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TIIVISTELMA. 

Tutkimuksessa selvitetään kokopuiden väli
varastohaketuksen työnvaiheittaista ajan
menekkiä eri olosuhteissa käytettäessä jä
reaa välivarastohakkuria ja hakeautojen 
ajankäyttöä kuormauksen ja purkamisen yh
teydessä sekä vertaillaan autokalustovaih
toehtoja eri kuljetusolosuhteissa . 

Sivulta syötettävän TT 1500 LP - varasto
hakkurin varsinainen haketusaika oli 60 -
65 % haketuksen kokonaistehoajasta . Ilman 
häiriöaikoja varsinainen haketusaika koho
a~s~ 65 - ?0 %:iin tehoajasta . Aikaisem
pien tutkimusten mukaan takaa syötettävän 
varastohakkurin varsinaisen haketusajan 
osuus tehoajasta oli 50 - 60 %. 

Haketuksen tehoajanmenekin vaihtelurajat 
olivat itäsuomalaisilla leppävaltaisilla 
työmailla 55 - 116 cmin/i-m3 ja pohjois
suomalaisilla havupuu-ko~vuvaltaisilla työ
mailla ?0 - 98 cmin/i- m . Nopeinta oli 
leppä- ja koivukokopuiden ja hitainta kuu
sikokopuiden haketus . Useampaa puulajia 
sisältävien varastokasojen haketus oli hi
taampaa kuin yhden puulajin haketus . 
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Organisatoristen keskeytysten osuus oli 
33 - 43 % tuotantoajasta . Keskeytyksistä 
suurin osa oli autosta johtuvaa odotusta . 

Kun haketetaan suoraan autoon, metsähak
keen autokuljetus on ajokelpoisuuden salli
essa edullisinta suorittaa kiinteälavai
sella täysperävaunukalustolla . Auton vii
pymisaikaa varastolla voitaisiin kuitenkin 
olennaisesti lyhentää käyttämällä vaihto
perävaunua . 

Ajokelpoisuudeltaan huonoilla varastoilla 
Vaihtolavallinen täysperävaunuauto on lähes 
poikkeuksetta edullisempi kuin kiinteäla
vainen perävaunuton auto . Koska vaihtola
vakaluston käyttö kuitenkin yleensä edel
lyttää siirtokuormausta, siitä aiheutuu 
hakkurille ylimääräistä odotusta . 

Autokuljetuksen organisatoristen keskeytys
ten määrä kuormausvarastolla oli runsaat 
20 min/kuorma. Varsinaisen kuormauksen kes 
keytyminen oli kuitenkin ähäistä . 



1 JOHDANTO 

1 .1 Tutkimuksen tausta 

Teollisuuden kokopuunakorjuun yleisimmäksi 
menetelmäksi on vakiintunut välivarastolla 
tapahtuva haketus j äreällä varastohakku
rilla suoraan odottavan auton kuormati
laan . Kokopuiden välivarastohaketus tar
joaa parhaimmillaan tehokkaan ja keskite
tyn pienpuiden massatyöstömahdollisuuden, 
jolla sellaisetkin rungonkokoluokiltaan 
pienet puuerät saadaan prosessi- ja polt
tokäyttöön , joita muuten ei olisi talou
dellisesti järkevää korjata. 

Välivaras tohaketukseen kytketty kokopuu
hakkeen tehdaslajittelu mahdollistaa pien
puiden ja osan ainespuukokoisten puiden 
yhtäaikaisen korjuun ja kaukokuljetuksen , 
koska jälkilajittelulla saadaan prosessi
käyttöön soveltuva raaka- aine erotetuksi 
polttokäyttöön menevästä osasta. 

Tämä tutkimus selvittää kokopuiden väli
varastohaketuksen työnvaiheittaista ajan
menekkiä , eri olosuhdetekijöiden vaiku
tusta ajanmenekkiin ja hakeautojen työn
vaiheittaista ajanmenekkiä kuormauksen ja 
purkamisen yhteydessä sekä vertailee ka
lustovaihtoehtojen edullisuutta eri va
rasto-olosuhteissa ja kuljetusmatkoilla . 

Kirjoittajat ovat yhdessä vastanneet tut
kimuksen suunnittelusta ja kenttätöiden 
tutkimusjärjestelyistä . Pekka-Juhani Kuit
to on vastannut tutkimuksen välivarasto
haketusosasta ja Pekka S . Rajala metsähak
keen autokuljetusosasta . Käsikirjoitus on 
kirjoittajien yhteistyötä . Aineiston ke
räyksen on mahdollistanut mukana olleiden 
urakoitsijoiden ja urakanantajien aktii
vinen yhteistyöpanos . 

