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Olavi Pennanen 

Puut~vaka-aut.o~ton kuokmankantokyky on 
e.de.U.e.e.n ~ I..WJI.e.nJ".unut , ~ill.ä vuo du .t~ 1 9 87 
kuk...Unää.JziU.ne.n kanJ"~vu~ on no~~u;t 25 . 9 
tonn-i .. o.t~ 30 . 0 tonrz..U..n W. 18 %. Su.uJr...i.mpana 
~yynä ke.IU..ty~e.e.n on oUu:t ~e. , e.Lt:ä vuonna 
1982 koko~p~noa ko~ote..tx~n 42 tonni6.t~ 
48 tonrz..U..n . Ko~o.t~ on hyödynne..tf.y nope.~.t~ 
kat~toa vaihtAmalla ja o~~x~ jo e.nnako~
matta muu;to~t"4 . He.lmik~~a 1984 rr % puu
.t~vaka-aut.o,U.,.t~ ja f9 % hake.aut.o~.t~ o.U ~e.
kÅÅt~ödy 48 tonMn koko~p~no.Ue.. 

4~ .. t .onMn ha~e.au;ton kuokmat"ila o.U kuti
maaJu..n 98.5 m ja kanJ"~v~ 21 . 5 tonn.ia . 

Puut~vaka-aut.o~.t~ 91 % o.U o.u...t.okoh.t~e.Ua 
koMakuokma.Å.me.Ua v~te..t...t.uja :täy~pe.Mvaunu
autoia . Ylw-i.n. .t.äy~p~ävaunuo.u...t.o - 10 % 
auto..w.t~ - o.U 3-a~e.Une.n ve.toau;to ja 3-
a~e.Une.n p~ävaunu . Ne.Li..a~~e.n auton 
yh~te..em.<..ä o.U r %. Myö~ hake.au;toyh~te.l-

m,U.,~ä muu;t ku-i.n. .t.äy~pe.MvauY!.C.UUL:t..ot o.Uvat 
hMv~n~~. 

Kuokm~nte.n ulo.tx.uv~ ja no~.tomome.nJ"x~ ovat 
~Van vfue. VU0.6~na Wvane.e.t . 

Luke.nte.e.nhMjo~...t~jat omÅÅ.t~va..t 98 % au
to,U.,.t~ . Hwtä lähu 80 %:il.a. o.U .6op.<.m~ 
puut~vakanku!.je..t.u~u~a ja lähu rO %:il.a. 
hakke.e.nkulje.tu~u~a kulje..t.u~e.nantajan kan.6-
.6a. Sop.<.m~aut.ot o.Uvat ajo.6~a 10 . 1 kk vuo
du~a: 1-vuMoajoa kuk...UnäM-i.n. 5. 1 kk , 1. 5-
vuo~oajoa 2. 4 kk , 2 -vuo~oajoa 2.3 kk ja 3-
vuo~oajoa 0. 3 kk . Hake..tx~ .6op.<.m~au;tot kul
j e..t...t~vat 10.4 kk vuodu~a ja hake.au.t..o~ 
o.U työvuo~ojatin ~un.6aammin ~n puut~vaka
au;to~ . 

Kahde.n m.i.e.he.n käy.tf.ö puut~vakan kul j e..t.u~ u 
~a on e.de.Ue.e.n vähentynyt; kuo~.t~ wke.t
.t.una 4 2 % kuokmat"xlin, 21 % kul j e.te..t.tÅ...iYI. ja 
2 6 % pMe..t1~ kahden m.i.e.he.n vohn.in . 

Kuva. Pitkän perävaunun käyttö on yleistynyt nopeasti puutavaran kuljetuksessa. 
Takanipun kuor aa iseksi on yleisty ässä myös pitkäulotteinen kuormain . Valok. Nohu Oy 
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JOHDANTO 

Metsäteho keräsi tietoja jäsenyrityksiltään, 
metsähallitukselta ja Suomen Sahat r.y:n 
jäseniltä helmikuun 1984 aikana puutavaran
ja hakkeenkuljetuksiin osallistuneista au
toista. Vastaavaa tilastoa on puutavara
autoista kerätty useita kertoja, viimeksi 
vuonna 1981. Hakeautoja koskeva tilasto 
koottiin nyt ensi kertaa. 

Tässä katsauksessa esitetään tiedustelun 
päätulokset. Yksityiskohtaiset tiedot sel
viävät Metsätehon monisteesta 16.8.1984. 

KALUSTON MÄÄRÄ JA 
TEKNISET OMINAISUUDET 

Puutavara-autoja oli yhteensä 1 640 ja hake
autoja 91. Puutavara-autoja oli hieman enem
män kuin vuonna 1981. Se johtuu siitä, että 
kysely on aiempaa laajempi. Aivan kaikkia 
autoja, erityisesti teollisuushakkeen kulje
tukseen käytettyjä, kysely ei tavoittanut. 

