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T i i v i s t e 1 m ä 

Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, kuinka kuormausvaraston ja 
tien laatu vaikuttavat puutavaran autokuljetukseen. 

Kuormien keskimääräiset koot ja kuormien lukumäärät esitetään taulu
kossa 1 (s. 6). Tutkimustulokset esitetään seuraavasti. 

- Tukkien kuormauksen keskimääräiset työmaa-ajat ovat taulukossa 
2 (s. 9). 

- Kuorellisen paperipuun kuormauksen keskimääräiset työmaa-ajat 
ovat taulukossa 3 (s . 10). 

-Keskimääräiset ajonopeudet ilman keskeytyksiä ja keskeytyksi
neen sekä keskimääräiset kuljetusmatkat ovat taulukossa 4 (s . 11). 

- Ajon keskeytysten syyt ja niiden osuudet prosentteina ovat tau
lukossa 5 (s. 12). 

Tulosten perusteella todetaan seuraavaa. Kokonaisuudessaan kuorma
uksen työmaa-ajat vaihtelivat kuormittain suuresti. Tukkien kuormauk
sessa työmaa-aika oli 1-akselisella puoliperäv~unulla varustetun 2-
akselisen auton kohdalla 0.4 ... 4.7 min/10 j . Täysperävaunullisen 
3-akselisen auton kuormaul<::sessa vaihtelu oli hiukan pienempi . Paperi
puun kuormauksessa vaihtelu oli suurin 2-akselisella puoliperävaunulla 
varustetun 2-akselisen auton kohdalla; työmaa -aika oli tällöin 0 .6 .•. 
7.0 min/p-m3. Täysperävaunullisen 3-akselisen auton kuormauksessavaih
telu oli vähäisempää. 

Kuormausvarastojen suureneminen pienensi tukkien kuormausaikaa , mut
ta paperipuun kuormauksessa ei riippuvuutta ollut sanottavasti havait 
tavissa. Telauksen merkitys sitä vastoin oli suuri. Kun keskimääräi
nen telausmatka oli 1.4 km , kuormausaika lisääntyi kakRinkPrtaisek
si siitä, mikä se oli ilman telausta. Telauksella tarkoitetaan tässä 
sitä, että kuormaaja siirtää puutavaran, jota ei v~i&~ sijaintinsa 
vuoksi kuormata suoraan autoon, omassa kuormatilassaan kuormausetäisyy
delle . 

Talvella suoritettuna kuormaus oli noin 9 % lumettomana aikana suo
ritettua hitaampaa . 

Keskimääräinen ajonopeus ilman keskeytyksiä oli tieluokassa I 55 ... 
64 km/h, tieluokassa II 30 •.• 53 km/h ja tieluokassa III 9 ... 22 km/h . 
Eri ajoneuvojen välillä ei ajonnpeudess~ kuitenkaan ollut havaittavis 
sa merkittäviä eroja . Ajonopeuteen ei myöskään sanottavasti vaikutta 
nut se, ajettiinko lumettomana aikana tai talvisissa olosuhteissa . 

Ajon keskeytykset näyttivät ajoneuvon suuretessa lisääntyvän. Ne 
pienensivät 1-akselisella puoliperävaunulla varustetun 2-akselisen au
ton ajonopeutta noin 2 %. Jos samassa vetoautossa oli 2-akselinen puo
liperävaunu, ajonopeus pieneni noin 7 %. Kaksiakselisella täysperä
vaunulla varustetun 3-akselisen auton ajonopeus pieneni keskeytysten 
vuoksi 3 .•. 18 %. Keskeytysten laadussa ei eri ajoneuvoilla kuitenkaan 
ollut eroa. 

' 
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Johdanto 

Metsäteho suoritti syksyllä 1968 ja talvella 1969 autokuljetustutkimuk

sen Rauma-Repola Oy :n, Oy W. Rosenlew Ab:n, Enso-Gutzeit Osakeyhtiön ja 

G.A. Serlachius Oy :n työmailla. Sen avulla pyrittiin selvittämään, kuin

ka kuormausvaraston ja tien laatu vaikuttavat puutavaran autokuljetuksen 

ajanmenekkiin ja tuotokseen . 

