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Metsäteho jatkoi helmikuussa 1967 tilaston keräämistä Metsätehon 
jäsenten ja metsähallinnon puutavaran kuljetuksissa olleiden autojen 
määr ästä ja laadusta . Vastaavaa tilastoa on aikaisemmin kerätty tal
vina 1957, 1961, 1963 ja 1966 . Tilasto antaa hyvän kuvan puutavara
autokalustosta ja sen kehittymisestä , sillä se sisältää lähes kaikki 
mainittujen kuljetuksenentajien tehtävissä ko . vuosina olleet autot 
ja nämä kuljetuksenantajat suorittavat pääosan puutavaran autokulje
tuksista . 

TULOKSET TALVELTA 1967 

Autot ja perävaunut 

Metsätehon jäsenten ja metsähallinnon kuljetuksissa oli helmi
maaliskuun vaihteessa yli 2 900 kuorma- autoa . Puutavar~-autojen ko
konaismäärä on hieman suurempi , sillä tilastosta puuttuvat Metsäte
hon jäsenistöön kuulumattomien piensahojen ja yksityisten puutava
ranhankkijoiden kuljetuksissa olleet autot . Näiden autojen määrä ei 
ole kovin suuri . Kuljetukset suoritetaan pääasiassa autourakoitsi
joiden omistamalla kalustolla . Kuljetuksenantajien omien autojen 
osuus kaikista autoista oli 4 %. 

Puutavara-automme ovat yleensä kaksiakselisia ja taka- akselive
toisia . Kolmiakselisten autojen osuus oli 17 %. Vajaa kolmannes 
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kaksi- ja kolmiakselis i sta autoista oli varustettu usealla vetävällä 
akselilla . 

Huomattava osa, 43 %, autoi sta liikennöi ilman perävaunua . Ylei
sin puutavara- auto oli puoliperävaunulla varustettu kaksiakselinen 
auto , jonka osuus kaikista autoista oli 51 %. Varsinaisia perävau
nuja käytettiin kaksiakselisen auton yhteydessä vähän. Niiden vetä
jinä olivat tavallisesti kolmiakseliset autot. Suurimman mahdolli
sen kysymykseen tulevan yhdistelmän, kolmiaksel i sen vetoauton ja tä.ys 
perävaunun, osuus koko kal ustosta oli vain 6 %. Perävaunuttomat au
tot liikennöivät keskimäärin lyhyemmillä matkoilla kuin perävaunul
liset . 

Kaksiakselisen 11 nuppiauton11 kantavuus oli keskimäärin 6. 4 tn ja 
kolmiakselisen 9. 3 tn . Yleisimmän ajoneuvon, kD..ksiakselisen auton 
ja yksiakselisen puol iperävaunun, kantavuus oli 12.0 tn ja suurimman 
yhdistelmän, kolmiakselisen auton ja täysperävaunun, 19 . 0 tn . Koko 
k.:l.luston keskimääräi nen kantavuus oli 10 . 4 tn . 

Tukit ja pitkä., yli 2.4 m paperipuu kuormattiin koneellisesti . 
Lyhyttä paperipuuta kuormattiin vielä verraten paljon käsin, sillä 
koneellisesti kuormattujen autojen osuus oli vajaat 70 %. Halot 
kuormattiin pääasiassa miesvoimin ._ Tukkien kuormauksessa käytettiin 
ensi sijassa, 90 %, mekaanisia tai hydraulisia vaijerinostureita , 
jotka hyvän ulottuvuutensa ansiosta soveltuvatkin hyvin tähän tehtä
vaan . Nåillä nostureilla kuormattiin paljon myös pitkää paperipuuta. 
Yleisin paperipuun kuormauslaite oli kuitenkin erillinen kuorma.aja , 
joka. oli tavallisesti auto- tai traktorialustainen kouranosturi. Sa
moja nostureita käytetään myös autokohtaisina. Erillisten kuormaus
laitteiden osuus oli lyhyen paperipuun kuormauksessa käytetyistä 
kuormauslaitteista vajaat 70 % ja pitkä.n paperipuun kuorma.uksessa 
käytetyistä l aitteista vajaat 60 %. 

