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LÄHIKULJETUKSEN 

KANNATTAVUUS 

Puun korjuussa, jossa maasto- ja tiekuljetukset tapahtuvat eri 
ajoneuvoilla, joudutaan kuljetusvaiheiden saumakohdassa tavara purka
maan, varastoimaa.n ja kuormaamaan uudelleen jatkokuljetusta varten. 
Nämä saumakohda.ssa syntyvät käsittelykustannukset , jotka nykyisin käy
tettävissä menetelmissä ovat aikatut~imusten pohjalla suoritettujen 
laskelmien mukaan 1, 00 ••• 2,50 mk/k- m, voitaisiin välttää, jos maas
to- ja tiekuljetus suoritettaisiin samalla ajoneuvolla. 

Maastokuljetusta varten rakennetuille ajoneuvoille ovat ominaista 
suuret kustannukset kuljetettua kuutio- ja matkayksikköä kohti, jo
ten niiden käyttö tiekuljetuksessa tulee kysymykseen vain lyhyillä 
matkoilla. Tiekuljetusajoneuvojen käyttöä maastovaiheessa taas ra
joittaa niiden huono maastokelpoisuus . Tämän vuoksi on tehty lukui
sia yrityksiä kehittää kone jossa hyvät maasto- ominaisuudet ja al
haiset. tiekuljetuskustannuk~et saataisiin yhdistetyiksi . Tällaista 
konetta käytettäessä säästyttäisiin matkan suhteen kiinteiltä termi
naalivaiheen kustannuksilta mutta kuljetuksen muuttuvat kustannukset 
olisivat kuitenkin jonkin v~rran suuremmat kuin erityisesti tiekulje
tusta varten rakennettuja ajoneuvoja käytettäessä . Menetelmälle, jos
sa on yhdistetty jatko- ja lähikuljetus, on annettu nimi jatkettu lä
hikuljetus . 

Esillä olevassa työssä pyritään laskelmien avulla selvittämään eri
koisajoneuvolla tapahtuvan jatketun lähikuljetuksen kannattavuutta 
erilaisissa maastoissa eräisiin muihin kuljetusmenetelmiin verrattuna. 
Tarkastelun kohteena olevat kuljetusmenetelmät on esitetty taulukossa 
1. Laskelmat on rajoitettu tapaukseen, jossa kuljetetaan pinotavaraa, 
leimikon tiheys on 2, palstatiekuljetusmatka noin 200 m ja leimikko 
sijaitsee autotien välittömässä läheisyydessä. 
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Taulukko 1 

Tutkimuksen kohteena ol evat kuljetusmenetelmät . 
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Menetelmien A, C ja D kustannukset on laskettu voimassa olevien oh
j emaksujen perusteella. Muiden vertailun kohteena olevien kuljetusme
netelmien kustannusten laskennassa on käytetty ~etsätehon keräämiä ai
neistoja. 

HELPPO MAASTO 

Helppo maasto, jolla tarkoitetaan traktorikuljetusohjemaksujen I 
maastoluokkaa, on kulkukelpoinen kaikille vertailun kohteena oleville 
ajoneuvoille. Eri menetelmien kustannukset on esitetty kuvassa 1. Me
netelmä B (hydr. kuormaajalla varustettu maataloustraktori) on alle 
20 km~n matkoilla edullisin, mutta tämän rajan yläpuolella menetelmä 
C (palstatieltä alkava autokuljetus) on kustannuksiltaan halvin. Me
netelmät A ja F (maataloustraktori ja jatketun lähikuljetuksen eri
koisajoneuvo) ovat keskenään melko tasaveroisia alle 13 km: n matkoil
la. Tätä pitemmillä matkoilla on maataloustraktori alhaisten tunti
kustannustensa ansiosta erikoisajoneuvoa huomattavasti edullisempi . 
Menetelmät E ja D, joissa maasto- ja tiekuljetukset tapahtuvat eri 
ajoneuvoin, ovat suhteellisen kalliita ratkaisuja, mutta jatketun lä
hikuljetuksen erikoisajoneuvoa edullisempia ne kuitenkin ovat yli 2~n 
ja 29 km: n matkoilla. 