T u t k i m u s t a p a 

Tutkimus suoritettiin tavanomaisesta aikatutkimuksesta poiketen ajopiir

turilla . Piirtureita on yleensä käytetty autojen käytön valvontaan, jos

kin puutavaran kuljetuksessa niitä on ollut hyvin vähän käytössä. Myös 

puutavaran autokuljetuksen tutkimusvälineenä niistä on sangen vähän koke

muksia . 

Ajopiirturit rekisteröivät tiedot joko diagrammilevylle tai -nauhalle. 

Diagrammilevy ja siihen tulevien tietojen laatu ja määrä esitetään kuvas

sa 1 (s . 5) . 

Ajopiirturin rekisteröimät tiedot luetaan erityisellä lukulaitteella, 

jonka avulla voidaan selvittää ajotapahtumien kelloajat 1 ... 2 minuutin 

tarkkuudella lukulaitteesta riippuen. Ajomatkojen lukemistarkkuus on 0.1 

... 0 .3 km . 

Ajopiirturin käytön suurin etu tavanomaiseen aikatutkimukseen verrattu

na on sen suhteellisen pienet kustannukset . Piirturin hankintakustannuk

set ovat 5C0 ... 700 mk ja käyttökustannukset jäävät melko alhaisiksi . Dia

grammilevyjen tai -nauhojen vaihdon ja tarpeellisten lisätietojen merkit 

semisen voi autonkuljettaja suorittaa ilman apua. 
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Jos ajopiirturia käytetään tutkimusvälineenä, sillä on eräitä rajoituk

sia. Edellä mainittiin jo sen lukemistarkkuus, joka rajoittaa käyttöä ko

vin lyhyillä ajomatkoilla. Toisena haittana on se, että pelkät piirturin 

rekisteröimät tiedot eivät yleensä riitä sellaisinaan, vaan niitä täyden

tämään tarvitaan tietoja mm . keskeytysten syistä, varastojen, teiden ja 

purkamispaikkojen laadusta sekä sääolosuhteista . 

Ajopiirturi soveltuu hyvin ajonopeuden, ajomatkan ja ajon keskeytysten 

selvittämiseen, mutta sitä vastoin sen suomat mahdollisuudet kuormauksen 

ajanmenekin analysointiin ovat rajoitetut. Mikäli kuormaus suoritetaan 

erillisellä kuormaimella, kuten tässä tutkimuksessa on tehty, autoon asen

netun piirturin avulla on selvitettävissä ilman lisätutkimuksia vain kuor

mauksen työmaa-aika. 

Yhdistämällä tavanomainen aikatutkimus ja ajopiirturitutkimus voitaneen 

koko autokuljetusketju (kuormaus, ajo, purkaminen) ottaa samalla kertaa 

tarkan tutkimuksen kohteeksi . Aikatutkija suorittaisi kuormauksen ja pur

kamisen tutkimisen ja piirtu~illa selvitettäisiin ajonopeudet ja -matkat 

sekä ajon keskeytykset. 

Käsillä oleva tutkimus suoritettiin yksinomaan ajopiirturin (VDO, malli 

EFSg/E 140/W/7 x 24/Bii) avulla. Piirturi asennettiin kaikkiin tutki tta

viin autoihin. Kuljettaja vaihtoi diagrammilevyt viikoittain ja merkitsi 

piirturilla saatujen tietojen täydentämiseksi kuormittain muistiin ajon 

keskeytysten syyt. ffån luokitteli myös tiet kuormittain seuraavasti. 

Tieluokka I 

Tieluokka II 

Tieluokka III 

Parhaat maantiet (kestopäällysteiset, öljysora- ja parhaat 

soratiet) ja parhaat talvitiet. Ajonopeuteen sanottavasti 

vaikuttavia isoja mäkiä ja mutkia ei ole . Tie on niin le

veä, ettei ohittaminen vaadi vauhdin hiljentämistä. 

Tavalliset maantiet (sora- ja huonot öljysoratiet), par

haat metsäauto·· ja kylätiet sekä tavalliset talvitiet, 

joissa on kova ja verraten tasainen ajorata. Mäet ja 

mutkat hidastavat jonkin verran ajonopeutta. Oh~ttaminen 

vaatii vauhdin hiljentämistä ja tiettyä varovuutta. 