Kuljettajat ja apumiehet sekä 
ajojen järjestäminen 

Huomattavinta osaa , 71 %, urakoitsijoiden autoista .':J.joivat omis
-W.jat tai heidän perheenjäsenensä. Palkattujen kuljet~jien osuus 
kaikista kuljettajista oli vajaa viidennes, ja 10 % autoista ajoivat 
omista jat tai heidän perheenjäsenensä ja palkattu kuljettaja vuoro
tellen. Niiden autojen osuus, joiden kuljettaja työskenteli yksi
nään, oli 11 %. Tällaisia autoja oli suhteellisesti eniten erilli
sellä kuorma.ajalla tai autokoht a i sella hydraulisella kouranosturil
la kuormatuissa autoissa . Erillisellä kuormaajalla kuormatuissa 
autoissa oli keskimäärin o.6 apurniestä/auto ja hydraulisell koura
nosturilla kuormatuissa autoissa o.8 apumiestä/nuto . uulla taval
la kuormatuissa autoissa oli keskimäärin yksi apumies autoa kohti. 

Suurinta osaa autoista käytettiin vain yhdessä ajovuorossa . Vuo
roajossa olleiden autojen osuus oli 17 %. Varsina isella perävaunul
la varustettuja autoja käytettiin vuoroajossa eniten, vuoroajosadan
nes 34, ja puoliperävaunulla varustettuja autoja enemmän, sadannes 
21, kuin perävaunuttomia, sadannes 10. Hieman yli 70 % autoista. oli 
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sellaisia, joita oli vuoden aikana käytetty puutavaran kuljetuksissa 
yli puoli vuotta . Yli 9 kuukautta kuljetuksia suorittaneiden auto
jen osuus oli lähes puolet . Tilapäisiä puutavara- autoja , joiden vuo
tuinen ajokausi oli enintään 3 kuukautta, oli runsaat 10 % kaikista 
autoista. Isojen autojen ja autoperävaunuyhdistelmien vuotuinen aj o
ka.usi oli keskioäärin pisin . 

Samalle kuljetuksenantajalle jatkuvasti kuljetuksia suorittavien 
urakoitsijoiden osuus oli 41 %. Siirtolupaa käyttäneiden urakoitsi
joiden määrä oli vähäinen , osuus 5 %. 

Vertailu mn.an eri osien välillä 

Maan eri osien välillä oli eroavuuksia kalustossa . Nimenor:aaa.n La
pin lääni erosi oa.an nuista osista . Usealla vetävä llä akselilla va
rustettuja autoja oli siellä vähiten . Perävaunullisia autoja , var
sinkin perävaunullisia kolmiakselisia autoja ,käytettiin siellä eni
ten . Pinotavaran koneellinen kuormaus oli Lapissa yleisintä, ja apu
miesten määrä autoa kohti oli hienan pienempi kuin muualla . Vuoro
aj oa esiintyi eniten . Usealla vetävällä aksel illa varustetut autot 
olivat yleisimpiä Itä- ja Keski-Suomessa . Perävaunuttomia aut oja 
oli suhteellisesti eniten Länsi- ja Keski- Suomessa. N"åillä alueilla 
pinotavaraa k:uormattiin käsin enemmän kuin maan muissa osissa . Vuo
roajossa olleiden autojen rnaara oli pienin, mutta vakinaisiksi kat
sottavien urakoitsijoiden määrä puolestaan suurin . 

KEHITYS KYMMENVUOTISKAUTENA 1957- 67 

- Kaluston omistussuhteissa ei 1960- luvulla ole tapahtunut mG.init 
tavia muutoksia . Edellisen vuosikymmenen lopulla kuljetuksenantajien 
oman kaluston merkitys oli suurempi. 

Kolmiakselisten autojen määrä on lisääntynyt . 

- Usealla vetävällä akselilla varustettujen autojen määrä on aluk
si suurentunut, mutta viine vuosina t ämä lisääntyninen näyttää pysäh
tyneen . 

- Perävaunujen käyttö on yleistynyt , joskin perävaunuttomien au
tojen osuus on hier:ian suurentunut vuodesta 1966 vuoteen 1967 . Perä
vaunut olivat 1950-luvulla nelkein yksinonaan yksiakselisia puolipe
rävaunuja . Niidon osuus on vähentynyt , mutta kantavuudeltaa.n suu
rempien kn.ksiakselisten puoliperävaunujen ja varsinaisten perävaunu
jen osuus on suurentunut. 

