
PUUTAVARA- JA HAKEAUTOT 1987 
JA KALUSTON KEHITYS 
Lasse Säteri 

Talvella. 198f pu.u;t.ava.Jr.a.n lwl.je;tu.k..6-<..6M. oli 
k.aA.k.IUa.an 1 450 pu.u;t.avaJr.a.- autoa . MääJtä. on 
200 vähemmän k.u.in i.a.i..vella. 1984. Ylwin 
autotyyppi oli 3-alu eL<.-6 eUa peJtävau.nu.Ua 
vaJu.V.dei.:tu. 3-aluelinen auto, o~u.LL6 84 %. 
L~äy~iJi vuoteen 1984 on 14 pJtoHni;tJ.yluik.
k.öä. Y lwimmän auto yhfu:telmän k.ani.avu.LL6 
oU 30.9 tonnia . Kok.o pu.u;t.avaJta-autok.allL6 -
ton k.uk.-<.määJtä.inen k.ani.avu.LL6 on noLL6~ut vuo
den 1984 30 .0 ton~i.a 30.5 ton~n. NoLL6u. 
johtuu. 2 -ak..6 eL<.!.Jten peJtävau.nu.j en k.oJt.vaam-<.-
1.! u i.a 3-ak..6 eL<.-6-<.lla . 

Hak.eautojen k.antavu.LL6 oli :fuk.Vnäällin 26.4 
tonnia ja k.u.oJt.maiAl.a 94.2 m • 

Lähu k.aA.k.k.-<. k.u.oJt.maA.me;t olivat -<.Motei;t.av-<.a , 
au.tok.oht~ia hydJtau.lik.u.oJt.m~, ja ~den 
'.! ek.ä u.loi.:tu.vu.LL6 et;tJi no~toteho olivat ~u.u.
Jt.entu.nee;t . 

Uik.ente enhaJt j o-<.i;t.a j at o ml6iJ. vat pu.u;t.a va.ll.a.
auto~i.a 91 % ja hak.eau.to~i.a 93 %. Luk.en
teenhaJtjo-<.i;t.ajien pu.u;t.avaJr.a.-auto~ta 83 %:lla 
ja hak.eauto~ta n % : lla oli M pimLL6 k.u.l j e
tu.luenani.ajan k.a~~a . Tilap~UI.!ä työ~u.h
teul.!a ajoi 7 % auto~i.a . 
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Täy~peJtävau.nu.au.tojen vu.o:tu.-<.nen ajok.alL6i pu.u.
i.ava.Jr.a.n aj oMa oli k.uk.Vnäällin 1 0. 1 k.k.: 
0. 2 k.k. enemmän k.u.-<.rt vuonna 1984. Ajo~i.a oli 
1-vu.oJt.oajoa 4.2 k.k., 1.5-vu.o!t.oajoa 2 . 2 k.k., 
2-vu.oJt.oajoa 3.2 k.k. ja 3-vu.oJt.oajoa 0 .5 k.k.. 

Apu.mieh-<.ä k.äytei;tlin vähemmän k.u.in aie.mmin . 
U~eimmUen autol6~a oli vain k.u.ljei;t.aja. 

JOHDANTO 

Metsäteho tiedusteli jäsenyrityksiltään, 
metsähallitukselta ja Suomen Sahat r.y:n 
jäseniltä puutavaran ja hakkeen kuljetuksiin 
helmikuussa 1987 osallistuneiden autojen 
määriä, laatua ja käyttöä. Vastaavaa tilas 
toa puutavara-autoista on kerätty useita 
kertoja, yleensä kolmen vuoden välein . Hake
autoista tilasto kerättiin nyt toisen kerran. 

Tässä katsauksessa esitetään tiedustelun 
päätulokset ja verrataan niitä aiempien vuo
sien tuloksiin. Yksityiskohtaiset tiedot on 
esitetty Mei~ätehon mo~teena 29.9.1987. 