Huonot maantiet, tavalliset metsäauto- ja kylätiet sekä 

huonot talvitiet. Ajoradan pinta on epätasainen tai peh

meä . Mäet ja mutkat hidastavat tuntuvasti ajonopeutta . 
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Kuva 1. Tietojen rekisteröityminen ajopiirturin diagrammilevylle. 

Fig. 1. Registration of data on the diagram disc of the drive recorder. 

Uusimmat ajopiirturimallit rekisteröivät 
myös auton moottorin kierrosluvut yhtä
jaksoisena käyränä. 

1 

2 

3 = 

4 

5 

Aikareuna, josta on luettavissa piirturin 
rekisteröimien tietojen ajankohta. 

Time band giving the time of the data en
tered by the recorder. 

Nopeuskäyrät, joista selviävät ajon eri 
nopeudet. 

Speed curves which show the driving speeds 
during haulage . 

~årinäpiirto, josta ilmenevät auton ajo
ja seisonta-ajat. Ohut viiva osoittaa 
auton seisoneen moottori joutokäynnillä 
tai pysähtyneenä. Leveä viiva osoittaa 
auton kulkeneen. 

Vibration recording, which indicates run
ning and standstill times. The thin line 
shows that the truck was halted with the 
engine idling or off. The broad line shows 
tha t the truck was moving. 

Matkap11rto, josta on luettavissa ajettu 
matka. Kahden kehäv11 van väli = 1 km ja 
p11rtimen edestakainen liike = 10 km. 

Distance band from which the distance 
covered can be read. I nterval between two 
broken circular lines 1 km; up and down 
trace of the recorder = 10 km. 

Levyn keskikenttä, johon merkitään tar
peellisiksi katsottuja lisätietoja ennen 
p11rturin sulkemista ja sen avaamisen jäl
keen. 

Central field of the disc for entry of 
additional data consi dered necessary be
fore the recorder i s closed and after it 
has been opened. 

The latest drive recorder models also reg
ister engi ne rpm in the form of a contin
uous curve. 



A j o n e u v o 
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T a u 1 u k k o 1 

Kuormien keskimääräinen koko ja kuormien lukumäärä 

Kuorellinen havupaperipuu 

2m 4 m n. 6 m 

Keskikuorma, p-~ / Kuormia, kpl 

49.1 1 54 

55.4 1 15 

55.9 1 18 

59.1 1 28 51.9 1 16 54.3 1 42 

Kuorellinen 
lehtipaperi

puu 

2.4 m 

49.9 1 34 

Havutukki 

Keskikuorma, j3/ 
Kuormia, kpl 

467 1 64 

888 1 49 

849 1 109 

0\ 
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Ohittaminen vaatii auton pysäyttämistä tai on mahdollista 

vain erityisillä ohituspaikoilla. Teiden kunto saattaa 

r ajoittaa auton kuormittamista. 

Lisäksi kuljettaja täytti kuormittain kuormausvaraston kuvauslomakkeen, 

jotta saataisiin selville, mitkä tekijät vaikuttavat kuormauksen työmaa

ajan menekkiin. Kuormausvaraston kuvauksessa kiinnitettiin huomiota eri 

tyisesti: 

- varastomuodostelmien sijaintiin, kokoon ja muot ocn kuorrr.auksen kan

nalta tarkasteltuna, 

- auton ja kuormauslaitteen liikkumista vaikeuttaviin tekijöihin . 

T u t k i m u s a i n e i s t o 

Tutkimukseen osallistuivat seuraavat ajoneuvot . 

Kuormausvaraston 
sijainti 

Laihia 

Kauhajoki 

Harviala, auto n:o 1 

Uimaharju, 

Ähtäri, 
" 
II 

" 
" 

2 

3 

Ajoneuvo 

2-aks. auto ja 1-aks. puoliperävaunu 

" " " 2-aks. " 
3-aks . auto ja 2-aks. täysperävaunu 

" 
" 

Ajoneuvojen ja kuormausvarastojen valinta suoritettiin yhteistyötoimi

kunnassa, jossa olivat kuorma-autoilijoiden, kuljetuksenantajien ja met 

sänomistajien edustajat . Kuormausvarastojen valinnassa pyrittiin löytä

mään kunkin alueen tyypillisiä varasto-olosuhteita edustavat kuormausvaras 

tot. 

