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JOHDANTO 

Ajoneuvojen sallitut akseli- ja kokonaispai
not muuttuvat vuoden 1990 alusta niin , että 
ajoneuvoyhdistelmän nykyisin suurin sallittu 
kokonaispaino 48 tonnia suurenee 56 tonniin . 
Korotus edellyttää ajoneuvon rakenteeseen ja 
te~nisiin ominaisuuksiin joitakin muutoksia ; 
näkyvin on yhden akselin lisääminen joko 
vetoautoon tai perävaunuun tiehen kohdistu 
van rasituksen vähentämiseksi . 56 tonnin 
kokonaispaino saavutetaan siten 7-akseli
sella ajoneuvoyhdistelmällä . 

Puutavaran kuljetuksessa kuorman paino on 
nyt määritetty liikenneministeriön vahvista
mien puutavaralajeittaisten tilavuuspainojen 
ja kuorman kehystilavuuden perusteella. Kun 
kuorman aivan tarkan kehystilavuuden määrit 
täminen on vaikeaa ja kun puutavaraerien 
ominaispaino vaihtelee tuntuvasti , tilavuus
painoon perustuva kuormitus on johtanut koko
naispainon suureen vaihteluun . Vuoden 1990 

alusta. lähtien ajoneuvopainot määrite t ään 
puutavarankin kuljetuksissa painon mukaan . 
Siitä alkaen viranomaiset painoja valvoes
saan tarkistavat ajoneuvon ja ajoneuvoyhdis
telmän kokonaispainon punnitsemalla . 

Puutavaran pituus, järeys, puuaineen tiheys 
ja kosteus sekä mukana tulevan lumen, jään 
ja kosteuden määrä vaihtelevat niin paljon, 
että puumäärän silmävarainen arviointi ei 
ole riittävän tarkkaa kuorman painon määrit 
tämiseksi . Ajoneuvoittaiset vaa'at lienevät 
välttämättömiä lisävarusteita, kun ajoneuvo 
jen kantavuus pyritään hyödyntämään tehok
kaasti. 

Kuljetusten suunnittelussa ja kalustontarve
laskelmissa puolestaan on otettava huomioon 
se säännöllisyys, jonka mukaan puutavaran 
tilavuuspaino vaihtelee vuoden aikana . 
Jos joitakin puutavaralajeja varastoidaan 
ennen kuljetusta niin pitkiä aikoja, että 
niiden tilavuuspaino merkittävästi muuttuu, 
tulisi se kuljetustarpeiden tarkan suunnit 
telun vuoksi ottaa laskelmissa huomioon. 

Seuraavassa tarkastellaan esimerkkilaskelmin, 
kuinka puutavaran autokuljetuksen resurssien 
tarve ja kustannukset muuttuvat, kun siirry
tään kokonaispainoltaan 56 tonnin kalustoon 
ja painoon perustuvaan kuormitukseen . Tutki
mus koskee puutavaran autokuljetusta Etelä
Suomen olosuhteissa . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimus käsittelee puutavaran autokuljetus
ta sellaisella hankinta- a1ueella, jossa kul
jetusmäärä on 1. 0 milj . m vuodessa . Kulje
tustarve laskettiin puutavaralajeittain kuta 
kin kuukautta kohti yhden vuoden ajalle . 
Laskelmat perustuvat sekä aiempiin tutkimuk
siin että erikseen tätä tutkimusta varten 
hankittuihin aineistoihin . 
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Kuljetu~kustannusten laskennassa sovellet
tiin maksuperustetutkimusten ajanmenekki- ja 
tuotostietoja sekä vuoden 1988 kustannuksia. 
Nykyisen ajoneuvoyhdistelmän hintana käytet
tiin 1 029 000 mk:aa. Painoon perustuvan 
kuormituksen ja kokonaispainokorotuksen 
vuoksi ajoneuvoyhdistelmään asennettavien 
vaakoj en, perävaunun lisäakselin ja muiden 
muutosten arvioitiin lisäävän yhdistelmän 
hintaa 100 000 mk. 

