaran palstalta ajoon .
Palstalta-ajo tapahtui ilman muita
edeltäviä tienrakennustöitä kuin niitä,
jotka suoritettiin hakkuumiesten toi -
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Tau lu kko - Table 1
Työmaa-ajan keskimäärä inen rakenne sekä autokuormaa ja p-m 3 kohti laskettu menekki pa1sta1ta
ja autotien varresta autolla 4 m mäntypaperipu ita ajettaessa. Autokuorman koko 22 p-m 3 .
Structure and average expmditure, per /oad and pi!rd Cll.m., of JVorking-site-time whm
ba11/ing 4-metre pine pu!pwood /;y tmck J rom tbe strip and Jrom a!ongside the tmck road.
Size of !oad 22 piled m.m.

Työmaa-aika minik uorma -

Työvaihe -

Fh:tse of Work

auto
Joutsa truck
1

paJstaJta
from
strip
K11ormaus -

from
road

Working-site-time
min.fpiled cu .m.

HIAB auto 1 J outsa autok
truck
truc
palstalta
from
strip

from
road

palsta !ta
from
strip

tieltä

1

tieltä
from
road

%

1

HIAB auto 1 Joutsa autok
truck
truc ·
paJstalta
from
strip

tieltä
from
road

palstalta
from
strip

tieltä
from
road

1

HIAB auto
truck
palstalta
from
strip

from
road

tieltä

Loading

Vars. kuormaus
- kuormaimen siirto pinolle
- kuormaustaakan teko
- kuormaustaakan nosto autoon
- kuormaustaakan purkam. autossa
Kuorman sitominen ja ajokunt. laitto
Kuormaukseen valmistautuminen
Yh t . - TotaJ
Palsta-ajo -

tieltä

min. fload

1 min/p-m 3 -

-

-

3.0
3.0
5.1
2.7
2.0
1.5

140.5
41.8
33.6
16.8
14.1

13.6
13.6
23.2
12.3
9.1
6.8

-

171.4
55.9
35.0
16.8
51.8

19.1
20.0
37.3
26.8
9. 1
34.1

-

30.9
9.2
7.4
3.7
3.1

4.2
4.4
8.2
5.9
2.0
7.5

-

37.7
12.3
7.7
3.7
11.4

35.7
11.6
7.3
3.5
10.8

56.9
16.9
13.7
6.8
5.7

6.4
6.8
12.6
9.1
3.1
11.5

17.3
17.3
29.5
15.6
11.6
8.7

72.8

54.3

32.2

17.3

330.9

246.8

146.4

78.6

68.9

100.0

49.5

100.0

-

Strip ha11lage

Tyhjänäajo (128 m)
Keräysajo (427 m)
Kuormattuna-ajo (25 m)
Ajoon valmistautuminen
Ajon suunnittelu
Ajoneuvon kääntyiJy
Tietyöt
Yht.- TotaJ

4.5
16.5
1.4
4.5
2.7

-

1.1

-

2.2

-

32.9

-

-

-

Lepo, hukkaijö, odotw
Rest, unprodttclive work, waiting
Työmaa-aika,ybteensä
Working-site-time, grand /ota/

Työmaa-aikojen suhteet, %
Working-site-time ratio, %
IPaJstaJta- ja tieltäajoaikojen ero, min.
1D ifference, min.

-

-

4.3
15.6
1.3
4.3
2.5
1.0
2.1

-

6.9
25.3
2.2
6.9
4.1
1.7
3.4

-

31.1

-

50.5

-

-

-

-

-

-

100.0

100.0

100.0

-

-

32.9

-

149.6

-

149.6

-

-

-

-

480.5

246.8

296.0

1.1

65.1

17.3

314

376

100

51.4

-

-

-

20.5
75.0
6.4
20.5
12.2
5.0
10.0

20.5
75.0
6.4
20.5
12.2
5.0
10.0

2.2

54.3

105 .7
611

-

4.5
16.5
1.4
4.5
2.7

47.8

2.34

2.17

-

78.6

100.0

-

-

-

-

-

-

-

(
mesta tavanomaisen palstatien varteen hakkuun yhteydessä. ämä tietyöt rajoittuivat lähinnä vai n puiden
kaatoo n tiealueelta mahdollisimman
lyhyeen kantoon. Kuormaus sekä
palstalta että välivarastosta ajossa tapahtui kuormaustaakkoina. J outsapuo minosturilla kuormattaessa taakat o livat ns. vaijeritaakkoja, jotka
muodostettiin pinoamalla puut yksitellen nosturiköyden päälle ja sitomalla ne vapaasti nosturin teräskäydessä liikkuvalla, Isachsen-tyyppisellä,
laukaistavalla köysilukolla ja teräsköyden paassa o levalla renkaalla.
Kuormaus HIAB Metsäelefantilla tapahtui h ydraulista ko urak uormainta
käyttäen.
Tutkimu kse n vertailukelpo isuutta
silmällä pitäen kaikki autopalstatiet
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ajettiin molemmilla autoilla ja niin,
että saatiin vaihtelevia leimikontiheyksiä.
Tutkimusaineisto käsitti kaikkiaan
n. 88 p-m 3 •