1.2 Tutkimuksen suoritus 

Kokopuiden välivarastohaketusta ja metsä
hakkeen autokuljetusta tutkittiin osittain 
samanaikaisesti Pellos Oy:n leppävaltai
silla työmailla Kiteen ympäristössä kesä
kuussa 1980 ja Veitsiluoto Oy : n havupuu
koivuvaltaisilla työmailla Ranualla ja 
Simossa lokakuussa 1980 . Hakeautojen 
purkamista tehtaalla tutkittiin Pellos 

Oy : n Puhoksen tehtaalla ja Veitsiluoto 
Oy:n Kemin tehtailla . 

Välivarastohakkurina käytettiin kuorma
auton alustalle asennettua TT 1500 LP 
-varastohakkuria, johon haketettava raaka
aine syötetaan sivusuunnasta . Kaikilla 
tutkimustyömailla puut haketettiin suoraan 
odottavan auton kuormatilaan . 

Haketettavat puut oli juonnettu välivaras
teille kasoihin, joiden korkeus Pellos 
Oy : n työmailla oli 2 .5 - 3 . 5 m ja Veitsi
luoto Oy:n työmailla 3.0 - 5 . 0 m. Metsä
kuljetusta varten puut oli tarvittaessa 
katkottu 7 - 10- metrisiksi. 

Autokulj etuskalustona käytettiin Pellos 
Oy : ssä kiinteälavaista vetoautoa sekä 
multilift-vaihtolavalaitteilla varustet
tua täysperävaunuautoa. Keskimääräinen 
kuljetusetäisyys oli noin 60 km ja tavara
laji ylivuotista leppäkokopuuhaketta . 
Veitsiluoto Oy : ssä kuljetusmatka oli noin 
120 km ja tavaralaji tuore tai puolikuiva 
mänty- , kuusi- tai koivukokopuuhake . Kul
jetus tapahtui kiinteälavaisilla täyspe
rävaunuautoilla . Myös Pell:os Oy: ssä ke
rättiin aineistoa purkamisen osalta kiin
teälavaisista täysperävaunuautoista. 

Välivarastohaketuksen ajanmenekkiä selvi
tettäessä mitattiin aikatutkimuksena erik
seen hakkurin puunottolaitteistoa ja erik
seen haketuslaitteistoa. Keskimääräinen 
taakan koko saatiin jakamalla kuormittain 
kuormatilassa oleva hakkeen määrä syötet
tyjen taakkojen lukumäärällä . Välivarasto
järjestelyiden osalta vertailtiin hakkeen 
kaukokuljetuskaluston vaikutuksia haketus
yksikön ajanmenekkiin rekisteröimällä kul
jetustavasta aiheutuneet organisatoriset 
keskeytykset. Autokuljetusta tutkittiin 
tavanomaisena aikatutkimuksena seuraamalla 
yhtä autoa kerrallaan kuormauksessa ja 
purkamisessa . Työnvaiheit tais ten aj anme
nekkitietojen lisäksi rekisteröitiin kuor
makohtaisesti varaston kantavuus ja ajo
kelpoisuus sekä kääntymispaikan laatu . 

Välivarastohaketuksen tutkimusa~neisto kä
sitti Pellos Oy:ssä 1 048 . 9 -J- m ja Veit
siluoto Oy:fsä 1 388 . 0 i-m eli yhteensä 
2 436 . 9 i-m kokopuuhaketta . Autokuljetuk
sen tutkimusaineistot on esitetty autotyy
peittäin ajanmenekkitulosten yhteydessä. 
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2 TUTKIMUSTULOKSET 

2.1 Kokopuiden välivarastohaketus 

2.1.1 TT 1500 LP -varastohakkuri 

Välivarastohakkurina käytetty TT 1500 LP 
on teliakselisen kuorma-auton rungolle 
asennettava sivusyöttöinen haketusyksikkö, 
joka on tarkoitettu kokonaisten puiden, 
rankojen, sahausjätteiden ym. haketukseen 
välivarastolla. Yksikkö käsittää käyttö
moottorin, kolmiteräisen laikkahakkurin 
syöttölaitteineen, hakkeenpoistoputken, 
kourakuormaimen ja ohjaamon. 

TT-hakkureita valmistaa Perusyhtymä Oy:n 
Hämeenlinnan konepaja ja markkinoi Työvä
line Oy. TT 1500 LP -varastohakkuri toi
mitetaan varustettuna Fiskars F 75 S -kou
rakuormaimella, jonka suurin ulottuvuus 
on 7.6 m. Hakkureita oli lokakuussa 1981 
käytössä 2. 

Haketusyksikön tärkeimmät tekniset tiedot 
ovat seuraavat: 

Käyttömoottori 

Merkki ja tyyppi 
Suurin teho 
Jatkuva teho 

Scania DS 14 02A04 
283 kW DIN / 33 r/s 
254 kW DIN / 33 r/s 

Käyttömoottori hoitaa muut paitsi kuormai
men toiminnat; kuormainta käyttää perusko
neen moottori. 