Kaikki autot kuormattiin erillisellä, auton alustalle asennetulla hyd

raulisella kourakuorrna imella. 

Tehdasmittauksen perusteella lasketut kuormien keskimääräiset koot ja 

kuormien lukumäärät PSitetään puutavaralajeittain ja autoittain taulukossa 1 

(s. 6) . 



- 8 -

T u t k i m u s t u l o k s e t 

Kuormaus 

Kuormauksen keskimääräiset työmaa-ajat ja niiden hajonnat esitetään 

taulukoissa 2 ja 3 (s . 9 ja 10). Kuormauksen työmaa-aikaan sisältyy ajo

neuvon kuormausvarastolla viipymä aika kokonaisuudessaan. Siten siinä 

ovat mukana varsinaisen kuormauksen, kuormauksen ja ajon valmistelun, kuor

mausajon sekä kuormauksen keskeytysten vaatimat ajat. 

Kuormausolosuhteet eri paikkakuntien kuormausvarastoilla olivat verra

ten samankaltaiset ja lisäksi suhteellisen hyvät. Joitakin selviä eroja 

oli kuitenkin havaittavissa. Osa 1-akselisella puoliperävaunulla varus

tetun 2-akselisen auton kuljettamista tukeista (29 kuormaa) kuormattiin 

suurelta, noin 35 000 j 3 sisältäneeltä kuormausvarastolta. Kuormauksen 

työmaa-aika oli siellä 1.68 min/10 j3 . Muut tukkikuormat (35 kuormaa) 

kuormattiin pieniltä, noin 3 500 j 3 sisältäneiltä kuormausvarastoilta , 

jotka olivat yleensä talviteiden varsilla. Niiden kuormausaika oli 2.12 

min/10 j 3 . Kuormausolosuhteet näillä kuormausvarastoilla olivat muilta 

osin melko samankaltaiset. 

Paperipuun kuormauksessa ei kuormausvaraston suuruuden vaihtelullanäyt

tänyt olleen vaikutusta kuormauksen työmaa-ajan menekkiin . 

Ajettaessa 2 m kuorellista paperipuuta 2-akselisella autolla, jossa oli 

2-akselinen puoliperävaunu, jouduttiin osa kuormista (21 kpl) telaawaan 

nosturiautolla (telauksella tarkoitetaan sitä, että kuormaaja siirtääpu~

tavaran, jota ei voida sijaintinsa vuoksi kuormata suoraan autoon, omassa 

kuormatilassaan kuormausetäisyydelle). Telausmatka, jonka pituudesta te

lauksen vaatima aika suuresti riippuu, oli 0 .1 ... 3.0 km, keskimäärin 1.4 

km . Kuormattava auto odotti telauksen ajan. Kun paperipuu kuormattiin 

talvella edellä mainitulla tavalla, keskimääräinen kuormauksen työmaa-aika 

oli 4 .55 min/p-m3 . Ilmantelausta (16 kuormaa) vastaava aika oli talvella 

2.36 min/p -m3 , joten telaus lisäsi tässä tapauksessa kuormauksen työmaa

ajan noin kaksinkertai~eksi. Kun SMmaa ajoneuvoa kuormattiin syksyllä lu

mettomana aikana suunnilleen samoissa olosuhteissa, 2 m paperipuun kuorma

uksen työmaa-aika oli 2.14 min/p-m3 (12 kuormaa). Talviset olosuhteet 

(lumen määrä yli 15 cm) hidastivat kuormausta siten noin 9 %. 
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T a u 1 u k k o - Table 2 

Havutukkien kuormauksen keskimääräinen työmaa-aika, sen hajonta ja kuormausvarastojen koko 

Mean and standard deviation of working-si te time of softwood sawlog loading and size of 
the loading storage area 

Lumeton maa Luminen maa x) Snowless ground Snow-covered ground 
Kuormaus-

A j o n e u v o Keskiarvo Hajonta Keskiarvo Hajonta varaston koko, 

Truck Standard Standard 
j3 

Mean deviation Mean deviation Size of 

X s X s storage area, 
cu.ft. 

min/10 j3 - min/10 cu.ft. 