Kuva 1. Autoyhdistelmä, jossa on 3-akselinen vetoauto ja 3- akselinen perävaunu, 
edustaa jo 84 %:a puutavara-autokalustosta. Valok. A. Weckman Oy 

1 



X 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

............. .. .. ....... .. ... .... . 
···· ·· ·· · ....... . ·· ······· ..... .. . 

rnn 1 iJj l5 
.'f!i' ... ·' ·· ..... ... . 

········· ·· ····· ··· ·· ······ ····· ······ ·· ·· ······· ' :: :: :: ::::::::: :::::: ::::::::::::::: :: :::: ::::: :; 
Muut j · '( , 

1978 1981 1984 1987 

Vuosi 

Kuva 2 . Puutavara-autoyhdistelmien osuudet 
vuosina 1978 - 1987 

AUTOKALUSTON MÄÄRÄ JA 
TEKNISET OMINAISUUDET 

Metsätehon jäsenten, metsähallituksen ja 
tärkeimpien Suomen Sahat r.y:n jäsenten työ
mailla oli tilaston mukaan helmikuun lopulla 
1987 yhteensä noin 1 450 puutavara-autoa ja 
120 hakeautoa. Puutavara-autojen määrä oli 
noin 200 pienempi kuin vuonna 1984. 

Tilaston ulkopuolelle Ja1 autoja vähän, 
joten tilasto antaa melko täydellisen kuvan 
puutavara-autokalustosta. 

Lähes kaikki puutavara-autot olivat perä
vaunullisia (kuva 2); ilman perävaunua ajoi 
vain alle 1 % autoista. Yleisin yhdistelmä 
oli 3-akselinen auto ja 3-akselinen perä
vaunu: lähes 85 % puutavara-autokalustosta. 
Vuonna 1984 sen osuus oli 70 %. Neliakse
lisia autoja oli 6 % kalustosta. 
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Kuva 3. 48 tonnin puutavara-autoyhdistelmien 
kantavuusjakauma 
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TAULUKKO 1 Tärkeimpien autoyhdistelmien keskimääräiset 
kantavuudet ja kuormatilat 

Puutavara-autot Hakeautot 

Kantavuus Kantavuus Kanta- K:uorma. Au toyhdistelmä ilman kuormaimen 
kuormainta kanssa vuus tila 

t m 3 

IJ.III.UJJ 1. 30.9 28.5 27.8 102.5 

1.LU.l 1 J.ll$ 30 . 6 28.5 24 . 3 94.2 

1 11111 .. . I~JI- 26 . 7 24.5 23.9 84.4 

Kaikki autot keskim . 30 . 5 28.2 26,4 94.2 

Hakeautoista 82 % oli 3-akselisen auton ja 
3-akselisen perävaunun yhdistelmiä . Lähes 
10 % hakeautoista ajoi ilman perävaunua. 

Eri ajoneuvoyhdistelmien kantavuudet ovat 
pysyneet ennallaan tai hieman pienentyneet. 
Koko puutavara-autokaluston keskimääräinen 
kantavuus sen sijaan on suurentunut 0.5 ton
nia, mikä johtuu 2-akselisten perävaunujen 
korvautumisesta 3-akselisilla (taulukko 1). 

Puutavara-autojen uusiutumisvauhti on hieman 
piristynyt; vuonna 1985 ja sen jälkeen han
kittuja autoja oli nyt 45 % kalustosta 
(kuvat 4 ja 5), kun vastaava prosentti 
vuonna 1984 oli 43. Puutavara-autojen keski
ikä oli 3 vuotta ja hakeautojen vajaat 
5 vuotta. Sekä puutavara- että hakeperä
vaunujen ikä oli keskimäärin 4.7 vuotta. 

Vetoautojen moottoritehot ovat suurentuneet 
edelleen tasaisesti. Puutavara-autojen keski
määräinen moottoriteho on suurentunut vuoden 
1984 273 kW:sta 285 kW:iin. Uusien, vuonna 
1987 hankittujen puutavara- ja hakeautojen 
tehot ovat noin 300 kW (DIN) (taulukko 2) . 