Puutavara-autoista 97 % ja hakeautoista 92 % 
oli täysperävaunuautoja (taulukko 1). Val
litsevaksi autoyhdistelmäksi on tullut 
3-akselisen auton ja 3-akselisen varsinaisen 
perävaunun yhdistelmä. Syynä yhdistelmän 
menestymiseen on kokonaispainon korotus ja 
yhdistelmän suuri kuormatila. Neliakselisen 
auton yhdistelmät ovat nyt ensimmäistä ker
taa tilastossa. 

Puutavara-autoista 77 % ja hakeautoista 79 % 
oli rekisteröity 48 tonnin kokonaispainolle. 

Puutavara-autojen kantavuus on noussut tun
tuvasti. Koko kaluston kantavuus oli nyt 
30.0 tonnia (taulukko 2), kun se vuonna 1981 
oli 25 .9 tonnia. 

Puutavara-autoista 43 % on hankittu uutena 
vuonna 1982 tai sen jälkeen (taulukko 3). 
Vuoden 1981 tilastossa tämänikäisten autojen 
osuus oli 59 % eli autojen vaihtovauhti on 

TAULUKKO 3 

Uut ena-
käyttöön-
ottovuosi 

1984 

1983 

1982 

1981 

1980 

1979 

1978 ja 
vanhempi 

Yhteensä ja 
keskimäärin 
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Vetoautojen osuudet , tehot _ja ajosuoritteet 
käyttöönottovuosittain 

Puutavara-autot Hakeautot 

Osuus , Teho, Ajettu, Osuus, Teho , . 
:1: kW (DIN) 1 000 km % kW (DIN) 

2. 5 290 26 2. 4 260 

21.9 284 67 22 . 0 287 

18 . 9 279 145 17. 1 287 

20. 9 273 220 19 . 5 283 

16 . 7 263 273 15. 9 278 

9. 5 259 339 8 . 5 268 

9. 6 258 455 14 . 6 263 

100. 0 273 210 100. 0 280 

TAULUKKO 1 Autoyhdistelmien osuudet ja niiden kehi tys 

Koko- Puutavara-autot Hake-

Autoyhdistelmä nais- autot 
paino , 1978 1981 1984 1984 

t 
% 

111111 • 1 I ~J llf 42 IlO 72 20 13 

1 J.l IIJ_IJJ 1 Jj 48 12 24 70 74 

~II IJ IJJ 1$ 48 - - 7 5 

Muut - 8 4 3 8 

Yhteensä 100 100 100 100 

TAULUKKO 2 Tärkeimpien autoyhdis t elmien 
keskimäär ä iset kantavuudet ja kuormatilat 

Puutava ra- Hakeautot autot 
Autoyhdistelmä 

Kantavuus Kanta- Kuorma-
ilman kuor vuus, til~, 
mainta , t t m 

lW.U 1 1 '~J 1 r11 26 . 7 24 . 0 86 . 1 

1,1.1 IIJJJ,II - 31.0 27 . 5 98 . 5 

~ 31.1 27. 3 93.5 

Kaikki a uto t 
30 . 0 26 . 5 94 . 1 keskimäärin 

laantunut. Kahden viime vuoden aikana uutena 
ostetuista 17 % oli 4-akselisia autoja . Veto
autojen teho on jatkuvasti noussut; uusien 
vetoautojen teho lähenee 300 kW:a (DIN). 

TAULUKKO 4 

Ajettu , 
1 000 km 

Uutena-
käyttöön-
otto-
vuosi 

20 

106 1984 

240 1983 

379 1982 

396 1981 

590 1980 

1979 
595 1978 ja 

vanhempi 

320 Yhteensä 

Perävaunujen osuudet 
käyttöönottovuosittain 

Puutavara- Hakeperä-
perävaunut per ävaunut 

% 

2. 1 3.5 

14 . 7 22 . 4 

17 . 1 20 . 0 

15 . 2 10. 6 

13.8 14 . 1 

9. 0 4 . 7 

28 . 1 24 . 7 

100. 0 100. 0 



Yleisimmät automerkit ovat Volvo, Scania, 
Sisu ja Mercedes Benz. Volvo on yleisin 3-
akselinen puutavara-auto, Sisu 4-akselinen 
ja Scania yleisin hakeauto. 

Perävaunuista 34 % on hankittu uutena 
vuonna 1982 tai sen jälkeen (taulukko 4). 
Vu9den 1981 tilastossa vastaavan ikäluokan 
osuus oli 38 %. Uusista perävaunuista 95 % 
oli 3-akselisia. Myös hakeperävaunujen 
uusiminen on ollut ripeää ; niistä 46 % on 
hankittu vuonna 1982 tai sen jälkeen. 

Perävaunun takimmaisen nipun kuormausta var
ten ja osin kääntämistä varten 36 % 3-akseli
sista perävaunuista oli jatkettavia . Liuku
pankoin varustettuja (takanipun pankot siir
t yvät kuormaimen ulottuville) oli 44 % sekä 
kiinteänpituisia ja kiintein pankoin varus
tettuja oli 20 %. Viimeksi mainitun perä
vaunun takanipun kuormaamiseksi tarvitaan 
yhdistelmän linkkuunajo tai pitkäulotteinen 
kuormain. 