Tuloksia tarkasteltaessa on nniistettava, että maataloustraktori
ja kuorma- autokuljetuksen kustannukset perustuvat ohjema.ksuihin, ja 
eri osapuolten sopimissa ohjemaksuissa saatetaan ottaa huomioon nnii
takin tekijöitä kuin varsinaisia kustannuksia. Käytetyt kuorma-auto
kuljetuksen ohj emaksut edellyttävät puoliperävaunuyhdistelmiä, mutta 
lyhyillä matkoilla käytetään myös perävaunuttomia autoja. Esimerkki
nä voidaan mainita, että kaksiakselisen perävaunuttoman auton kulje
tuskustannukset jatketun lähikuljetuksen matkoilla ovat yli 20 % suu
remmat kuin vastaavan puoliperävaunulla varustetun auton kustannukset . 
Lisäksi palstatieltä alkavan autokuljetuksen kustannukset pyrkivät 
nousemaan jo helpon maastoluokan vaikeimmissa osissa, joten menetelmä 
C on rajoitettava kaikkein helpoimpiin maastoihin. 

Edellä tehtyjen varausten perusteella jatketun lähikuljetuksen eri
koisajoneuvon kannattavuus saattaa olla jossakin määrin esitettyä pa
rempi, mutta edullisimmaksi se helpossa maastossa tuskin missään tapa
uksessa voisi tulla • 

KESKINKERI' A.INEN MAASTO 

Tällä maastolla tarkoitetaan traktorikuljetuksen ohjemaksujen II 
maastoluokkaa. Palstatieltä alkava autokuljetus (menetelmä C) on täs
sä tapauksessa jätetty pois vertailuista. Rakentamalla hyvät palsta
tiet tehtäisiin autokuljetus suoraan palstalta mahdolliseksi tässäkin 
maastossa, mutta palst~tiekustannukset nousevat pinotavaran kuljetuk
sessa yleensä niin suuriksi, ettei menetelmä ole taloudellisesti kil
pailukykyinen. 

Sekä 3/4-teloilla varustetun metsätraktorin että jatkettuun lähi
kuljetukseen tarkoitetun erikoisajoneuvon maastovaiheen kustannukset 
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kasvavat maaston vaikeutuessa, mutta jatketussa lähikuljetuksessa tä
mä kasvu on huomattavampaa kuin varsinaisilla metsätraktoreilla, jot
ka kuorman kokoa säätelemällä pitävät tuotoksen maaston huomioon ot
taen optimaalisena. Jatketussa lähikuljetuksessa taas on pyrittävä 
täysiin kuormiin, jotta jatkokuljetuksen kustannukset eivät nous1s1 
kohtuuttomasti. Suuri kuorma on mahdollista saada joko täydentämäl
lä kuormaa tien varteen aiemmin tuoduilla puilla tai hyväksymällä 
täyden kuorman kuljetukseen liittyvät vaikeudet ja keskeytykset maas
tovaiheessa . Kummankin vaihtoehdon seurauksena on 3/4- telaisen met
sätraktorin kustannuksia suuremmat maastokuljetuskustannukset . Kes
kinkertaisessa maastossa, jota käsitellään kuvassa 2 (s . 4) , on ole
tettu, että jatketun lähikuljetuksen maastovaihe on 10 % kalliimpaa 
kuin 3/4- telaista metsätraktoria käytettäessä. 

Kuvan 2 mukaan menetelmä E (hydr. kuormaajalla varustettu maatalo
ustraktori) on edullisiP.. kaikilla vertailun kohteena olevilla mat
koilla. Menetelmät A jc. F ovat alle 10 km:n matkoilla melko tasave
roisia, mutta tätä pitemmillä matkoilla on tavallinen maataloustrak
tori selvästi jatketun lähikuljetuksen erikoisajoneuvoa taloudelli 
sempi . Menetelmät metsätraktori + autokuljetus (D ja E) ovat maa
taloustraktorikulj etusta selvästi kalliimpia, mutta jatketun lähikul
jetuksen erikoisajoneuvon ne voittavat 27:ää ja vastaavasti 19 km:ä 
pitemmillä matkoilla . 

