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PUUTAVARAN 

AUTOKULJETUSTEN KEHITTÄMINEN 

Katsauksessa käsitellään er i l aisen autokaluston taloudellisuutta puu
tavaran kuljetuksissa ja eräitä kuljetusolosuhteiden parantamiseen lii t 
tyviä toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä kaluston kehittämisenkan -
nal t a. 

NYKYINEN KALUSTO 

Suurin osa puutavara-autoista on kaksiakselisia . Kolmiakselisten au
tojen osuus oli talvella 1968 24 %. Perävaunut ovat yleistyneet, mutta 
huomattava osa, 43 %, autoista liikennöi vielä ilman perävaunua . Taval 
lisin puutavara-automme on puoliperävaunulla varustettu kaksiakselinen 
auto . Tällaisen yhdistelmän osuus puutavar~-autokalustosta oli talvella 
1968 ncir. 4F %. Suurimman yhdistelmän, kolmiakselisen vetoauton ja 
täysperävaunun, 0 s -t.lJ S oli noi r. 7 %. Teliakselilla varustetut puoli 
perävaunut ja täysperävaunut samoin kuin kolmiakseliset autotkin ovat 
lisääntyneet . Kuormauslaitteet ovat yleistyneet ja kehittyneet . Osa ly
hyestä paperi puusta, talvella 1968 111- %, kuormataan edelleen käsin . Me 
kaanisilla ja hydraulisilla vaijerinostureilla, joita käytettäessä apu
mies on tarpeellinen, käsitellään vielä paljon puutavaraa . Lähinnä kuor
mauksen vuoksi apumies on verraten yleinen puutavara- autoissa . Hydrauli 
silla kouranostureii l a ,joiden määrä on tuntuvasti lisääntynyt, kuljetta
ja voi tehdä kuorman yksinäänkin. 
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ERILAISEN KALUSTON KUSTANNUKSET 

Oheisessa taulukossa esitetään paperipuun suhteelliset kuljetuskustan
nukset erilaista kalustoa käytettäessä ja kaluston likimääräinen kanta
vuus. Koneellisesti kuormatun, yksiakselisella puoliperävaunulla varus
tetun auton kustannukset on ajomatkoittain merkitty sadaksi . Laskelmissa, 
jotka ovat suuntaa ant avia, on sovellettu samoja laskentaperiaatteita 
kuin autokuljetuksen ohjemaksuissa. Kustannuksissa on otettu huomioon 
pääoma- ja käytto"kustannusten ajoneuvoittaiset vaihtelut. Vuotuisenakäyt
töaikana on kaikilla ajoneuvoilla käytetty 2 080 tuntia. Edelleen on läh-

Eri ajoneuvojen suhteelliset kuljetuskustannukset ja 
likimääräinen kantavuus . 
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det ty siitä, että ajoneuvot voivat kuljettaa ni ille sallittua kantavuut
ta vastaavan kuorman ja että teliakselisella puoliperävaunulla ja täys
perävaunulla varustettujen autojen ajonopeus on muiden autojen ajonopeut
ta pienempi . Koneellisen kuormauksen kustannukset on laskettu erillisen 
kouranosturin pohjalta . 

Perävaunulliset autot ovat kaikilla esitetyillä ajomatkoilla, 20 .•. 200 
km, perävaunuttomia autoja taloudellisempia. Perävaunuttomat autot ovat 
vasta aivan lyhyillä matkoilla kilpailukykyisiä . Teliakselisella puoli 
perävaunulla varustetun auton kustannukset ovat yksiakselisella puolipe
r ävaunulla varustetun auton kustannuksia 3 , .. 7 % alhaisemmat . Täysperä
vaunullinen teliauto on kustannuksiltaan edullisi n . Sen kustannukset 
ovat esimerkkitapauksess~ ajomatkasta riippuen 7 . .. ll % tavallisen puoli 
perävaunullisen auton kustannuksia pienemmät . Kuta pitempi ajomatka on, 
sitä edullisemmiksi tulevat isoilla perävaunuilla varustetut autot. Au
tokuljetuksen ohjemaksuperusteiden mukai sen auton kustannukset ovat vas
taavantyyppisen, nykyaikaisen koneellisesti kuormatun ja ilman apumiestä 
toimivan auton kustannuksia tuntuvasti korkeammat. Tämä johtuu siitä, 
että ohjemaksujen perusteissa on osittain lähdetty paperipuun käsinkuor
mauksesta ja siitä, että ohjemaksujen auton kustannuksissa on mukana myös 
osa apumiehen palkkakustannuksista . Mikäli isoilla perävaunuilla varus
tetut autot eivät saa kuljetusolosuhteista tai kuljetettavasta tavarala
jista riippuen täyttä kuormaa, niiden taloudellisuus huononee tuntuvas
ti edellä esitetystä . Tilanne on sama, jos perävA.unu tai pahimmassa ta
pauksessa koko yhdistelmä joutuu olemaan kuljetusten puutteen vuoksi 
käyttämättömänä . Ajoneuvon seisottaminen rasittaa taloudellisesti eni 
ten kalliin perävaunullisen auton omistajaa . 