Ii-!. 
1.68 .:t 0.84 noin 35 000 

- - c. 

• 2.12 .:t 0.69 " 3 500 

Ii-! •• 1 1.48 .:t 0. 44 3 000 ... 10 000 - -• • 
Ii-! ••• 2 2:0.61 - - 1.48 20 000 ... 70 000 • --

x) Kuormausvarastolla tarkoitetaan saman ulosajotien varressa olevaa puumäärää 

1 

\0 



T a u 1 u k k o - Table 3 

Kuorellisen paperipuun kuormauksen keskimääräinen työmaa-aika, sen hajonta ja kuormausvarastoj en koko 

Mean and standard deviation of working-site time of the loading of unbarked pulpwood and size of 
the loading storage area 

A j o n e u v o 

Truck 

~- 1 

~·· .. 
~- 2 
~·· .. 
~- 3 
~·· .. 

Puutavaralaji 

Assortment 

2 m havupaperipuu 
softwood pulpwood 

2 m havupaperipuu 
softwood pulpwood 

~4 m lehtipaperipuu 
hardwood pulpwood 

4 m havupaperipuu 
softwood pulpwood 

havupaperipuu 
2 m softwood pulpwood 
4 m - 11 -

n.6m 
C• 

II 

Lumeton maa 
Snowless ground 

1 Keskiarvo Hajonta 

Mean Standard 
deviation 

X s 

Luminen maa 
Snow-covered ground 

Keskiarvo Hajonta 

Mean Standard 
deviation 

:X s 

min/p- - min/piled cu.m 

1 2.14 1 .:!: 1 . 23 1 

3 .o6 _:!: 0 .65 

2.05 .:!:0 .69 

2.36 

2.22 

1.95 

2.56 
2.63 

1 _:!:0. 81 

.:!:0 .58 

.:!: 1.17 

;.!:0.88 
±0.89 

Kuormaus
varaston koko, 

p-m3 
Size of 

storage area, 
piled cu.m 

alle 
under 100 

150 ••• 300 

} 
yli 
over 600 

} 50 ••• 300 

50 ••• 600 

...... 
0 



T a u 1 u k k o - Table 4 
Ajokerran keskimääräinen ajonopeus ilman keskeytyksiä ja keskeytyksineen sekä keskimääräiset kuljetusmatkat 
Average driving speed per turn inclusive ·or interruptions and without interruptions, and average hauling 

distances 

1 T i e 1 u o k k a - Road class Keskimäärin 
Tien I II II I Average 

A j o n e u v o laatu Keskeytys 
Kulje- Kulje- Ajo- Kulje-Ajo- Kulje- Ajo- Ajo-

Truck Quality I nterruption nopeus, tusmatka. nopeus, tusmatka. nopeus, tusmatka. nopeus, tusmatka. 
of road Driving Hauling Driving Hauling Driving Hauling Driving Hauling 

speed, distance, speed, distance, speed, distance, speed, distance, 
km/h km km/h km km/h km km/h km 

luminen i lman keskeytyksiä 56.1 38 .5 9 .6 43 .2 

fi-!. interruptions excl. 30.7 30.2 1.9 62 .7 snow- keskeytyksineen • covered interruptions incl. 55.0 37.7 9.4 42.3 
ilman keskeytyksiä 63.8 52.5 22.2 58.6 

-"-
interruptions excl. 

124.5 71.9 4.3 200.7 keskeytyksineen 
59.3 48.8 20.6 54.5 

fi-!. interruptions incl. 