TUTKIMUSTULOKSET
Työmaa-ajan ra kenne ja men ekki
Sekä palstalta että välivarastosta autolla-aj oajan keskimääräinen rakenne
ja menekki o n esitetty taulukossa 1.
T ämä työ maa-aja n rakenne ja menekki edellyttää palsta-aj ossa 128 m:n
tyhjänäajomatkaa, 427 m :n keräysajomatkaa ja 25 m :n kuormattuna-ajomatkaa. Vastaavat ajonopeudet o livat
1.70 kmfh, 1.55 kmfh ja 1.05 kmfh .
Erilais ten nostureiden käyttö ei ra-

JOHtanut au tokuorman kokoa, vaan
se oli kaikissa tapauksissa sama.
Taulukon mukaan kului palstalta
kuormaukseen 50 ... 69 % ja palstaajoon 31.. .50 % työmaa-ajasta. Pääosa n kuormausajasta muodosti J outsalla kuormattaessa kuormaustaakan
teko, johon kului 36 .. . 57 % työmaaajasta. Kuormaus HIAB koura nosturilla tapahtui sen sijaan tasaisemmin
kuormaustaakan autoonnoston kuluttaessa eniten aikaa. Palsta-ajoajasta
noin puolet kului keräysajoo n. Tämä
johtui verrattain harvan leimikon
aiheuttamasta pitkästä keräysajomatkasta .
Taulukosta nähdään, että kuo rmaus Hl B-kouranosturilla on 2 ...3
kertaa nopeampaa kuin kuorma us
J o utsa-puominosturi lla. Tämä johtuu

palstalta 6.3 kpl eli 0.50 p-m3 ja autotien varrelta 8.3 kpl eli 0.66 p-m 3 sekä
HIAB Metsäelefantilla kuo rmattaessa
palstalta 15.3 kpl eli 1.22 p-m 3 ja
autotien varrelta 18.0 kpl eli 1.44
p-ms.
Tutkimusten mukaan varsinainen
kuo rmausaika oli HIAB Metsäelefantilla kuo rmattaessa riippumato n
kuormaustaakan koosta. Sen sijaan
J o utsa-nos turilla
vaijeri taakkoina
kuo rmattaessa varsinainen kuo rmausaika kasvoi kuormaustaakan pölkkyluvun kasvaessa.

Paistoita-ajoajon r iippuvuus
palstatienvarsikasojen koosta ja
lei mi kon tiheydestä

Kuva 3. Vaijeritaakan sitomiseen sopii myös
ruotsalainen, itsestään laukeava, käydessä vapaasti liikkuva E IA-h ylsykoukku köyden
päässä olevine, kiilalukolla kiinnitettyine
O rsa-silmukoineen. - Valok. P . Salanterä.
Fig. 3. The Swedish, self-releasing E IA
sleeve hook is also suitable fo r cable loads.
The E IA incorporates an Orsa Joop wh ich
is fixed with a wedge device at the end of
rhe rope. - Pho ro P. Salamerä.

Palstalta-aj o n työmaa-ajan riippuvuus
palstatien varrelle hakkuumiehen toimesta pino ttujen kasojen koosta ja
leimikon tiheydestä nähdään kuvasta
5. Siitä todetaan, että leimikon tiheyden vaikutus palstalta-ajoaikaan o n
käytännössä esiintyvissä tapau ksissa
korkeintaan 20 .. .25 %· Kuvasta todetaan myös, että kasojen koon vaikutus ajanmenekkiin on suhteellisen
vähäinen kasojen koon o llessa yli 2
p-m3 , mutta kasojen koon tästä pienentyessä ajanmenekki kasvaa melko
jyrkästi. iinpä kaso jen koon pienentyessä 4 p-m3 :stä 2 p-m 3 :iin palstaltaaj o n ajanmenekki kasvaa vain 7 .. . 9 %,

mutta niiden koo n pienentyessä 2
p-m 3 :stä 1 p-m 3 :iin ko. ajanmenekki
kasvaa 13 .. . 21 %, 1 p-m3 :stä 0.5
p-m 3 :iin 20 .. . 76 % ja 0.5 p-m3 :stä
0.25 p-m3 :iin 40 ... 86 %· Kuvasta
ilmenee myös, että leimikon tiheyden kasvaessa voidaan tyytyä pienempiin kasoihin kuin harvemmissa leimikoissa.