9940 

Hakkuri 

Voimansiirto 
Tyyppi 
Teräpyörän halkaisija 
Teräpyörän massa 
Terien lukumäärä 
Pyörimisnopeus 
Syöttöaukon mitat 

mekaaninen 
laikkahakkuri 
1 500 mm 
776 kg terineen 
3 
noin 10.4 r/s 
450 mm x 400 mm 

Hydraulisesti suunnattava hakkeenpoisto
putki. 
Hakkeen pituus säädettävissä. 
Teräkasettijärjestelmä. 

Syöttölaite 

Hydraulisesti säädettävä, menosuuntaan 
katsottuna peruskoneen oikealta puolelta 
syötettävä syöttöpöytä. 

Kuljettimen tyyppi 
" pituus 

Syöttörullan tyyppi 

ke tj ukulj e tin 
2 500 mm 
hydraulisesti säädet
tävä, yläpuolineo 
painorulla 

Syöttölaitteen automaattinen käynnistys ja 
pysäytys ovat riippuvaisia hakkurin terä
pyörän pyörimisnopeudesta. 

Haketusosan kokonaispaino kuormaimineen on 
noin 13 500 kg. Valmistaja suosittelee 
peruskoneeksi teliakselista kuorma-autoa, 
jonka kokonaispainovaatimus on 22 000 kg 
ja akseliväli 4 .6 m. 

0 
0 
o-

0 

" o-
M 

Kuva 1. TT 1500 LP -varastohakkuri. Mittapiirros ( itat :einä) 
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2.1 .2 Ajanmenekki 

Välivarastohaketuksen ajanmenekki työnvai
heittain on esitetty taulukossa 1. Työn
va i heittaisen l omi t tamisen vuoksi otto
laitteiston t ehoaika ja hake tuslaitteiston 
tehoaika t aakkaa kohti ova t samat. 

TAULUKKO 1 Tehoajan rakenne ja menekki 
keskimäärin t~tk1mustyöma1lla 

Pellos Oy 

Työnvaihe 

Veitsi-
luoto Oy 

Suhteellinen ajanmenekki 

TAAKKAKOHTAISET AJAT 

Ottolaitteisto 

Hake tuksen valmis t elu 2.5 1.5 
Odotus tyhjänä 7.8 3 . 0 
Kouran vienti 27.7 25 . 5 
Taakkaan t arc tuminen 15.7 26 . 2 
Taakan tuonti 33.0 31.4 
Syö t ön avustus 10.4 11.5 
Odotus taakan kanssa 2.9 0 . 9 

Yhteensä 100.0 100 . 0 

Hake tusla1tte1sto 

Taakan odo tus 34.4 28 . 0 
Hake tus 59 . 2 64 . 6 
Häiriö 6 . 4 7 . 4 

Yh t eensä 100.0 100 . 0 

TEHOAIKA YHTEENSA , 
cmin/ t aakka 51.3 46.0 ................•............. ............. !-············ 
Taakan koko keskimäärin , 13m 0 . 560 0 . 602 
Rungon koko keskimää r in , m 0.029 0.032 
Rinnankor keusläpimi t ta 

keskimäär in , cm 9 9 

Puulaj 1suhteet, 
% runkoluvusta 

- män t y 2 . 0 17 . 8 
- kuusi 8 . 0 8.7 
- lehtipuu 90.0 *) 13.5**) 

Yhteensä 100 . 0 100 . 0 
..... 

*) leppävaltaista **) koivuvaltaista 

Syöttölaitteen asentaminen välivarastohak
kurin sivulle on selvästi alentanut taakan 
tuontiin kasasta s yö ttölaitteeseen käytet
tyä a ikaa ja samalla alentanut koko teho
ajan menekkiä per yksikkö verrattaes sa 
takaa syötettävän hakkurin vas taavaan ajan
menekki in (es i m. Me t sä tehon katsaus 18/ 
1977). Syöttö l aitteen s i j oittaminen si
vulle mahdollistaa puiden nopean syötön, 
koska puut voidaan vetää suoraan varasto
kasasta syöttölaitteeseen. 

Pääosin samasta syystä hakkurin varsinai
nen haketusaika on noussut 60 - 65 %:iin 
tehoajasta. Ilman häiriöihin kulunutta 
aikaa tehollinen haketusaika nousisi kes
kimäärin 65 - 70 %:iin tehoajasta. Aikai
sempien tutkimuksien mukaan takaa syötet
tävän hakkurin haketusajan osuus teho
ajasta on 50 - 60 %. 

Häiriöt johtuivat osittain kuljettajien 
totuttautumisesta uudehkon sivusyöttöisen 
hakkurin käyttöön (häiriöt vähenivät sel
västi tutkimuksen loppua kohden) sekä osit
tain kivien ja muiden vieraiden esineiden 
joutumisesta hakkurin syöttölaitteeseen. 
Pellos Oy:n koko tutkimusaineiston mukaan 
keskimääräinen tehoaika oli 51.3 cmin/ 
taakka, mutta jälkimmäisimmän, 25 %:n ai
neisto-osuuden mukaan keskimääräinen te
hoaika pieneni 38.6 cmin:iin/taakka. Veit
siluoto Oy:n aineistossa vastaavaa yhtä 
huomattavaa systemaattista tehoajan alene
mista ei ollut havaittavissa. 

