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Me;tll ä.te.hoöM. on laacLJ;t.u mi.fvto;tl.e.;to k.o ne.e.lla 
.to~~va me.no-paluuk.ulje;t.uö.te.n laök.e.n.tam~ . 
Se. o.t.taa huom<.oon au.ton eJU.ko~luon.te.e.ö.ta 
joh.t.uva.t ö~k.a.t . Myöö .tav~e.n ajone.uvo
yhfu.te.lmän käy.tön .te.hoö.t.aruö.ta on mahdol
w.ta ;t.u;tua m~n avulla . TäMä ka.tlla
u!z.ö e.ööa käöil.e.iliiän lä he.mm~n v~ k.ul j e;t.uö 
öuo~~e.e.n koho;t;tam<_ö;ta. 

Kulje;t.uööuo!U;te;t;ta vo~daan k.oho;t;taa käy;t;tä
mäUä kalUö.toa mo~k.ulje..tuk.öun , wää
mäUä kaUö~käy;t~öä ja öuunnil;te.le.malla me.no
paluukulje..tuk.öun öave.Uuv~ Jte.il~e.jä . Jo 
me.no-paluukulje;t.uö.te.n paJte.mman hyväk.ö~käy.tön 
avuUa öääö.ty~~ puu;tavaJtan kulje;t.uök.Uö.tan
nuk.ö~a vuode.ööa 15 - 35 milj . mk . Se. on 
2 - 4 % k.okon~k.Uö.t.annuk.ö~.ta . Kulje;t.uk.öe.n 
.te.hoö.tami.ne.n vaa.t~ k~kue.n oöapuol.te.n öau
ma.ton.ta yh.tw.työ.tä . 

YLEISTÄ 

Tärkeintä kuljetusmuotoa, autoa , käyttäen 
puutavaraa 3 tuli perille vuonna 1984 
28 . 5 milj . m . Kuljetussuoritteesta auto
kuljetusten osuus oli 52 %. Autokuljetusta 
on käytettävä miltei poikkeuksetta rautatie
kuljetuksen ja uiton yh teydessä. Puutavaran 
ajossa on noin 1 800 ajoneuvoyhdistelmää. 

Raakapuun autokuljetus maksoi vuonna 1984 
t eollisuudefle 1 043 milj. mk , keskimäärin 
35,15 mk/m . Autokuljetus on joustava ja 
joissakin olosuhteissa ainoa kuljetusvaihto
ehto . 

Ajoneuvoyhdistelmät ovat viime vuosina ke
hittyneet nopeasti. Puutavarankuljetusten 
kokonaismäärät eivät lisääntyneet yhtä pal
jon kuin niiden tuottavuus, mikä osaltaan on 
johtanut ylikapasiteettiin ja yksikkömaksu
jen korottamispaineisiin . Ajoneuvoyhdistel
mien sallimaa kuljetuskapasiteettia kohti 
kuljetettavaa on ollut keskimäärin entistä 
vähemmän . Muutokset ovat lisäksi kasvatta
neet ajoneuvoyhdistelmien reaalihintaa, mikä 
kuljetusten tuottavuuden kasvusta huolimatta 
on aiheuttanut kustannuspaineita. 

KULJETUSTEN TEHOSTAMINEN 

Edellytykset ja keinot 

Kaluston käytön tehostaminen vaatii kaikkien 
asianosaisten ennakkoluulottomuutta. Kulje
tuksenantajien tulee tarjota kuljetettavaa 
nykyistä monipuolisemmin, nopeammin ja jous
tavammin . Siihen päästään paremman suunnit
telun ja toiminnan ohjauksen avulla. On 
selvitettävä olemassa olevat tavaravirrat ja 
niiden yhdistämismahdollisuudet kuljetusväli
neiden järkeväksi hyväksikäyttämiseksi. 
Kuljetusta suorittavien vastuulla on maksi
moida ajoneuvoyhdistelmiensä käyttö siten, 
että kuljetustehokkuus on mahdollisimman 
hyvä ja kalusto tarkoituksenmukainen . Kulje
tusmaksujen sopij apuolten on huolehdittava 
tehokkuudesta neuvottelemalla joustavammat 
kuljetusmaksurakenteet . Viranomaisten vas
tuulla on kehittää toimintaa sääteleviä la
keja ja asetuksia joustavan ja tehokkaan 
toiminnan mahdollistavaan suuntaan mm . lii
kennelupamenettelyn avulla . 