•• lumeton ilman keskeytyksiä 61.3 45.3 19.0 57.9 interruptions excl. 
snow- keskeytyksi neen 166.9 29.4 3. 1 191.4 
less interruptions incl. 57.0 42.1 17.7 53.8 

ilman keskeytyksiä 62.6 30.1 13.6 59.5 

fi-! ••• 1 -"- interruptions excl. 
175.4 9.1 2. 0 182.3 • keskeytyksineen 60.7 29.2 13.2 57.7 interruptions incl. 

luminen ilman keskeytyksiä 55.3 43.8 21.5 43.7 

Ji-! ••• 2 snow-
interruptions excl. 24.0 37.9 4.6 61.2 • covered keskeytyksineen 47.6 37.7 18.5 37.6 interruptions incl. 
ilman keskeytyksiä 58.6 49.1 14.5 51.9 

-"- interruptions excl. 72.5 86.3 2.7 141.0 
keskeytyksineen 48.1 40.3 11.9 42.6 

Ji-! ••• 3 interruptions i ncl. 

• lumeton ilman keskeytyksiä 54.3 49.1 15.6 49.9 
snow- interruptions excl. 79.9 77.5 3.1 122.2 
less keskeytyks i neen 44.5 40.3 12.8 40.9 interrupti ons incl. 

luminen ilman keskeytyksiä 58.5 46.0 17.0 49.4 
snow-

interruptions excl. 62.9 56.6 3.4 116.4 
covered keskeytyksineen 52.5 41.1 15.1 44.3 

Keskimäärin interruptions incl. 
Average lumeton· ilman keskeytyksiä 59.4 41.5 16.1 55.8 

snow- interruptions excl, 140.7 38.7 2.7 165.3 
less keskeytyksineen 54.1 37.2 14.6 50.8 interruptions incl. 

-- --
i 

..... ..... 



T a u 1 u k k o 5 

Ajon keskeytysten syyt ja niiden osuudet prosentteina 

Ji-!. Ji-!. Ji-! ••• 1 Ji-! ••• Keskeytykset • •• • 
% 

Polttoainetäydennya - 2.5 15.5 10.1 

Renkaiden tarkistus 8.6 2.4 - -

Renkaiden vaihto - 12.1 9.4 1.6 

Auton huolto - 21.4 4.0 7.7 

Auton ja kuormaus- 3.8 3.6 20.4 57.7 laitteen korjaus 

Muu keskeytys - 13.0 17.0 1.4 

Tuntematon keskeytys 87.6 45.0 33.7 21.5 

Yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 

--- -

2 Ji-! ••• • 
8.2 

3.8 

11.3 

27.1 

22.0 

6.1 

21.5 

100.0 

3 • 

1 

...... 
1\) 
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Liitteen 1 (s . 17-18) kuvat havai.rl..nollistavat eri autojen kuorrrauksen-työmaa

aikahavaintojen jaka.utumaa . Liitteestä ja työmaa'-B..jan hajonnasta(68% kaikista 

havainnoista on rajoissa X ± S) voi havaita, että työmaa-ajan menekin vaih

telu on kuormauksessa ollut suuri, vaikka kuormausolosuhteet ovat pysyneet 

suunnilleen samoina. Koska piirturilla ei voida selvittää kuormauksen työ

maa -ajan rakennetta, ei myöskään voida osoittaa , mikä aiheuttaa työmaa-ajan 

suuren hajonnan. 

Tämän tutkimuksen kuormauksen työmaa -a jat ovat keskimäärin pitempiä kuin 

Metsätehon aikaisemmissa tutkimuksissa. On kuitenkin otettava huomioon, et

tä aikaisempien tutkimusten kuormauksen työmaa-aika ei ole sisältänyt kuor

mausajoa, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia. Lisäksi kuor

mausolosuhteissa ja kuormausvarastojen koossa on eroja . 

Keskimääräiset ajonopeudet ilman keskeytyksiä ja keskeytyksineen sekä 

kuljetusmatkat autoittain ja tieluokittain esitetään taulukossa 4 (s . 11) . · 

Ajokerran keskimääräinen ajonopeus (meno - paluu) ilman keskeytyksiä on 

tieluokassa I 55 ... 64 km/h, tieluokassa II 30 ... 53 km/h ja tieluokassa 

III 9 ... 22 km/h. Ajonopeus riippuu paitsi tieluokasta myös ajomatkasta. 