Eri puutavaralajien osuudet kuljetusmäärästä 
ja keskimääräiset kuljetusmatkat pohjautui
vat vuoden 1986 raakapuun kuljetustilastoon 
(Metsätehon moniste 30.12.1987), jota täy
dennettiin määrittämällä havutukkien ja 
havukuitupuun jakautuminen puulajeittain. 
Puutavaralajeittaiset osuudet ja kuljetus
matkat olivat: 

% km 

Kuusitukit 24 78 
Mäntytukit 16 78 
Koivutukit 4 90 
Kuusikuitupuu 25 100 
Mäntykuitupuu 18 100 
Koivukuitupuu 13 113 

100"" 
Laskelmat tehtiin tuoretta puutavaraa kul
jettaville täysperävaunullisille ajoneuvo
yhdistelmille. Kuorman kokoina nykyistä 
kuljetustoimintaa koskevassa tarkastelussa 
käytettiin vuoden 1987 puutavara-autojen 
ajankäytön seurantatutkimuksen (Metsätehon 
moniste 1. 9.1_188) mukaisia kuormiaj havu
tukit 47.0 m , 3 koivutukit 42.0 m , ha~
kuitupuu 49.0 m ja koivukuitupuu 42.0 m . 
Koko a~neiston kuormien koko oli keskimäärin 
46.9 m • 

Painoon perustuvassa tarkastelussa kuorman 
koot määritettiin jakamalla ajoneuvoyhdis
telmän kantavuus (37.0 t) puutavaralajin 
tilavuuspainolla. Kuorman koot laskettiin 
kuukausittain eräiden Etelä-Suomessa sijait
sevien tehtaiden puutavaran vastaanottomitta
uksissa todettujen keskimääräisten tilavuus
painojen avulla (kuva 1). 

TAULUKKO 1 Kulje tusmäärien ajoittumi nen kuukausille 

Kuukausi 
Puutavara-

1 j 2 1 31 4 1 sj 61 71 8J 911o 111 11 2 laji 

% kuljetuksista 

Kuusitukit 11 11 15 15 9 9 3 5 5 5 5 7 

Mänty " 11 10 13 15 10 10 4 5 5 5 6 6 

Koivu " 8 9 11 12 17 12 3 5 3 5 8 7 

Kuusikuitupuu 11 11 13 9 8 9 6 9 6 5 5 8 

Mänt y " 13 14 12 8 7 7 6 7 6 6 7 7 

Koivu " 11 9 13 8 6 11 5 7 8 8 7 7 

Keskimäärin 11 11 14 12 9 9 5 6 · 5 5 6 7 
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Kuva 1. Tilavuuspa inot kuukausittain 

Puutavara-autojen käyttöaika kuljetustyöhön 
muodostuu ajokertojen maaran ja ajokerta
ajan tulona. Painoon perustuvassa kuormituk
sessa kuorman koko ja ajokerta-aika vaihte
levat vuoden kuluessa, koska tilavuuspainot 
vaihtelevat. Myös puutavaralajien osuuksien 
tai kuljetusmatkojen muutokset vaikuttavat 
kuljetustyön määrään. Kuljetufset jaettiin 
kuukausille noin 3. 5 milj. m käsittävän, 
eräiden jäsenyritysten puutavarankuljetuk
sista hankitun aineiston mukaisesti (tauluk
ko 1 ja kuva 2) ja kuljetustyö laskettiin 
eri kuukausille puutavaralajeittain. 

Hankinta-alueella käytettävissä olevat puu
tavara-autot ja niiden vuotuinen käyttöaika 
perustuvat selvityksen Puutavara- ja hake
autot talvella 1987 (Metsätehon moniste 29. 
9.1987) Etelä-Suomea koskevaan aineistoon 
(taulukko 2). Kuukaudessa oletettiin olevan 
21.5 työpäivää ja päivittäisinä työaikoina 
1-vuoroajossa oli 8 tuntia, 1.5-vuoroajossa 
12 tuntia, 2-vuoroajossa 15 tuntia ja 3-vuo
roajossa 20 tuntia. 