Kolmiakselisissa puutavaraperävaunuissa oli 
jatkettavan mallin osuus jo 49 %; vuonna 
1984 se oli 36 %. Keskimäärin 40 %:ssa perä
vaunuista oli siirtopankot. Kiinteänpituisia 
ja kiinteillä pankoilla varustettuja perä
vaunuja oli 11 %; vuonna 1984 niitä oli 20 %. 
Neliakselisia perävaunuja oli vain 5 kpl. 

TAULUKKO 2 Vetoautojen moottoritehot ja 
ajosuoritteet käyttöönottovuosittain 

Uu tena- Puutavara-autot Hakeautot 

käyttöön-
Teho, Ajettu, Teho, Ajettu, ottovuosi kW (DIN) 1 000 km kW (DIN) 1 000 km 

1987 294 18 297 22 
1986 295 72 288 109 
1985 289 161 269 266 
1984 287 231 286 397 
1983 282 315 286 494 
1982 281 350 289 541 
1981 275 403 281 610 
1980 267 450 247 553 
1979 267 511 258 575 
1978 ja 

253 595 253 842 vanhempi 

Keski-
285 237 275 456 määrin 
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Kuva 4. Puutava ra- autojen ikäjakauma 
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Kuva 5. Puu tavarape räva unujen ikäjakauma 
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Kuva 6 . Au tomerkk ien osuuden keh i t ys puutavara
autoka lustosta 

Puutavara-automarkkinoita hallitsee neljä au
tomerkkiä: Volvo, Sisu, Scania ja Mercedes
Benz suosituimmuusjärjestyksessä (kuva 6). 
Volvo oli yleisin jo 1984, mutta Sisu on 
ohittanut Scanian. Hakeautoista yleisin merk
ki on Scania. 

Perävaunujen valmistajia on kymmenkunta. 
Puutavaraperävaunuissa Jyki hallitsee markki
noita 52 %:n keskimääräisellä osuudella. 
Hakeperävaunuista yleisin merkki on Närko. 

KUORMAUS- JA PURKAMISLAITTEET 

Puutavaran kuormauslaitteista 96 % oli auto
kohtaisia, irrotettavia, hydraulisia koura
kuormaimia. Vajailla 4 %:lla autoista oli 
käytettävissä kaksi kuormainta. 

Kuormainten keskimääräinen ulottuvuus on 
suurentunut tasaisesti noin 10 cm vuodessa 
(taulukko 3). Uusimpien kuormainten keski
määrä inen u l ottuvuus oli jo 8 m. Koko ka
luston keskimääräinen ulottuvuus oli 7.6 m; 
vuonna 1984 se oli 7.3 m. Kuormaimet ovat 
myös järeytyneet. Uusimpien kuormainten 
nostomomentti oli jo lähes 80 kNm. Koko 
kuormainkaluston keskimääräinen nostomoment
ti oli 75' kNm; vuonna 1984 se oli 70 kNm. 
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TAULUKKO 3 

Uutena-
käyttöön-
ot tovuosi 

1987 
1986 
1985 
1984 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1978 ja 
vanhempi 
Keski-
määrin 

Irrot e t tavien hydr aulisten 
kourakuormaint en ulottuvuudet 
ja nost omomentit käyt töön
ott ovuosittain 

Ulot t uvuus , Nostomome ntt i , 
m kNm 

8 . 0 79 
7.9 78 
7. 8 77 
7.8 76 
7.5 73 
7.5 74 
7. 4 72 
7. 4 73 
7. 3 72 

7. 3 7l 

7.6 75 

- 1978 -79 - 80 - 81 -82 -83 -84 - 85 - 86 -87 

Uutena käyt töönot tovuos i 

Kuva 7. 1 rro t ettav ien hydraulisten kourakuorma in ten 
ikäj akauma 
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TAULUKKO 4 Täysperävaunuautojen vuotuinen ajokausi eri urakkasuhteissa 

Puutavara-autot 

Ajovuoroja Sopimus- Vakinai- Tilapäi-
vuorokaudessa autot 

1.0 4.0 

1.5 2. 3 

2. 0 3.5 

3. 0 0.5 

Kaikkiaan 10.3 

Yleisin kuormainmerkki 
43 %. Seuraavina ovat 
Hiab. 