Keinot voidaan ryhmitellä karkeasti kolmeen 
pääryhmään: investointi- ja käyttökustan
nusten hallinta, ajoneuvoyhdistelmien tek
ninen kehittäminen ja kuljetussuoritteen 
kohottaminen. Tässä katsauksessa paneudu
taan vain viimeksi maini ttuun. 

Kuljetussuoritteen kohottaminen 

Ajotuntien Lisääminen 

Yksi keino tehostaa kaluston käyttöä on li
sätä sen vuosittaisia käyttötunteja . Puu
tavaran kuljetusmaksuista sovittaessa las
kentaperusteena on nykyisin 2 650 tuntia/auto 
vuodessa. Yksivuorotyön tunteja on 1 892 . 
Jos kokonaistuntimäärää lisättäisiin , kulje
tuskapasiteetin hyväksikäyttö nous1s1 ja 
yksikköä kohti lasketut pääoma- ja muut kiin
teät kustannukset pienenisivät. 
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Käyttötuntien nostaminen, mikä edellyttää 
miehityksen ja ajovuorojen lisäämistä, on 
edullista niin kauan kuin kiinteät kustan
nukset pienenevät nopeammin kuin muuttuvat 
kustannukset suurenevat. Kaiken edellytys 
kuitenkin on, että kasvavalle kapasiteetille 
on kuljetettavaa. 

Tehollisen käytön lisääminen 

Paitsi markkinahäiriöistä myös puutteel
lisesta suunnittelusta voi johtua, että 
ajoneuvokalustolle ei riitä kuljetettavaa 
sen koko suunnitellulle käyttöajalle vuodes 
sa. Taatakseen kaluston täysimääräisen 
käytön ja hyötyäkseen sen eduista sopija
puolet ovat sopineet erityisen tavoiteansio
järjestelmän. Se pienentää yksikkökustannuk
sia täystyöllisyyden vallitessa, mutta ottaa 
huomioon myös autoilij alle alituksista ai
heutuvat kulut. Kaikilla autoilijoilla ei 
tällaista sopimusta kuitenkaan ole . Tavoite
ansioautojen kapasiteetin käyttöä voidaan 
tehostaa paremman suunnittelun avulla. Jos 
s11s vuosittaiset tuntimäärät pidetään 
sovittuina, käyttöä voidaan tehostaa Suuntau
tumalla monialakuljetuksiin, käyttämällä ka
lustoa kausittain eri alojen kuljetuksiin 
tai vähentämällä oman kuljetusalan tyhjänä
ajon osuutta. Näillä kaikilla keinoilla 
voidaan suurentaa kustannusten jakajana 
olevaa kuljetusmäärää. 

Monialakuljetukset 

Monialakulj etuksilla tarkoitetaan kuljetus 
tapaa, jossa yhden alan rahtitavaraa kulje
tetaan ajoreitin yhdellä osuudella, jonkin 
toisen alan tavaraa toisella ja mahdollises
ti kolmannen tai useamman alan tavaraa muil
la osuuksilla tai paluukuormassa . Tällainen 
kuljetustapa on esim. sahatavaran kuljetta
minen sisämaasta vientisatamaan ja hiilen
kuljetus paluukuormassa sisämaahan . Moniala
kulj etukset vaativat yleensä erikoisraken
teisen autokaluston . Myös reitti, jota aje
taan, on varsin tarkkaan vakioitu ja rahti
tavara on osa kiinteää ja usein pysyvää ma
teriaalivirtaa. Tällaiset kuljetukset ovat 
yleis impiä teollisuudessa . 

Kausikäyttö 

Kausikäytössä käyttöaika on jaettu siten, 
että pääosan vuodesta kalusto on varustettu 
yhden työalan kuljetuksiin ja muun osan vuot
ta yhden tai useamman sivualan kuljetuksia 
varten . Kausi ttainen kuljetustarve on tyy
pillistä mm . rakennus- ja maanrakennusalalla, 
maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden kulje
tuksissa satokauden aikana jne. Kausikäyt 
töön saattavat vain vetoauto tai sen runko 
sopia sellaisinaan ja muu varustus on asian
omaisen työalan mukainen. 
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Meno-paluukuljetukset 

Jos kuljetuskalustoa ei voida käyttää usei
den eri alojen kuljetuksiin , t yhjänäajoa 
voidaan vähentää hankkimalla paluukuorrnaksi 
jotain muuta kuljetettavaa. Jos kyseessä on 
jotain erikoiskuljetettavaa - esim . öljyä 
tai hiiltä -, autojen on oltava erikoisraken
teisia . Meno-paluukuljetuksissa toisin 
kuin monialakuljetuksissa - on kyse yleensä 
kahden tai enintään kolmen tavaravirran yh
distämisestä yhdelle autolle, esimerkiksi 
sahatavaran ja öljyn , tukkien ja hiilen 
meno-paluukuljetuksesta. 