Perävaunujen valmistajia oli useita. Jyki 
oli valmistanut lähes puolet niistä . Närko 
on yleistynyt 3-akselisten perävaunujen val
mistajana. 

Kuormaimista 97 % oli autokohtaisia, irro
tettavia kourakuormaimia . Niiden osuus on 
edelleen kasvanut. Kuormaimista 34 % on han
kittu uutena vuonna 1982 tai sen jälkeen 
(taulukko 5). Uusimpien kuormaimien keski
määräinen ulottuvuus ja nostomomentti ovat 
useiden vuosien tasaisen jakson jälkeen läh
teneet kasvuun; vuosina 1983 ja 1984 hanki
tuista kuormaimista 13 %:lla oli yli 8 m:n 
ulottuvuus. Kasvun on aiheuttanut pitkän 
perävaunun käytön yleistyminen. 

Kuormaimista 86 % oli merkiltään Fiskars , 
Jonsereds/Jonssi tai Hiab . 

Hakeautoista 62 %: ssa oli purkulaitteena 
kippi ja 33 %: ssa hihna- tai kolapurkain. 

TAULUKKO 5 

Uutena-
hankintavuosi 

1984 

1983 

1982 

1981 

1980 

1979 

1978 ja 
vanhempi 

Yhteensä ja 
keskimäärin 

Irrotettavien hydraulisten kourakuormainten 
osuudet, ulottuvuudet ja nostomomentit 

Osuus, % 
Ulottuvuus , Nost omomentti, 

m kNm 

3.8 r. 1 75 

14.3 7.5 73 

15.4 7. 3 71 

19.3 7. 3 69 

18.3 7.3 70 

13. 1 7. 2 68 

15.8 7. 2 70 

100.0 7. 3 70 

Hakeperävaunun vastaavat luvut olivat 32 % 
ja 62 % eli niissä hihna- ja kolapurkain 
oli yleisempi kuin kippi. 

OMISTUSSUHTEET JA 
KULJETUSJÄRJESTELYT 

Liikenteenharjoittajat omistivat puutavara
autoista 98 % ja hakeautoista 99 %. Kulje
tuksenantajien omat autot ovat lisääntyneet 
hieman . Liikenteenharjoittajista 79 %:lla 
oli puutavarankuljetuksessa sopimus, 17 % 
oli vakinaisessa työurakkasuh teessa ilman 
sopimusta ja 4 % oli t ilapäisessä urakka
suhteessa kuljetuksenantajan kanssa. Sopi
musautojen osuuden kasvu on pysähtynyt. 

Sopimusautot kuljettivat puutavaraa keskimää
rin 10.0 kk ja muuta tavaraa oli 0.1 kk 
vuodessa (taulukko 6) . Noin puolet oli 1-
vuoroajoa. 

Kuormista 42 % kuormattiin, 27 % kuljetet
tiin ja 26 % purettiin kahden miehen voimin . 

TAULUKKO 6 Täysperävaunuautoj en vuotuinen ajokausi eri urakkasuhteissa 

Puutavarankuljetus Hakkeenku1jetus 

Ajovuoroja Sopimus- Vakinai- Tilapäi- Keski- Sopimus- Vakinai- Tilapäi- Keski-
vuorokaudessa autot set autot set autot määrin autot set autot set autot äärin 

kuukautta/vuosi 

1.0 5. 1 6 . 5 4.4 5. 3 3.2 4.4 2.0 3.4 

1.5 2.4 1.5 0.6 2.2 1.9 1.3 - 1.7 

2. 0 2. 3 1.4 0.9 2. 1 4.0 3 . 5 3. 0 3 . 7 

3.0 tai 0. 3 0 . 1 0.2 0 . 3 1.3 0 . 2 - 1.0 
useampi 

Auton käyttö- 10.1 9 . 5 6.1 9 . 9 10.4 9.4 5. 0 9 . 8 aika yhteensä 
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TIMBER TRUCKS IN WINTER 1984 

The article reviews the statistics collect
ed on timber trucks used by the forest in
dustry and the National Board of Forestry. 

The statistics comprise a little over 1 600 
trucks used for timber transport and almost 
100 trucks used for chip transport. 

The timber truck stock has become heavier 
since the permissible total weight of the 
trailer truck was raised 1982 from 42 tons 
to 48 tons. 

Trucks with a full trailer account for 97 % 
of the timber truck stock. The share of 

semi-trailer trucks has declined. The aver
age load weight capacity of the most common 
truck, a 3-axle truck with detachable 
grapple loader and 3-axle trailer, is now 
31.0 tons (loader detache~ and the load 
space capacity almost 100 m . The share of 
4-axle truck combinations is 7 %. 

The engine power of the truck is about 280 
kW (Dl ). The reach of loader is 7 . 3 metres 
and lifting capacity 70 kNm. 

97 % of the trucks are owned by contractors. 
Most of t hem have a single truck. 
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