Olennaista haketuksen tehokkuuden kannalta 
on hakkurin haketusajan osuus tehoajasta. 
Nykyisellään hakkuri hakettaa taakat kes
kimäärin kolmanneksen nopeammin kuin otto
laitteistolla pystytään taakkoja teholli
sesti syöttämään hakkuriin. Taakan odo
tuksesta johtuvaa joutokäynnin osuutta on 
mahdollista pienentää syöttölaitteen ra
kennetta edelleen kehittämällä sekä lato
maila kokopuut varastolle tyvet samaan 
suuntaan ja mahdollisimman tasan, jotta 
taakkaan tarttumiseen ja syötön avustami
seen käytettyä aikaa voitaisiin olennai
sesti pienentää nykyisestään. 

Taulukoissa 2 ja 3 esitetään välivarasto
haketuksen keskimääräiset tehoajanmenekit 
hakkeen irtokuutiometriä kohti ja niiden 
vaihtelurajat tutkimustyömaittain ja puu
lajeittain. 

Työmaittain laskettujen yksikkökohtaisten 
tehoajanmenekkien laaja vaihteluväli (tau
lukko 2) johtui varsinkin Pellos Oy: ssä 
kuljettajien totuttautumisesta sivusyöt
töisen hakkurin käyttöön sekä varastoka
soj en ladonnan, koon j a puulaj isuhteiden 
vaihteluista. 

Sekakokopuuna (havu-lehtipuu) haketuksen 
tehoajanmenekki hakeyksikköä kohti oli 
yleensä suurempi kuin haketettaessa vain 
yhtä puulajia sisältäviä varastokasoja. 

Tämä johtunee siitä, että yhtä puulajia 
sisältävä varastokasa on helpompi kasata 
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TAULUKKO 2 
Table 

Keskimääräiset tehoajanmenekit ja 
niiden vaihtelurajat työmaitta~n 

Average expendit~res of effective 
time per loose m of chips and their 
range of variation by work sitee 

Keskimäärin Vaihtelurajat 
Työmaat Average Range of 
Work sites variation 

3 cmin/i-m - cmin/loose m3 

Pellos Oy 
- koko aineisto 92 55 - 116 

whole data 
- jälkimmäisin, 25 %:n 

aineisto-osuus 69 55 - 83 
Zast quarter 

Veitsiluoto Oy 
- koko aineisto 76 70 - 98 

whole data 

puut tyvet tasan eivätkä puut myöskään 
sotkeennu yhtä helposti oksista toisiinsa. 
Tällöin taakka saadaan kuormaimella kasas
ta paremmin erotetuksi ja sen syöttäminen 
hakkuriin on taakan yhtenäisemmän muodon 
takia vaivattomampaa kuin sekapuutaakan 
syöttäminen. 

Varastokasojen laadun lisäksi välivarasto
haketuksen kokonaisajanmenekkiin vaikut
tavat olennaisesti käytettävä haketus
yksikkö, kuljettajan kokemus ja työtaito, 
haketettava raaka-aine, varastokasojen ko
ko, varastoj ärj estelyt, hiekkaantuminen ja 
epäpuhtaudet, käytettävä kaukokulj etusme
netelmä ja vuodenajasta johtuva lumisuus, 
jäätyminen ja varastopaikan kantavuus. 

115 
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Kuva 2. Epätasaisten taakkojen vaikutus välivarasto
haketuksen ajanmenekkiin 
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TAULUKKO 3 
Table 

Keskimääräiset tehoajanmenekit ja 
niiden vaihtelurajat puulajeittain 
Average exp~nditures of effective time 
per loose m of chips and their range 
of variation by tree species 

Keskimäärin Vaihtelurajat 
Haketettava raaka-aine Average Range of 
Raw material variation 
to be chipped 

cmin/i- m 3 - cmin/Zoose m3 

Mäntykokopuu 74 71- 87 
Pine whole trees 

Kuusikokopuu 84 74 - 98 
Spruce who Ze trees 

Koivukokopuu 70 69 - 71 
Birch whole trees . 
Leppäkokopuu 71 55 - 88 
Alder whole trees 

Varastokasoissa olevien kokopuiden tyvien 
epätasaisuuden vaikutus haketusyksikön 
suhteelliseen ajanmenekkiin on esitetty 
kuvassa 2. Ajanmenekin suureneminen joh
tuu pääosin siitä, että puita joudutaan 
järjestelemään kuormaimella, jolloin taa
kan ottoaika kasvaa, sekä siitä, että syöt
töä joudutaan usein avustamaan kuormai
mella. 