Pa istoita-ajo n li säku sta nn uk set

Palstalta ja auto tien varresta ajon
ajanmenekkien ero oli eri nostureilla
kuormattaessa keskimäärin 2.2 ... 2.3
min/p-m 3 • Ottaen huo mioon erihintaisten kuo rmauslaitteiden aiheuttaman kustannuseron tämä merkitsee
sitä, että palstalta-ajossa o n melko halvan, mekaanisen nosturin käyttö suhteellisesti edullisempaa kuin kalliin
HIAB-nosturin käyttö .
J os J outsa-nosturilla varustetun auton tuntikustannukset olisivat 15:- ,
olisivat palstalta-ajon lisäkustannukset auto tienvarresta ajoon verrattuna
n. - :60/p-m 3 • HIAB-nosturilla varustetun auto n kustannukset ovat
suuremmat sen suurempien tuntikustannusten vuoksi.
Verrattaessa suoraan palstalta tapahtuvaa autolla-ajoa tavanomaiseen,
tienvarsivarastoo n tapahtuvaan he vostms. juo ntoon on o tettava huo mioon

ratkaisevimmin kuo rmaustaakkojen
erilaisesta koosta ja erilaisesta tekonopeudesta. iinpä kuormaustaakka
oli HIABilla kuo rmattaessa 2 ...2.5
kertaa suurempi ja kuo rmaustaakan
teko noin 4 kertaa nopeampaa kuin
J outsalla kuormattaessa.
opeamman kuormauksen vuoksi o n ajo
HIAB-kouranosturia käyttäen ollut
palstalta n. 1.6 kertaa ja välivarastosta
n. 3 kertaa nopeampaa kuin ajo J o utsanosturia käyttäen.
Välivarastosta-ajo o n ollut J outsalla kuormattaessa n. 2 kertaa ja
HIA Billa kuo rmattaessa n. 4 kertaa
nopeampaa kui n palstalta ajo. Absoluuttinen aikaero o n kuitenkin ollut
mo lemmissa tapauksissa likimain sama, ts. 48 ... 51 minfkuorma eli 2.2 ...
2.3 minfp-m 3 •
Varsin aise n k uo rma usajan
ri ippuvuus taa kan koo sta

Kuo rmaustaakan keskimääräinen koko oli Joursa-nosturilla kuormattaessa

Km:a 4. Palstalea ajoa nelipyörävetoisella autolla, joka on varustettu auto kohtaisella HIAB
176 !ersäelefantri-koumnosturilla. - Valok. Metsäteho.
Fig. 4. Haulage from the srrip by 4-wheel drive truck with a HIAB 176 Metsäelefanrri grab
crane. - Phoro Metsäreho.
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!Vtva 5. Palstalta-ajoajan riippuvuus palstatien varteen kerättyjen paperipuukasojen koosta ja
leimikoo tiheydestä. Palstateiden välimatka oli 40 m ja keräysajomatkao pituus leimikon
tiheydeo ollessa 13 p-m'/ha oli 427 m ja leimikon tiheyden ollessa 52 p-m'/ha 107 m.

Fig. 5. The depeodence of the time expenditure on haulage from the strip o n the size of the
corwood stacks collected alongside the strip road and on the density o f the staod marked
for cutting. The distance between the strip roads was 40 m. and the length of che collectinghauliog .trip 427 m. when the marked scand deosity was 13 piled cu.m. per hectare, aod 107m.
when the density was 52 piled cu .m.

myös palstatien varteen tehdyn tavaran hakkuulisät, mitkä jo sisältävät
palstatien tekokustannukset. e vaihtelevat leimikon tiheydestä riippuen
helpoimmassa
traktori tientekoluokassa -:16 ... -:40/p-m 3 :iin ja vaikeimmassa tientekoluo kassa - :28 ...
1 :04/p-m3 :iin. Ainakin heipoissa maastoissa autotien tekokustannukset ovat
samaa luokkaa. K oska ainakaan heipoissa maasto-olosuhteissa ei synny
muita, esim. tiestä tai autosta aiheutuvia lisäkustannuksia, voidaan tode-
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ta, että autoajolle sopivissa maastoissa
ajo suoraan palstalta on edullisinta.
LOPPUPÄÄTELMIÄ
Tutkimusaineiston suppeudesta huolimatta voidaan suoritetun vertailevan
tutkimukse n tuloksia pitää riittävän
luo tettavina suuntaa antavien päätelmie n tekoon.
Kuten tutkimuksessa saatiin selville,
on hakkuupalstalta alkavan pinotavaran autokuljetuksen tuo tos riippuvainen leimikon tiheydestä ja auto-