Kaluston oikea lla valinnalla voidaan siis vaikuttaa paljon kuljetus
kustannuksiin, j a nykyaikaista isoa perävaunullista ka lustoa käytettäes
sä on mahdollista tarkistaa autokuljetuksen ohjemaksuja nykyisest~än. 
Esitetyt kustannussäästöt ovat saavutettavissa autojen kokoa rajoittavi
en nykyisten määräysten muka isen kA.luston pohjalta . Mikäli esimerkiksi 
ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainoa koskevaa r ajoitusta lievennettäisiin, 
kuten on ehdotettu, isojen perävaunullisten aut ojen tal oudellisuus vie
lä paranisi. 

Isoja perävaunullisia autoja käytettäessä tultaisiin toimeen nykyistä 
pienemmällä automäärällä . Talvella 1968 koko puutavara-autokaluston kes
kimääräinen kantavuus oli 10 . 9 tn . Yksiakselisella puoliperävaunulla 
varustetulla kaksiakseli sella autolla voidaan kuljettaa ajoneuvon raken
teesta ja varusteista riippuen 12 . 5 ... 13 . 0 tn:n kuormia ja täysperävau
nullisella teliautnlla 19 . 0 . . . 20.n tn·n kuormia. 

EDELLYTYKSET KALUSTON KEHITI'ÄMISEEN 

Mikäli autokalustoa aiotaan nykyisestään kehittää, on luotava sellai
set olosuhteet, että perävaunullista kalustoa pystytään käyttämään te-· 
hokkaasti ympäri vuoden . Kuta suuremmasta ja kalliimmasta kalustosta on 
kysymys, sitä suurimerkityksisempää on kuljetusolosuhteiden parantaminen . 
Tärkeimmät toimenpiteet niiden parantamiseksi ovat seuraavat . 
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- Varasto-olosuhteiden kehittäminen. Varastot on järjestettävä siten 
ja alueet on saatava sellaiseen kuntoon, että kuormaus käy nopeasti ja 
että auto saa täyden kuorman . Mahdollisuuksien mukaan en pyrittävä isoi
hin keskitettyihin kuormausvarastoihin. Purkamisvarastoilla on päästävä 
siitä, että autot joutuvat odottamaan purkamisvuoroaan, ja mahdollisesta 
pitkästä ..... dotusajasta on autoilijalle maksettava oikeudenmukainen kor
vaus . 

- Teiden kehittäminen . Metsäteiden on oltava sellaisia, etteivät ne 
rajoita ajoneuvojen kuormittamista ja että isot ajoneuvot pääsevät lii
kennöimään niillä esteettömästi . Vanhat metsäautotiet eivät mitoituk
siltaan ole nykyaikaisen perävaunullisen kaluston vaatimuksien tasolla . 

- Autokuljetuksen ohjemaksujen oikea soveltaminen. Ohjemaksut on las
kettu keskimääräisiä tie- ja varasto-olosuhteita silmällä pitäan . Olo
suhteiden vaihteluiden huomioon ottamisessa on käytännössä a lueittainkin 
suuria eroavuuksia. Tarvitaan ohjeet siitä, miten olosuhteiden vaihte
lut alueittain otetaan huomioon, ja näitä ohjeita on sovellettava oikeu
denmukaisesti . Kuljetusolosuhteiden, lähinnä teiden ja varastojen, vaih
telut olisi otettava huomioon myös puiden hinnassa, jotta myyjä saisi 
korvauksen varastojen ja teiden hyväksi tekemästään työstä. 

- Ympärivuotisten jatkuvien kuljetusten järjestäminen. Niin kauan 
kuin kuljetusten suorittajat eivät ole varmoja siitä, että he saavat ka
lustolleen jatkuvasti ja lähes koko vuodeksi sen kuljetuskapasiteettia 
vastaavia kuljetustehtäviä, erikoiskaluston saaminen puutavaran kulje
tuksiin on sen taloudellisuudesta huolimatta vaikeata . Tämän vuoksi oli
si pyrittävä useita vuosia kestäviin kuljetussopimuksiin, joissa kulje 
tusten suorittajille taataan vuoden aikana tietty kuljetusmäärä. 

- Alueliikenteessä olevien autojen liikennealueiden laajentaminen. 
Tehtäessä sopimuksia, j oissa autoille taataan tietty vuotuinen kuljetus
määrä, on tärkeätä, että autot saavat liikennöidä kyseessä olevan kulje
tuksenantajan koko toimialueella . Nykyiset ammattimaista liikennettä 
koskevat määräykset r a.joittavat kuitenkin tässä suhteessa autojen teho
kasta käyttämistä . Toiveet liikennealueiden laajentamisesta näyttävät 
tällä hetkellä verrattain hyviltä . 

Aulis E. Hakkarainen 
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DEVELOPMENT OF TRUCK TRANSPORT OF TIMBER 

The review deals with the economy of truck and trailer units and how 
to improve trucking c0n~itions te make p~ssible the use of more economic 
uni ts . 
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