Myös latva edellä olevien puiden osuuden 
lisääntyminen taakassa suurentaa haketus
yksikön ajanmenekkiä, sillä muusta taakas
ta irrallaan riippuvat tyvet pidentävät 
yleensä kuormaimen liikeratoja. Latva 
edellä tulevien puiden vaikutusta väliva
rastohaketuksen ajanmenekkiin on esitetty 
kuvassa 3. 
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2.1 .3 Keskeytykset 

Tehoajan lisäksi tuotantoaikaan sisältyy 
käyttöteknisiä keskeytyksiä, jotka aiheu
tuvat työn organisoinoista ja työssä käy
tettävistä koneista ja menetelmistä . Tau
lukossa 4 on esitetty hakkurista ja hake
autoista johtuneiden keskeytysten sekä 
levon suhteellinen osuus keskeytyksistä. 

Organisatorisista keskeytyksistä suurin 
osa oli autosta johtuvaa odotusta. Paitsi 
ennen haketusta autosta johtuvaa odotusta 
tapahtui myös kuormauksen aikana . Esimer
kiksi Pellos Oy:ssä kuormauksen keskeyty
minen johtui suurimmaksi osaksi siitä, 
että vaihtolava-autoilla käytettiin siir
tokuormausta . 

Keskeytysten osuus tuotantoajasta oli Pel
los Oy:ssä 43 % ja Veitsiluoto Oy : ssä 33 %. 

Hakkurin huollot, tarvittavat korjaukset 
ja terien vaihdot suoritettiin mahdolli
suuksien mukaan odotettaessa autoa väli
varastolle. Terien kunto pyrittiin tar
kastamaan aina autojen vaihdon välillä. 
Edullisimmissa olosuhteissa ter~ pysyvät 
tyydyttävässä kunnossa 400 i-m :n hake
tuksen ajan. Kesäolosuhteissa, runsaasti 
maata ja kiviä sisältävien varastokasojen 
haketuksessa , terät joudutaan vaihtamaan 
jopa yhden kuormatilan täytön jälkeen . 

Pitempiaikaisen seurannan puuttuessa tu
lokset keskeytyksistä ovat suuntaa anta
via, vaikka tutkimukset suoritettiin nor
maalin puunhankinnan yhteydessä käytännön 
työmailla. 

2.2 Metsähakkeen autokuljetus 

2.2.1 Kuormaus varastolla 

Kuormausvarastolla viipymisen tehoajat 
autotyypeittäin ilman varsinaista kuorma
usaikaa on esitetty taulukossa 5 . 

Multilif t-täysperävaunuauto kuorma ttiin 
siirtokuormauksena siten, että perävaunu 
jätettiin varastaa lähinnä olevalle ta
saiselle ja kantavalle alueelle kuljetus
reitin varteen ja molemmat vaihtolavat 
käytiin täyttämässä vetoautolla . Kiinteä
lavaiset täysperävaunuautot kuormattiin 
siten, että ensin täytettiin perävaunu, 
minkä j ä lkeen se irrotettiin, jotta ve to
auton kuormatilan täyttö olisi mahdollista . 

Varastot olivat kesäolosuhteiden vuoksi 
kantavuudeltaan hyviä . Myös varastojen 
ajokelpois uus oli molemmissa tutkimuskoh-

TAULUKKO 4 Välivarastohaketuksen keskeytykset 

Pellos Oy 
Veitsi-
luoto Oy 

Keskeytyksen syy Kulje tusmatka 
60 km 1 120 km 

Suhteellinen ajanmenekki 

Lepo 3 . 3 4.9 
Huolto 10 . 9 7 . 6 
Korjaus 11.3 14.8 
Hakkurista johtuva odotus 16 . 9 21.1 
Autosta johtuva odotus 54 . 1 44 .4 
Muu 3 . 5 7 . 2 

KESKEYTYKSET YHTEENSÄ 100 . 0 100.0 
========================== ============= F============ 

KESKEYTYKSET YHTEENSÄ, 
cmin/taakka 38 . 9 22 . 3 

teissa melko hyvä; Pellos Oy :n varastoilla 
ajokelpoisuus määritettiin vetoauton pe
rusteella. Kääntymistilaa oli molemmissa 
tutkimuskohteissa riittävästi; täysperä
vaunuyksiköiden perävaunua ei jouduttu 
kääntymisen vuoksi irrottamaan. Multilift
täysperävaunuautoyhdistelmä käännettiin 
siirtokuormauspaikan lähellä. 