Maataloustraktorikuljetuksen kohdalla on tehtävä samat varaukset 
kuin helpossa maastoluokassa. Lisäksi on huomattava, että maaston 
vaikutusta tuotoksiin ja koneiden kulumiseen ei ole riittävästi tut
kittu, ja nimenomaan halvimmat ajoneuvot kärsivät eniten maaston vai
keudesta~ 

VAIKEA MAASTO 

Traktorikuljetusohjemaksujen IV maastoluokkaa pidetään seuraavas
sa vaikeana maast ona. Maataloustraktorille eli menetelmille A ja B 
tämä maasto on katsottu liian vaikeaksi, ja ne on jätetty pois vertai
luist a . Jatketun lähikuljetuksen erikoisajoneuvollakin on tässä maas
toluokassa vaikeuksia, mutta laskelmissa sen on arvioitu selviåvän 
25 % suuremmilla maastovaiheen kustannuksilla kuin 3/4- telainen met
sätraktori . 

Tehtyjen edellytysten perusteella on jatketun lähikuljetuksen eri
koisajoneuvo (menetelmä F) edullisin alle 6 km:n matkoilla, kuten ku
vasta 3 (s . 4) ilmenee. Tätä pitemmillä matkoilla mene elmä E (met
sätr. + hydr . kuormaaj . varustettu kuorma- auto) on selvästi taloudel
lisin . Menetelmä D (metsätr. + ohjemaksujen edellyttämä kuorma- auto) 
on jatketun lähikuljetuksen erikoisajoneuvoa edullisempi yli 20 km:n 
matkoi lla. 

ICUIJEI'USMENETE™ÄN VALITSEMINEN 

Edellisen perusteella on jatketun lähikuljetuksen erikoisajoneuvo 
vain harvoissa tapauksissa edullisin kuljetusväline. Lähinnä sen 
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käyttö tulisi kysymykseen keskinkertaisessa ja sitä hieman vaikeam
massa maastossa, missä maataloustraktori ei yleensä pysty toimimaan . 
Laskelmissa käytetyt maataloustraktoreiden kustannukset saattavat 
kuitenkin antaa liian edullisen kuvan kyseisen ajoneuvotyypin käyttö
mahdollisuuksista, joten jatketun lähikuljetuksen erikoisajoneuvon 
käyttöalue voi jossakin määrin laajeta. 

Kuljetusmenetelmää valittaessa on yleensä otettava huomioon se , 
voidaanko koko leimikko ajaa samalla kuljetusvälineellä. Jos vaikeim
pia maastonkohtia varten joudutaan tuomaan paikalle maastokelpoisem
pia välineitä, nostavat nämä kokonaiskustannuksia varsinkin pienissä 
leimikoissa. Jatketun lähikuljetuksen erikoisajoneuvo on tässä suh
teessa maataloustraktoria edullisemmassa asemassa, koska se maasto
kelpoisempana kykenee toimimaan vaikeammissa maastoissa. Varsinai
nen metsätraktori on tietenkin kaikkein edullisin, koska se toimii 
kaikissa maastoissa. 

Suoritetuissa kustannusvertailuissa ei tiekustannuksia ole otettu 
huomioon , koska leimikoiden oletettiin sijaitsevan autotien läheisyy
dessä . Käytännön leimikkokohtaisissa vertailuissa tiekustannukset 
voivat vaikuttaa ratkaisuun erityisesti auto- ja maataloustraktorikul
jetuksen osalta, koska nämä menetelmät vaativat paremmat tiet kuin 
metsäkäyttöön tarkoitetut ajoneuvot . 

Täysin varmasti ei pystytä sanomaan, milloin kannattaa valita jat
ketun lähikuljetuksen erikoisajO!'leuvo, koska kustannustiedot ovat 
jossakin määrin epävarmoja. Tätä menetelmää harkittaessa olisi kui
tenkin oltava tarkoin selvillä tulevista kuljetuksista, sillä käyt
töalueel taan rajoitetulle koneelle on vaikeaa löytää muuta taloudel
lista käyttöä, jos sopivia kuljetuksia ei ole riittävästi . luotetta
va kustannusarvio edellyttäisi kulj etusmatkoj en lisäksi myös maaston 
tuntemusta. Vasta tällöin päästäisiin eri kuljetusvaihtoehtojen ko
konaiskustannuksista selville. 

MENETELMIEN KEHITTÄMJNEN 

Jatketun lähikulj etuksen kehittämisen suurimpana ongelmana on se, 
että samaan ajoneuvoon olisi yhdistettävä vastakkaisiin suuntiin vai
kuttavia ominaisuuksia~ Maastokelpoisuus edellyttää yleensä kallii
ta rakenteita ja suhteellisen pientä kuormaa. Alhaisten tiekulj etus
kustannusten saavuttamiseksi olisi ajoneuvolla oltava suuri kuorma 
ja nopeus sekä pienet tuntikust annukset. 