- Puutav~a-autot ovat pääosiltaan niin suuria,kuin meillä voidaan 
käyttää . Autojen keski.J!lääräinen akse lipaino/telipaino on noussut si
tä muk.aa,kuin vastaavia s~llittuja painoja on nostettu . Samalla ka
luston kantavuus on myös suurentunut . Perävaunujen yleistyminen on 
suurentanut kaluston kuljetuskykyä . 
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- Dieselmoottorilla varustetut autot ovat kokonaan syrjäyttäneet 
bensiinimoottorilla varustetut autot, joita 1950- luvun lopulla käy
tettiin vielä paljon. 

- Tukkien ja pitkän paperipuun kuormaus on kymmenvuotiskautena täy
sin koneellistunut . Lyhyen paperipuun kuormaus on varsinkin viime 
vuosina alkanut koneellistua ripeästi. Mekaanisten ja hydrauli sten 
vaijerinostureiden tilalle on tullut hydraulisia kouranostureita , jo
ko erilliselle alustalle asennettuina t a i autokohta isina. Pinotava
ran kuormauksessa ne ovat syrjäyttämässä muut kuormauslaitteet . 

- Apumiesten käyttö on vähentynyt . Tämä kehitys on tullut mahdol
liseksi sen ansiosta , e ttä on ote ttu käyttöön kuormauslaitteita , joil
la kuljettaja voi suorittaa kuormauksen yksinäänkin . 

- Samalle kuljetuksenantajalle j atkuvasti kuljetuksia suorittavi
en urakoitsijoiden määrä on lisäänty·ny-~, Autojen vuotuinen puutava
ranajokausi on pidentynyt siitä, mikä se oli 1960- luvun alkupuolella . 

- Vaikka puutava ra- autokanta on jatkuvasti parantunut sekä teknil
lisiltä että taloudellisilta omina i suuksil taan , se ei suinkaan ole 
paras mahdollinen. Sen kehittämiseen on kiinnitettävä suurta huomio
ta, sillä autokuljetus on merkittävä tekijä puun korjuukustannusten 
muodostumisessa . Kiireellisimpinä tavoitteina on pidettävä isoilla 
perävaunuilla va rustetun kaluston ja sellaisten kuorma.uslaitteiden 
nopeaa lisäämistä, joita käytettäessä apumies o~ kuormauksen kannal
ta tarpeeton. Perävaunujen j a apumi esten käytössä olemme jäljessä 
esimerkiksi läntisestä naapurimaastamme . Perävaunuttomia autoja käy
tetään Ruotsissa va in poikkeustapauksessa . Kehi tys on siellä johta
nut yhä suurempien autoperävaunuyhdistolmicn käyttöönottamiseen. Ka
luston keskimääräinen kant avuus oli Ruotsissa vuonna 1966 lähes 17 tn . 
Pääosa ruotsa l aisista autoista on sellai sia, j oissa kuljettaja työs
kentelee ykslliään . Apumiehen poisjättäminen on tullut mahdolliseksi 
kuormauksen koneellistamisen ansiosta . Tehokkaan, mutta kalliin eri
koiskaluston ha nkkiminen ja sen taloudellinen käyttö edellyttävät 
meillä, että sille pystytään j ä r jestämään kuljetuksia ympäri vuoden 
ja että kuljetusolosuhteet ovat sellaiset , että kn.luston koko kapa
siteetti pystytään käyttämään hyväksi . Esimerkiksi talvella 1957 ko
ko kaluston keskimääräinen kantavuus oli 6. 7 tn, vuonna 1963 8 . 7 tn 
ja nyt se on 10.4 tn. 

Aulis E. Hakkarainen 

Metsäteho Review 12/1967 

TRUCKS WORKING ON TIMBER TRANSPORI' IN WINTER 1967 
llND DEVELOPMENT OF TRUCKS lN 1957- 1967 

.An abstract of Metsäteho Report 268. Previous statistics compiled 
by Metsäteho on the number and type of trucks used for transporting 
timber were puhlished in Metsä.teho Report 133 (in 1957 ), 192 ( 1962), 
212 (1963), and 257 (1966) and Metsäteho Review 15/1966. 
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