TAULUKKO 5 Keskimääräiset kuormausvarastolla 
viipymisen t ehoajat ilman 
varsinais t a kuormausta 

Pellos Oy Veitsi-
luoto Oy 

Työnvaihe Kiinteä- Multilif t Kiinteä-

lavainen t äysperä- lavainen 

vetoauto vaunuauto täysperä-
vaunuauto 

% 

Kääntyminen 20 5 8 
Perävaunun irrotus - 4 5 
Kuorrnauksen 
valmistelu 43 18 38 

Siirtyminen kuor-
mauksessa - 4 5 

Varas t oajot (ilman 
siirtoajoa) 17 31 25 

Vaihtolavojen 
käsit t ely - 18 -

Perävaunun kiin-
nitys - 10 ll 

Kuljetuskuntoon 
laitto 20 10 8 

TEHOAIKA YHTEENSÄ , 
% 100 100 100 
minikuorma 4 . 69 23 . 98 19 . 19 

~==--==·=-========= =========== ========== =========== 

Kuor mia , kpl 4 6 13 
Autoja, kpl 1 1 2 
Varastoja , kpl 1 3 3 
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TAOLUKKO 6 Organi sato r iset keskey t ykse t 
kuormausvaras t olla 

Pellos Oy Veitsiluoto Oy 
Keskey t yksen 
syy Yli 15 Yli 15 

% 
min : n kes 

% 
min : n kes-

keytys t en key t ys t en 
osuus, % osuus , % 

Jonotus; toinen 
au to kuormatta- 28 73 22 54 
vana 
Rakkuris t a johtu 
va odotus ennen 62 56 76 35 
kuormaus t a 
Rakkuris t a johtu 
va kuormauksen 10 - 2 -
keskey t yminen 

KESKEYTYKSET yht . 
ja keskim . , ~ 100 55 100 40 

minikuorma 22 . 10 20 . 36 

Varsinainen kuormausaika on suoraan ver
rannollinen hakeauton kuormatilavuuteen 
sekä hakkurin tuotokseen eri olosuhteissa . 
J os haketuksen ajanmenekiksi oletetaan 
Veitsil~oto Oy :n työmaiden keskiarvo 0 . 76 
min/i-m , varsinaisen kuormauksen ajanme
nekeiksi saadaan autotyypeittäin: 

Kiinteälavainen 
vetoauto 

Kuorma
tila~uus , 

m 

44 . 0 

Varsinainen 
kuormaus, 
minikuorma 

33 . 63 
Multilift-täysperä-

vaunuauto 83 . 6 63 . 90 
Kiinteälavainen 

täysperävaunuauto 88.0 67 . 27 

TAULUKKO 7 Keskimää r äiset purkamisen tehoaja t. 
Puhoksen teh t aat . Kuiva me t sähake 

Kiinteä- Mul t ilif t Kiinteä-

lavainen t äyspe r ä- lava inen 
Työnvaihe 

vetoauto vaunuauto 
täysper ä-
vaunuau t o 

% 

Mittaus 35 10 14 
Perävaunun irrotus - 5 8 
Purkamisen valmis t elu 19 8 14 
Varsinainen purkaminer 17 9 19 
Ajot purkamispaikalla 13 29 23 
Vaihtolavojen käsit-

tely - 23 -
Perävaunun kiinnitys - 7 9 
Ajokuntoon laitto 16 9 13 

TEKOAIKA YHTEENSÄ, % 100 100 100 
minikuorma 4.54 15 . 64 11.22 

f:22u::~aaaaa2aaaaaaa: ·=··-----2-1--=-=-----· ===---=···· 

Kuormia, kpl 8 7 8 
Autoja, kpl 2 2 3 
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Kyseisten aj anmenekkien mukaan kiinteäla
vaisen vetoauton varsinaisen kuormauksen 
osuus kuormausvarastolla viipymisen teho
ajasta olisi noin 88 %, multilift-täyspe
rävaunuauton noin 73 % ja kiinteälavaisen 
täysperävaunuauton noin 78 %. Viipymis
aika kuormausvarastolla on siis ensisijai
sesti riippuvainen hakkurin tuottavuudesta 
ja toimintavarmuudesta. 

Varsinaisen kuormauksen lisäksi huomatta
via työnvaiheita ovat kuorma uksen valmis 
telu, varastoajot sekä vai htolavoj en kä
sittely multilift-täysperävaunuautolla. 

Organisatoriset keskeytykset, ts. odotus
ajat jotka johtuvat joko hakkurista tai 
toisista varastolla olevista autoista, on 
esitetty taulukossa 6 . 

Keskeytyksistä huomattavin osa johtui sii
tä, ettei hakkuri ollut käyttövalmiudessa 
auton saapuessa varastolle . Hakk6rin 
huollot, korjaukset ja siirrot varastolla 
pyrittiin näet suori ttamaan ennen varsi
naista kuormausta. Varsinaisen kuormauk
sen keskeytyminen olikin vähä istä . Muita 
kuin organisatorisia keskeytyksi ä oli vähän . 