Koska käytettävissä ei ole tietoja pääomapanoksen lisäämisen vai
kutuksesta koneen tuotokseen ja maastokelpoisuuteen, ei teoreettis
ten laskelmien perusteella päästä selville siitä, minkäbintainen 
jatketun lähikuljetuksen koneen tulisi olla, 

Seuraavassa asetelmassa on tarkasteltu tuntikustannuksiltaan eri
laisilta jatketun lähikuljetuksen koneilta vaadittavia tuotoksia, 
jotta koneet keskinkertaisessa maastossa 25 km:n matkalla olisivat 
kilpailukykyisiä nykyisten menetelmien kanssa. Kolmannessa sarak
keessa on ilmoitettu tuotos, joka tarvitaan tutkimuksessa käsitell~ 
jatketun lähikuljetuksen erikoisajoneuvon kustannusten, 7, 35 nic/k-m , 
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Koneen 
tuntikus- hankin
t annuks et, t ahin ta, 

mk/t mk 

13,50 35 ooo,-
15 , 00 40 000,-
20,00 50 000,-
30,00 80 ooo,-
35, 00 120 ooo, -

Tarvittava tuotos, 
k- m3/t 

108 2. 4 
2. 0 2. 7 
2. 7 3. 6 
4. 1 5. 4 
4 . 8 6.2 

saavuttamiseksi ja neljännessä sarakkeessa hydraulisell! kuormaajalla 
varustetun maataloustra.ktorin kustannusten, 5 , 60 mk/k- m, saavuttam.i
seksi tarvittava tuotos . 

Maastovaiheessa tuotoksen lisäämiseen pääomapanosta suurentamalla 
on hyvät mahdollisuudet, ja suhteellisen kalliit koneet ovat edulli
sia. Tiekuljetuksen tuotoksen suurentaminen edellä mainitulla taval
la on jatketussa lähikuljetuksessa huomattavasti vaikeampaa. Jos 
jatketun lähikuljetuksen ajoneuvo katsotaan traktoriksi, kuten tähän
astiset ratkaisut ovat olleet, ei ajonopeuksia voida säännöksiä rik
komatta sanottavasti nostaa, ja kuorman koon suurentamista taas ra
joittaa maastokelpoisuuden vaatimus . Jatketussa lähikuljetuksessa 
25 km:n matkalla noin puolet kokonaisajasta on tiekuljetusta, joten 
asetelmasta ilmenevät tuotoksen kasvut, joita suureneva pääomapanos 
edellyttää, olisi saavutettava maastovaiheessa lähes kaksinkertaisi
na. 

Edellisen perusteella näyttää siltä, että jatketussa lähikuljetuk
sessa olisi tyydyttävä tuntikustannuksiltaan halpoihin kuljetusväli
neisiin, mikäli kannattavuuteen pyritään pitkillä matkoilla. Alhais
ten tuntikustannusten seurauksena on huono maastokelpoisuus, joten 
jatkettu lähikuljetus rajoittuisi helpohkoihin maastoihin kuljetusmat
kan ollessa pitkä . Lyhyillä, vain muutaman kilometrin matkoilla käy
tettävä jatketun lähikuljetuksen kone on edullisinta tehdä kalliim
maksi ja maastokelpoisemmaksi kuin edellinen, koska tiekuljetuksen 
kustannukset eivät tässä tapauksessa ole kovin ratkaisevia. 

Unto Väisänen 
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Metsäteho Rcview 14/1967 

THE ECONOMY OF A COMBINED SKIDDING AND 
ROAD TRANSPOR'I'ATION VEHICL.E 

Wb.en same vehicles are used both in skidding and road transporta
tion the costs of unloading and reloading on landings are saved. The 
article states that rather low-priced vehicles are the most economi
cal for this purpose, if the hauling distance is over 15 km. This 
method of transportation should be used mainly in easy terrain, be
cause vehicles built for rough and soft ground conditions are too 
expensive in road transportation per cu. m. and km. If the combined 
skidding and road transportation vehicle is intended for haulingdis
tances of a few kilometers, it can also be adapted for skidding in 
rough terrain, because in this case the cost of road tra.nsportation 
is not so important as over long distances . 
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