Puutavaran meno -paluukuljetus on kuljetus
ten suunnittelua ja toteutusta siten, että 
kuorman noutamiseen tarvittava tyhj änäajo
aika lyhenee. Pelkästään puutavaran meno 
paluukuljetuksissa toimivia ajoneuvoyhdis
telmiä on toistaiseksi vain muutamia . Se 
johtuu siitä , että puutavaran kuljettamista 
ikään kuin "väärään suuntaan" on vähän, var
sinkin lyhyiltä kuljetusetäisyyksiltä teh
taiden tai tehdaskokonaisuuksien ympar1s
tössä . Yhden tavaralajin pitkät kuljetus
matkat mahdollistavat ajoreittien suunnitte
lun siten, että paluukuormissa voidaan kul
jettaa muita puutavaralajeja . Puutavaran 
meno-paluukuljetuksen hankaluuksia on se, 
että puutavaran tienvarsivarastot ov~ pie
niä - 83 % on pienempiä kuin 7 50 m - ja 
hajallaan, eikä ajomääräys aina koske koko 
varastaa vaan esim . jotakin tai muutamaa 
puutavaralajia. 

Uittoon tai rautatievaunuun ajossa on vaikea 
toteuttaa meno- paluukuljetuksia. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -TULOKSET 

Kustannusmalli 

Ajoneuvokaluston käytön tehostamisen tutki
mista varten laadittiin mikrotietokoneella 
toimiva autokustannusten laskentamalli . 
Sen lähtökohtana on nykyinen Metsäalan 
Kuljetustenantajien ja Suomen Kuorma-auto
liitto r . y : n käyttämä kuljetusmaksujen las 
kennan menettelytapa. Malli kehitettiin 
sellaiseksi , että siinä voidaan ottaa huomi
oon myös meno-paluukuljetuksiin soveltuvan 
auton erikoisluonteesta ja -rakenteesta 
johtuvat seikat . Myös tavallisen ajoneuvo
yhdistelmän käytön tehostamista on mahdol
lista tutkia mallin avulla . 

~~lliin voidaan antaa tavanomaiset autokul
jetuksen kustannuksiin vaikuttavat tiedot, 
kuten esim . yhdistelmän hinta- ja kustan
nustiedot kulutuslukuineen, olosuhdetiedot, 
puutavaralajille ominaiset kuormaus-, kuor
matilan ja purkamistiedot. Myös sitä voi
daan tarkastella, kannattaako kuorrnain kul 
jettaa mukana vai ei . 



Meno - paluukuljetuksiin soveltuvan auton 
erikoisrakenne voidaan ottaa huomioon auton 
ja sen varusteiden erilaisena hintana ja 
kulumisena käytössä . Koron , pitoajan ja 
rahan arvon alenemisen vaikutusta voidaan 
tarkastella . Kuljetusmatkan ja tyhjänä
aj on vähenemisen osuuden vaikutus ovat 
tärkeimmät olosuhdetekijät . 

Katsauksen tulokset perustuvat mallin avulla 
tehtyihin laskelmiin . Tuloksia esitetään 
vain kahdelle pääpuutavaralajille : mäntytu
keille ja 3 m havukuitupuulle. 

Tuottavuuden kasvu 

Taulukossa 1 on meno- paluukulje t uksen aiheut 
tamaa tyhjänäajon vähenemistä verrattu tavan
omaisen auton tyhjänäajoon, ts . ajoajasta 
noin 45 % on tyhjänäajoa ja loput kuormat 
t una- a j oa . Ero tukkien ja kuitupuun välillä 
johtuu lähinnä erilaisesta kuormausnopeudesta 
ja kuormankoosta . 