2 . 2.2 Purkaminen tehtaalla 

Purkamisen tehoajat on esite tty Pellos 
Oy:n osalta taul ukossa 7 ja Veitsiluoto 
Oy:n osalta taulukossa 8 . Mittaus tapah
tui Pellos Oy:ssä kehysmi ttauksena ja 
Veitsiluoto Oy : ssä punnitsemalla. Puhok
sen tehtailla tutkitut auto t olivat t aka-

TAULUKKO 8 Keskimäär äise t pu r kamisen t ehoajat . 
Vei t siluodon t ehtaat . Tuore ja 
puolikuiva me t sähake 

Kiint eälavalneo t äys-
perävaunuauto 

Työnvaihe sivukippaus 1 hihnapurkaimet 

% 

Mittaus 15 14 
Perävaunun i rro t us - 5 
Pur kamisen valmis t elu 12 19 
Va r sinainen pur kaminen 45 34 
Ajo t purkamispaikalla 6 11 
Pe r ävaunun kiinni t ys - 6 
Ajokuntoon laitto 22 11 

TEHOAIKA YRTEENSÄ, % 100 100 
minikuorma 20 . 81 23.31 

F----------------------~ ~---------------·-----------·--· 
Kuormia , kpl 7 6 
Autoja , kpl 1 1 



kipillisiä, Veitsiluodon tehtailla toinen 
täysperävaunuautoista oli sivulle kippaava 
ja toinen varustettu hihnapurkaimella. 

Kiinteälavalsten täysperävaunuautojen var
sinaisen purkamisen ajanmenekki oli Veit
siluodon tehtailla selvästi suurempi kuin 
Puhoksen tehtailla. Ero johtunee pääasi
assa hakkeen tuoreusasteesta; tuore hake 
holvautuu helposti kuormatilassa. 

2.2.3 Kuljetuskustannukset eri kalusto
vaihtoehtoja käytettäessä 

Metsähakkeen kuljetuskustannukset on las
kettu eri kalustovaihtoehdoille esitetty
jen aikatutkimustulosten perusteella Met
säalan Kuljetuksenantajien autokuljetuskus
tannusohjelmaa hyväksi käyttäen. Autokul
jetuksen keskeytyksiksi on oletettu kai
kissa laskentavaihtoehdoissa 25 min/kuorma. 
Kalustovaihtoehtojen laskennalliset kanta
vuudet ja kuormatilavuudet on esitetty 
taulukossa 9. 

Seuraavassa kalustovaihtoehtojen edulli
suusvertailu on jaettu kahteen osaan va
rastojen ajokelpoisuuden perusteella. 

Hyvät ajo-olosuhteet varastoZZa 

Yleensä haketuspaikka on valittava 
että täysperävaunuautolla paasee 
hakkurin lähelle ja että perävaunun 
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TAULUKKO 9 Laskennalliset kantavuudet 
ja kuormatilavuudet 

Oma- Kanta-
Koko-
nais-Autotyyppi paino, vuus, paino, 

kg kg kg 

K11nteälavainen 11 000 11 000 22 000 vetoauto 

Hult111ft- 19 000 23 000 42 000 täysperävaunuauto 

K11nteälavai.nen 17 800 24 200 42 000 täysperävaunuauto 

Kuorma 
tila-
vu~s, 

m 

44 .0 

83.6 

88.0 

tely varastolla on mahdollista. Tilavat 
varastot mahdollistavat myös vaihtoperä
vaunun käytön, jolloin auto jättää tyhjän 
perävaunun varastolle hakkurin täytettä
väksi ja ottaa valmiiksi täytetyn perä
vaunun mukaansa, kun vetoauto on kuor
mattu. 

Vaihtoehtojen suhteelliset kustannukset 
on esitetty kuvassa 4. Vaihtoperävaunul
lisen täysperävaunuauton viipymisaika 
kuormausvarastolla on simuloitu kiinteä
lavaisen täysperävaunuauton aikatutkimus
tuloksista. 

Vaihtoperävaunun käyttö on edullista eri
tyisesti lyhyillä kuljetusmatkoilla, jol
loin varsinaisen kuormauksen osuus kuor
ma-ajasta on huomattava. 

Ki int Alavainen tlysperi ~uruauto 
Fi:ed pl.atfonn ruckz.tith ~ tl'ail-el' 

Ki i nt ilavainen tiysperi aunuauto 
+ va i toperlvau i>u 

onn l'UCK r.n.u la,;l'<l1.W<r 

+ int. l'Changeab f4 trail-e 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Kul j etusetl i syys, ~ - Transpol't distance, km 

Kuva 4. Suhteelliset kuljetuskustannukset käytettäessä kiinteälavaista 
täysperävaunuautoa ilman vaihtoperävaunua ja vaihtoperävaunun kanssa 

Fi.J . 4. Rel.ative trwUJport costa when uaing a fi:z:ed- pl.atform truck 
wit/1 a truil.er uithout and uith interchongeabZe troil.er 
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Kuva 5. Suhteelliset kuljetuskustannukset käytettäessä kiinteälavaista 
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FuJ . 5. Relative transport costs when using a fixed- platform trailerless 
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Kuva 6. Hakkurin vuosituotoksen riippuvuus kuljetusetäisyydestä 
ja hakeautojen lukumäärästä 

Fiy. 6. Correlation between the annual output of the chipper, 
the tranaport distance and the number of chip trucks 



Huonot ajo- olosuhteet varas toZZa 

Ahtailla varastoilla kiinteälavaisten täys
perävaunujen käyttö ei useinkaan käy päin
sä . Tällöin vaihtoehdoiksi jäävät joko 
kiinteälavainen perävaunuton auto tai multi
lift-täysperävaunuauto, joka on kuormat
tava siirtokuormauksena. Suhteelliset kul
jetuskustannukset on esitetty kuvassa 5. 