Mitä pitempi matka ajetaan kyseisellä tieluokalla, sitä suuremmaksi kasvaa 

keskimääräinen ajonopeus tiettyyn rajaan asti . 

Ajon keskeytykset pienentävät 1-akselisella puoliperävaunulla varuste 

tun 2-akselisen auton keskimääräistä ajonopeutta noin 2 %. Jos samassa ve

toautossa on 2 -akselinen puoliperävaunu, niin ajonopeus pienenee noin 7 %. 

Kaksiakselisella täysperävaunulla varustetun 3 -akselisen auton keskimääräi

nen ajonopeus pienenee ajon keskeytysten vuoksi 3 ..• 18 %. Eri ajoneuvoyh

distelmien välillä ei ajonapeudessa näytä olevan merkittävää eroa . Tämän 

tutkimuksen perusteella ei ajonopeuteen ole myöskään paljon vaikutusta sil

lä, onko kuljetukset suor:!.tettu lumettomana aikana tai talvisissa olosuh

teissa. Keskeytysten Ryyt selviävät taulukosta 5 (s . 12) . 

Suurin osa ajon keskeytyksistä on aiheutunut auton huollosta, auton ja 

kuormauslai tteen korjauksesta sekä keskeytyksistä, joiden s;yytä C~.utonkul

jettaja ei ole merkinnyt muistiin . Ryhmä "tuntematon" ko0stuu pääasiassa 

alle 10 minuutin keskeytyksistä . 
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Ajon keskeytysten määrä näyttää ajoneuvoyhdistelmän suuretessa lisäänty

vän, mutta niiden laadussa ei ole merkittävää eroa. 

Purkaminen 

Ajopiirturin diagrammilevyistä selviää myös kuormien purkamiseen käytet

ty työmaa-aika. Tutkimuksessa ei kuitenkaan saatu riittävästi tietoja pur

kamistavoista ja -olosuhteista, joten purkamisen työmaa-aikojen analysoin

tiin ei tästä syystä ole tarpeeksi perusteita. 



.rr 
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Influence of thc Quality cf Road and Loading Storage 

on the Truck Haulage of Sawlogs and Pulpwood 

By Reijo Haaja and Aimo Nikunen 

SUMMARY 

In 1968 and 1969, at work sites run by Rauma-Repola Oy, Oy W. Rosenlew 

Ab, Enso- Gutzeit Osakeyhtiö and G.A. Serlachius Oy, Metsäteho studied the 

influence of the quality of road and loading storage on the r oad haulage of 

sawlogs and pulpwood by truck. 

All the trucks in the study were loaded with a separate hydraulic grap

ple loader mounted on a truck chassis. The working-site time expended on 

loading varied very much, both for sawlogs and for pulpwood (see Table 2 , 

p . 9, and Table 3 , p . 10) . When the size of the load storage \'Ias larger, 

the loading time for sawlogs was shorter, whereas the size of storage did 

not seem to affect pulpwood loading . When the ground was snow- covered 

(depth of snow more than 15 cm) , loading was approximately 9 per cent slow

er than during the snowless period . 

The aver age driving speed without interruptions ranged in road class I 

from 55 to 64 km/h, road class II from 30 to 53 km/h and in road class III 

from 9 to 22 km/h (see Table 4, p . 11). There were no significant differ

ences in the speed of the various trucks . The presence or absence of snoN 

did not affect the driving speed . Interruptions seemed to increase when 

the truck was larger, for they reduced the driving speed of a 2 -axle truck 

with a 1-axle semi-trailer by about 2 per cent . When the same truck towed 

a 2-axle semi -trailer, the driving speed fell by about 7 per cent . Inter

ruptions reduced the speed of a 3-axle truck with a 2 -axle trailer by 3 ..• 

18 per cent . No distinct differences between the different vehicles was 

noted in the type of interruptions . Most interruptions were for servicing 

and repairs to the truck and the trailer, with other short stops due to 

a variety of reasons . 



... 
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KUORMAUKSEN AIKAHAVAINTOJEN JAKAUTUMINEN 

Distribution of Loading Time Observations 
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m 
2.4 m Ii-! •• ·.-. 2 
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