Suhteellinen vaikutus on jokseenkin sama 
eri kuljet usmatkoilla . Kuormauspaikkaluok
kien 1 ja 2 välinen ero on selvästi pienempi 
kuin luokkien 2 ja 3 välinen ero molempien 
tavaralajien kohdalla . (Taulukko 2) 

Kuormauspaikkaluokan huononeminen 
selvästi ajoma a ran kasvua , koska 
hidastuu ja sen osuus suurenee . 

pienentää 
kuormaus 

TAULUKKO 1 

Puu
tavara
laj 1 

Häntytukit 

Vakioauton vuosittaisen ajosuoritteen kasvu 
t yhjänäajon vähenemisen mukaan . Kuormaus 
paikkaluokka 1 

Kulje tu sma tka, km Tyhjänä 
ajon 
vähene 
minen , % 

40 1 80 1 160 1 290 

Ajomäärän kasvu , m3 

10 1 920 2 510 2 980 3 370 
40 7 640 10 040 11 920 13 560 

Tavanomainen ajosuorit e 31 870 23 520 15 950 10 430 

) m havu- 10 1 790 2400 2 890 3 340 
kuitupuu 40 7 200 9 610 11 600 13 390 

Tavanomainen ajosuori t e 30 970 23 280 16 040 10 620 

TAULUKKO 2 

Puu-
tavara-
laji 

Mäntytukit 

3 m havu-
kuitupuu 

Kuormauspaikkaluokan suhteellinen 
vaikutus ajomäärään . Kuljetusmatka 
80 km . Kuormauspaikkaluokka 1 = 100 

Ty hj änä - Kuormauspaikkaluokka 
ajon 

2 1 3 vähene-
minen , % Suh teellinen mää r ä 

10 88 64 
40 87 64 

10 87 66 
40 86 65 

Yksikkökustannusten muutokset 

Jo varsin pienellä tyhjänäajon vähentämisel
lä päästään merkittäviin yksikkökustannusten 
säästöihin (taulukko 3) . Kustannusten piene
neminen on sitä merkittävämpää, mitä pi t empi 
kuljetusmatka on. Pitkillä kuljetusmatkoilla 
olisikin tärkeätä saada vaikka osalle paluu
matkaa kuljetettavaa, joka suurentaa kustan
nusten jakajana olevaa kuljetusmäärää ja 
pienentää nopeasti yksikkökustannuksia . 

TAULUKKO 3 Tyhjänäajon vähentämisellä saavuteetavat suhteelliset 
yksikkökustannukset meno-paluukulje tuksissa. Tavan 
omainen kuljetus • 100 

Tyhjänäajon väheneminen , % 
Puu- Kulje-

10 1 40 tavara - tus -
laj 1 matka , 

Kuormauspaikkaluokka 
km 

1 
1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 

Suhteelliset yksikkökus tannukset 

Hänty- 40 91 92 92 78 80 82 
tukit 80 90 91 91 69 72 75 

160 84 86 87 57 60 65 
290 76 78 81 44 47 52 

3 m havu- 40 92 93 93 79 80 83 
kui tupuu 80 90 91 92 70 73 76 

160 85 87 88 58 61 66 
290 77 79 82 45 48 53 

Kokonaiskustannusten pieneneminen 

Jos kustannukset lasketaan keskimääräisistä 
olosuhteista - esim . kuljetusmatka 80 km , 
kuormauspaikkaluokka 2 ja uudelleen suunnit 
telun avu lla tyhjänäajoa 20 % vähemmän 
yksikkökustannuksia säästyy 17 prosenttiyk
sikköä . Jos säästö on 10 %, kustannukset 
pienenevät 9 %. Jos kaikkien autojen koh
dalla voitaisiin menetellä näin , autokulje
t uskustannuksia säästyisi vuosittain 95 -
170 milj . mk . Käytännön miesten mukaan 
e n in t ään 15 - 20 %: iin puutavaran ajosta 
meno- paluukuljetusta voidaan soveltaa sel
laisenaan . Jo näinkin pienillä meno- paluu
osuuksilla säästetään merkittävästi kustan 
nuksia vuodessa . Jos osuus on 15 %, säästö 
on 15 milj . mk , ja jos osuus on 20 %, säästö 
on 35 milj . mk . Kun otetaan huomioon muiden 
kuljetu s t en yhdistäminen puutavaran kulje 
tukseen paluukuormissa, voivat kustannus 
säästöt olla kaksinkertaiset . Kyseessä on 
siis merkittävä keino säästää kuljetuskus
tannuksia . 

MENO-PALUUKULJETUSTEN 
EDUT JA HAITAT 

Kun arvioidaan meno- paluukuljetusten lisää
misen vaikutuksia , on punnittava myös niiden 
etuja ja haittoja . 

Etuja ovat : 

Puutavaran meno- paluukuljetus onnistuu 
vakiokalustolla . 

Kuljetuskaluston käyttö tehostuu ja siitä 
saadaan enemmän irti . 
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Vuosittaisia kokonaistun t imääriä voidaan 
tarvittaessa lisätä . 