Multilift-täysperävaunuauto on kiinteä
lavaista perävaunutonta autoa edullisempi 
poikkeuksetta yli 50 km:n kuljetusetäisyyk
sillä sekä myös sitä lyhyemmillä matkoilla, 
jos perävaunu voidaan tuoda aivan haketus
paikan lähelle. Jos vaihtolava-auton siir
tokuljetusmatkat ovat pitkiä, kiinteäla
vainen perävaunuton auto on sen kanssa kil
pailukykyinen alle 50 km:n matkoilla. 

2.2.4 Hakeautojen tarve 

Kuvassa 6 on esitetty hakkurin vuosituo
toksen r~~ppuvuus hakeautojen määrästä 
sekä kuljetusetäisyydestä . 

Tyydyttävän, noin 80 000 i-m3 :n vuosituo
toksen saavuttaminen varastohakkurilla 
edellyttää 80 km:n keskikuljetusmatkalla 
kahden täysperävaunuauton tai kolmen pe
rävaunuttoman auton käyttöä. Lyhyillä, 
alle 40 km:n matkoilla riittää kaksi perä
vaunutonta autoa, mutta ajettaessa yhdel
lä täysperävaunuautolla joudutaan käyttä
mään vaihtoperävaunua, jolloin täysperä
vaunuauton ajotuotos kohonnee noin 25 %. 
Pitkillä, yli 160 km: n kuljetusmatkoilla 
vastaavan vuosituotoksen saavuttamiseksi 
tarvitaan kolme täysperävaunuautoa. Multi
lift-täysperävaunuauton ajotuotos jäänee 
runsaat 10 % pienemmäksi kuin kiinteäla
vaisen täysperävaunuauton. 

3 PÄÄTELMÄT 

Sivusyöttöisen j äreän välivarastohakkurin 
vuosituotostaso nousee kaksivuorotyössä 
niin suureksi, että pääengelmiksi muodos
tuvat yksikön tehokas vuotuinen työllis
täminen sekä tarvittavien hakeautojen mää
rän optimointi. 

Välivarastohaketuksen kehittämiskeinoja 
ovat ensi sijassa välivarastojen operatii
vinen ketjuttaminen ja siirtoaikojen mini
mointi varastoja suurentamalla ja keskittä
mällä . Varastojen kokoa voidaan suurentaa 
esimerkiksi kehittämällä tehdaslajittelua, 
jolloin raaka-ainepohjaa voidaan laajentaa 
aines- ja energiapuun yhtäaikaisella kor
juulla. 

Autokaluston laatu määräytyy lähinnä va
rasto-olosuhteiden perusteella. Pienillä 
ja ajokelpoisuudeltaan huonoilla varastoil
la on tarkoituksenmukaisinta käyttää vaih
tolavakalustoa. Hyvissä varasto- olosuh
teissa metsähake on edullisinta kuljettaa 
kiinteälavaisella kalustolla. 

Hakettaminen suoraan kuormatilaan auton 
odottaessa on perusteltua käytettäessä suu
ritehois ta välivaras tohakkuria. Hakkurin 
ja hakeautojen yhteenkytkentä on kuitenkin 
häiriöillealtis ja vaikeasti organisoita
vissa . Tästä syystä menetelmiä, joissa 
autokuljetus voidaan suorittaa eri aikaan 
kuin haketus, on syytä kehittää. 

Autokalusto joudutaan mitoittamaan keski
määräisten vuotuisten olosuhteiden mukaan. 
Varastojen sijainnista johtuva kuljetus
etäisyyden vaihtelu kuitenkin vaikeuttaa 
autojen tasaista työllistämistä. Tällöin 
tulee kysymykseen hakeautojen lisätyöl
listäminen väliaikaisesti muissa kuljetus
tehtävissä kuten turpeen, kokopuiden tai 
puun osien sekä metsäteollisuuden sivu
tuotteiden ja puolijalosteiden kuljetuk
sissa. 
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LANDING CHIPPING OF WHOLE TREES AND TRUCK TRANSPORT OF CHIPS 

By Pekka-Juhani Kuitto and Pekka S. Rajala 

Summary 

The time expenditure by work phase in the 
landing chipping of whole trees and its 
correlation with various conditions was 
studied and the economic advantages of 
equipment alternatives in the truck trans-
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port of wood chips from different storages 
and transport distances were compared . 

The principal results are given in Tables 
2 and 3 (p. 8) and in Figs. 4, 5 and 6 
(pp. 11 - 12) . 
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