palstatielle kerättyjen pinotavarakasojen koosta. Käytännössä esiintyvissä
tapauksissa leimikon tiheyden vaikutus ajanmenekkiin saattaa olla jopa
25 %· Hakkuun ja kuljetuksen yhteisvaikutuksen huomioon ottaen näyttää olevan edullisinta kerätä puut
palstatien varrelle 1 .. .2 p-m 3 :n kokoisiin kasoihin.
Mekaanisesti toimivaa Joutsa-köysinosturia ja hydraulisesti toimivaa
IDAB-kouranos turia
vertailtaessa
voidaan todeta kuormauksen HIABilla olevan 2 .. .3 kertaa nopeampaa
kuin kuormauksen Joutsalla. Viimeksi mainitun nosturin kuormausta
vo itaneen nopeuttaa mm. käyttämällä
kuormaustaakkaa
muodostettaessa
pitkävartisia koukkuja nosturiköyden
vetoon kasan alitse.
Pinotavaran palstalta-ajo on 2 .. .4
kertaa hitaampaa kuin ajo autotien varresta . Absoluuttinen ajanmenekkien
ero palstalta ja autotien varresta ajettaessa on 2 ... 3 minfp-m 3 :n luokkaa.
Ottaen huomioon erilaisilla nostureilla varustettujen autojen kustannukset voidaan todeta, että palstaltaajon lisäkustannukset autotien varresta ajoon verrattuina ovat Joutsatyyppistä nosturia käyttäen edullisemmat ja n. -:60fp-m 3 :n luo kkaa.
Hakkuumaaston ollessa autollaajon kannalta riittävän kovapohjaista,
tasaista ja !oivaa ja siis auto tie ntekokustannusten vähäiset on siten taloudellista aloittaa pinotavaran ajo autotienvarresta-ajon sijasta suoraan palstalta. Maaston vaikeutuessa tientekokustannukset nousevat lopulta niin
korkeiksi, että o n edullisinta suorittaa
juonto autotien varteen jollakin muulla tavalla ja aloittaa autoajo vas ta
sieltä.

The Truck Transport of Cordwood
from the Strip
BY JAAKKO SALMINEN

SUMMARY
The study was conducted at the work
site of Enso-Gutzeit O sakeyhtiö at
Ruokolahti. Its aim was to throw
lig ht o n the dependence of the truckhauling perfo rmance o n the size of
the co rdwood stacks collected alongside the motor strip road and on the
density of the stand marked fo r cutting. In addition, a co mpari so n was
made between truck transpo rt from
the strip and from intermediate
storage.
The average time stud y results are
shown in Table 1 (p. 4). Haulage from
the strip w hen bo th trucks had a
loading device (Jo utsa and HIAB
Metsäelefantti) was ro ug hly egually
slower, i.e. 48 ... 51 min.Jload, than
h'lulage from alongside the motor

road. The terrain for haulage from
the strip was easy, firm, fairly even
pine heath.
The average results show also that
loading and the whole of transport
by a truck with a HIAB Metsäelefantti was considerably quicker than
by a truck furni s h ~ d with a J outsa
rope lift.
Fig . 5 shows the dependence of
the time expendi ture o n h'lulage from
the strip o n the size of the cordwood
stacks and the density of the stand
marked fo r cutting. Time expenditure diminishes wi th the increase in
the density of the marked stand. The
ef~ et of the stack size o n the expenditure of time is relatively small if the
stack size is over 2 piled cu.m. Below

this, the stack size influences the
time expenditure co nsiderably, and
thus also the haulage output. The
idea! stack size was 1. .. 2 piled cu.m.
As the costs per hou r of a mechanical J outsa crane are co nsiderably
lower than those of a HIAB Metsäelefantti, the J outsa-crane is more
economical fo r haulage from the strip.
In easy going, haulage direct from
the strip is more economical than
haulage from alongside the motor
road. But road-making costs g radually increase in difficult topography,
and thu s the most econo mical procedure is to use some means mo re
suitable for cross-co untry work, e.g .
ho rse, tracto r, etc., fo r skidding prior
to truck transpo rt.
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