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METSÄTEOLLISUUDEN RAAKAPUUN KAUKOKULJETUKSET 
VUONNA 1980 

Pekka S. Rajala 

Metsäteho kerää vuosittain tilastoa metsä
teollisuuden raakapuun kaukokuljetuksista . 

• Tilasto käsittää Suomen letsäteollisuuden 
Keskusliiton jäsenyritysten kuljettaman ja 
käyttöön tulleen raakapuun. 

VASTAANOTETUT RAAKAPUUMÄÄRÄT 

Tehtaille to~mitettiin vuonna 1980 yhteensä 
46 . 4 milj . m raakapuuta, josta tuontipuuta 
oli 3 . 7 milj . m3 . Kokonaismäärä lisääntyi 
edellisvuoteen nähden 1.6 milj . m3 . Tuonti
puumäärät pysyivät kuitenkin lähes ennallaan . 
Eniten kuljetusmäärät lisääntyivät Itä - Suo
messa . Muiden kuin oman metsäosaston kulje
tusten osuus tehdastoimituksista on kahtena 
viime vuonna ollut runsaat 30 %. 
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Vastaanotetut puumäärät jakautuivat tavara
lajeittain seuraavasti . 

Järeä havupuu 
Järeä lehtipuu 
Muu havupuu 
Muu lehtipuu 
Teollisuushake 
Teollisuussahanpuru 
Metsähake 

YHTEENSÄ 

% 

32 . 1 
3 . 3 

38 . 7 
12 . 4 
10 . 1 

2 . 9 
0 . 5 

100 . 0 

Edellisvuoteen nähden havukuitupuun osuus on 
kasvanut 3 prosenttiyksikköä ja järeän havu
puun , teollisuushakkeen ja - sahanpurun osuu
det ovat vastaavasti vähentyneet . 

Tehtaalle päättyvien kuljetusten kuljetus 
tavoittaiset jakaumat on esitetty kuvassa 1 . 
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uva 1. Eri au o uljetusmuotojen prosenttiosuudet 
tehtaal l e paattyneistä kuljetuksista 
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TAULUKKO 1 Kuljetusmatko jen kehitys 

1980 1979 1978 

km 

a 17 14 21 

81 84 88 

225 246 248 

-~ - . 253 236 239 . . -=- ..... 
~~- ~- . - ·. 

Suhteellisesti eniten maantiekuljetuksia 
on Länsi- Suomessa ja Oulun läänissä . Itä
Suomessa ja Lapin läänissä runsas kolmannes 
raakapuusta kuljetetaan tehtaalle uittaen . 
Kolmena viime vuonna autokuljetusten osuus 
teh taalle päättyvistä kuljetuksista on hie
man pienentyny t ja r auta tiekuljetusten osuus 
vas t aavas ti kasvanut. 

KULJETUSMATKAT 

Kuljetustavoi ttais ten keskimatkojen kehitys 
v~~me vuosina on esi t e tty taulukossa 1. 

Auto- ja rautatiekuljetusmatkat ovat s ~~ s 

jonkin verran lyhentyneet . Autoku l jetuksen 
keskimatkat ol ivat viime vuonna teh t aalle 
ajossa 95 km , rautatien varteen ajossa 34 km 
ja vesitien varteen ajossa 46 km . 
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TAULUKKO 2 Eri kuljetusmuotojen osuudet 
kokonaiskuljetussuoritteesta 
ja -kustannuksista 
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KULJETUSSUORITTEET JA 
KULJETUSKUSTANNUKSET 

Kuljetus-
kustannukset 

% 

0.3 

74.6 

10 .5 

14.6 

Metsäteollisuuden raakapuukuljetus t en koko
naiskuljetussuorite oli vuonna 1980 6 485 
milj . kuutiometrikilometriä ja kuljetuskus
tannukset 1 065 milj . mk . Er i ku ljetusmuoto
jen osuudet näistä näkyvät taulukosta 2 . 

Autokuljetuksen merkitys on suuri sekä kul
jetussuoritteen että kuljetuskustannus t en 
kannalta . Viime vuosina kuljetustavoittai set 
suoriteosuudet eivät ole olennaisesti muuttuneet · 

Suoriteyksikköä kohti lasketut välittömät 
kuljetuskustannukset olivat viime vuonna 
traktorikuljetuksessa 64 , 6 , autokuljetuk
sessa 26 , 1 , rautatiekuljetuksessa 10 , 1 ja 
vesitiekuljetuksessa 6 , 6 penniä/ (m3 · km) . 
Vesitiekul:etuksessa nippuhinaus oli selväs
ti edullisinta . Rautatie- ja vesitiekulje
tuskustannuksiin eivät sisälly niitä edel
tävän autokuljetuksen kus tannukset . 

Yksityiskohta i set tiedot kotimaan sekä 
koti- j a ulkomaan puusta ovat saatavissa 
Metsätehon monisteina 

THE FINNISH FOREST INDUSTRY' S LONG-DISTANCE TRANSPORT 
OF ROUNDWOOD AND WOOD RES IDUES IN 1980 

The article presents briefly the statistics on the r oundwood 
and wood residues long-distance trans port carried out by the 
Finnish forest industry in 1980 . 
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