Stt autot set autot 

5.5 4. 6 

1.8 1.3 

1.9 1.5 

0.4 0. 1 

9.6 7. 6 

on Fiskars: osuus 
Jonsereds/Jonssi ja 

Hakeautojen yleisin purkamislaite oli kippi: 
osuus 51 %. Hihna- tai kolapurkaimia oli 
42 %. Hakeperävaunut purettiin yleensä 
hihna- tai kolapurkaimilla , osuus 82 %. 

OMISTUSSUHTEET JA 
KULJETUSJÄRJESTELYT 

Liikenteenharjoittajat omistavat valtaosan 
autokalustosta. Kuljetuksenantajien omien 
autojen osuus puutavara-autoista oli 3 % ja 
hakeautoista 7 %. Osuudet eivät ole merkit
tävä sti muuttuneet. 

Liikenteenharjoittajista 8 3 %:lla oli sopi
mus kuljetuksenantajan kanssa. Vakituisina, 
ilman sopimusta ajoi 11 % ja tilapäisinä 7 % 
autoista. Sekä sopimusautojen että tila
päisten autojen osuus on hieman suurentunut. 
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Hakeautot 

Keski- Sopimus- Vakinai- Tilapäi- Keski-
määrin autot" set aut ot set autot määrin 

kuukautta/vuosi 

4.2 2. 5 1.9 3.3 2. 8 

2. 2 1.7 2.0 - 1.6 

3.2 5.6 4 . 6 1.2 4. 9 

0. 5 1.1 1.2 - 1. 0 

10. 1 10.9 9.8 5. 8 10. 4 

Sopimusautot ajoivat enemmän monivuoroajoa 
kuin sopimuksettomat ja tilapäiset puutavara
autot ja niiden vuotuinen ajoaika oli myös 
pitempi (taulukko 4) . Autojen vuotuinen 
keskimääräinen ajoaika oli puutavaran ajossa 
10. 1 kk ja hakkeen ajossa 10.4 kk. Monituo
teajossa oli 5 % puutavara-autoista. Ne 
käyttivät puutavaran ajoon 7.0 kk ja muiden 
tuotteiden ajoon 3 . 5 kk vuodessa . Muiden 
tuotteiden osuus koko kaluston työajasta oli 
0 . 2 kk eli vähemmän kuin viikko. 

Meno-paluukuljetuksiin osallistui 3 % puu
tavara-autoista. 

Apumiehiä käytettiin puutavara-autoissa yhä 
vähemmän; keskimäärin joka neljäs kuorma 
tehtiin 2 miehen työryhmällä . Ajossa ja 
purkamisessa toinen mies oli mukana vain 
17 %:ssa kuormista. Vuonna 1984 kaksi mies
tä oli mukana 42 %: ssa kuormauksista ja 26 
prosentissa a josta ja purkamisista. 

TIMBER TRUCKS IN WINTER 1987 

According to a statistical survey conducted 
in February 1987, the most common t ruck
trailer combinat ion for haulage of timber is 
a three-axle truck with a three-axle f ull
trailer and a detachable grapple loader . 
This t y pe of equipment constituted a total 
of 84 % of all t ruck-t railers. The load
carrying capacity of such a combination 
without loader is 30 . 9 tons . The average 

load-carrying capacity of all truck-trailers 
hauling timber was 30 . 5 tons, 0.5 tons 
greater than in 1984 . 

Other changes , compared with the survey 
conducted in 1984 , were greater loader reach, 
a proliferation of extendable trailers, and 
increase in mul t i - shift haulage, and a de
crease in the number of drivers' helpers. 
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