Kustannuksia lisäävä , mutta tuottamaton 
tyhjänäajo vähenee. 

Pääomakustannusten osuus kokonaiskustan
nuksista pienenee ja kuljetusten yksikkö
kustannukset pienenevät . Näin voidaan 
käyttää hyväksi paljousalennuksia . 

Puuvirtojen ohjaus on vakioreittien ansi
osta säännöllisempää ja parempaa . 

Kaluston käytön kausivaihtelut tasaantuvat . 

Oikein käytettynä autoilijan tulot ja 
kannattavuus paranevat . 

Haittoja ovat : 

Pelkän puutavaran meno-paluukuljetuksiin 
ei laajaa kuljetusjärjestelmää voida ra
kentaa . 

·Kausikäyt t ö tai erikoistavaroiden kuljet
taminen monialakuljetuksina vaativat 
erikoisrakenteisen puutavara- auton, jonka 
tavanomainen käyttö puutavara-autona on 
rajallista . 

Investoin tikustannukset erikoiskalustoon 
ovat tavallista suuremmat . 

Meno-paluukulje tuksia tai vastaavaa te
hostettua käyttöä voidaan järjestää vain 
osalle kalustoa . 

Toiminnan ohjaukseen ja työnjohtoon 
kohdistuu suuria vaatimuksia. 

Kuljetuksen joustavuus voi kärsiä, kun 
vakioreittien määrä ja aikatauluun sidottu 
ajo lisääntyvät . 

Kustannukset suurenevat mm. kuormaimen 
käyttöön liittyvien vaikeuksien vuoksi . 

Monimutkaisten kuljetusyhdistelmien jär
jesteleminen johtaa kalustoteknisiin vai
keuksiin. 

Kalusto joutuu tavanomaista kovemmalle 
rasitukselle ja kuluu nopeammin . 

"Arkoja" tuotteita ei voida yhdistää puu
virtoihin . 
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Sopimusneuvottelut saattavat vaikeutua 
eri alojen kesken . 

Asenteet hidastavat toiminnan laajenta
mista. 

Näitä kaikkia asioita on pohdittava kaluston 
käyttöä tehostettaessa . 

MENO-PALUUKULJETUSTEN ESTEET 

Meno-paluukuljetusten laajentamisen hidasta
jana ja jopa esteenä ovat : 

Soveltuvien puutavaraerien rajallisuus 
tai puute . 

Ajoneuvotekniset ja taloudelliset seika t. 

Organisatoriset esteet ja toimintojen 
päällekkäisyys 
o omia sopimusautoilijoita ei ylikapasi

teettitilanteessa yleensä ohjata tois
ten käyttöön 

o jäykkä liikennelupamenettely estää 
järkevätkin tavaravirtayhdistelmät . 

PÄÄTELMÄT 

Autokuljetuskaluston käytön tehostamiseksi 
kuljetustarpeet ja tavaravirrat on perus
teellisesti selvitettävä . Monialakuljetuk
sia, kausikäyttöä ja meno- paluukuljetuksia 
voidaan soveltaa vain, jos kuljetustarpeet 
ovat tarkkaan tiedossa . Kuljetuksenantajien 
tulisikin nykyistä paremmin selvittää ja 
koordinoida kuljetustarpeensa . Mikrotieto 
konemallin avulla voidaan halutuin lähtötie
doin laskea kussakin tapauksessa, kuinka 
paljon esim . meno- paluukuljetuksilla voidaan 
kustannuksia säästää. Siitä on apua esim . 
silloin, kun suunnitellaan vakioreittejä 
tai erikoisrakenteisen ajoneuvoyhdistelmän 
hankkimista. Jo tta suunnittelusta ja uu
sista mahdollisuuksista saataisiin täysi 
hyöty , on tiivis yh teist yö sekä kuljetuk
senantajien että liikennöitsijöiden kesken 
toiminnan onnistumiselle väl ttämät öntä . 

MEASURES TO REDUCE EMPTY DRIVING OF TIMBER TRUCKS; 
MICROCOMPUTER COST CALCULATION MODEL 

Several measures can be taken to reduce the 
empty driving time of timber trucks when 
hauling . The use of appropriate multiple 
product transport, time allocated use of 

vehicles for diverse purposes, and two-way 
haulage of dif f erent timber assortments may 
be noted as examples . Po t en tial cos t savings 
are as high as 15 - 35 million Fmks per annum . 
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