TAULUKKO 2 Hankinta-alueen puutavara-autot 
ja niiden käyttöajat 

Yh-
teen-
sä 

Sopimus- Vakinaiset Tilapäiset 
autot autot autot 

Ajovuorot 

kuukaut t a/vuosi 

1- vuoroajo 4 . 2 5.8 5 . 1 

100 1. 5-vuoroaj o 2.7 1.8 1.5 

100 2-vuoroajo 3. 3 1.9 1.2 

100 3-vuor oajo 0.2 0 . 2 -
100 

Yhteensä 10. 4 9. 7 7.8 
100 ~····~··-·· a~aaaaa• ~-----~--· t-----------
100 Käyttötunteja 

2 650 vuodessa 2 570 160 1 
Autojen 

100 osuudet, % 8 1 12 7 
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Kuva 2. Kuljetusmää rät kuu kaus ittain 

TULOKSET 

Nykyisen käytännön mukaiset 
kuljetukset 
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Koko vuoden aikana kuljetustyötä tehtiin 
106 470 tuntia. Siihen tarvittiin 43 autoa, 
joista sopimusautoja oli 35, muuten vakinai
sia 5 ja tilapäisiä 3. Sopimusautojen käyt
tötuntikustannuksiksi tuli 292 mk ja vuosi
ansioksi 7 50 000 mk . Vakinaisten autojen 
tuntikustannukset olivat noin 7 % ja tila
päisten noin 19 % suuremmat. Puutavaran 
kuljetuskustannuksiksi tuli yhteensä 31 . 5 
milj. mk vuodessa. 

Painoon perustuvat kuljetukset 

On arvioitu, että 8 tonnin kokonaispaino
korotuksesta lisäakselin osuus on noin yksi 
tonni ja todennäköinen ajoneuvon rekisteröi
dyn omapainon tarkistus todellisen omapainon 
mukaiseksi on niin ikään tonnin suuruinen . 

Siten ajoneuvoyhdistelmän kantavuus nousee 
37 tonniin. Sitä vastaavat kuormankoot ku
van 1 3 tilavuuspainojen mukaan vjihtelivat 
35 . 7 m :stä koivukuitupuuta 49.3 m : iin kuu
situkkeja (taulukko 3). Koko ain3iston kuor
mien koko oli keskimäärin 42.5 m • 

Kun kuorman koko laskettiin painoon perus
tuen, saatiin t yömääräksi yhteensä 116 230 
tuntia, joka on 9 % enemmän kuin nykyisessä 
kuljetustyössä. Lisäys oli suurimmillaan 
tammikuussa, 15 %, ja pienimmillään kesä
kuussa, 3 %. 

Kun puutavara-autoja laskettiin käytettävän 
yhtä tehokkaasti kuin nykyisin (taulukko 2), 
ajoneuvoja tarvittiin yhteensä 47, Niistä 
oli sopimusautoja 38, muita vakinaisia 6 ja 
tilapäisiä 3. Sopimusauton käyttötuntikus
tannuksiksi tuli silloin 293 mk ja vuosiansi
oksi 752 000 mk. Kokonaiskuljetuskustannuk
siksi tuli 34 . 6 milj. mk vuodessa . Kustan
nukset olivat 10 % suuremmat kuin nykyisen 
käytännön mukaisessa kuljetuksessa. 

Kun hankinta-alueen puutavara-autojen maara 
pidettiin nykykäytännön mukaisena (yhteensä 
43 autoa) ja lisääntynyt työmäärä jaettiin 
samassa suhteessa kaik~lle ajoneuvoille, 

-"kulj etuskustannukset olivat yhteensä lähes 
33 . 5 milj. mk . Kustannukset olivat silloin 
6 % suuremmat kuin nykyään. Sopimusauton 
vuotuinen työaika kohosi 2 810 tuntiin ja 
ansio 800 000 mk:aan. 

Kun lisääntynyt työmäärä osoitettiin yksin
omaan sopimusautoille (35 autoa), olivat 
kuljetuskustannukset runsaat 33.5 milj. mk 
vuodessa . Sopimusautolle kertyi silloin 
2 860 käyttötuntia vuodessa j a vuosiansioksi 
810 000 mk . 

Kun sopimusauto j en laskettiin ajavan koko 
vuoden (10. 4 kk) 2-vuoroajossa, vastasi 35 
auton kapasiteetti vuotuista kuljetustarvet
ta . Kapasiteetti jäi kuitenkin tammi-huhti
kuussa 71 - 90 %: iin kuukausittaisista kul
jetustarpeista. 

TAULUKKO 3 Ajoneuvoyhdistelmän kuormankoko painoon perustuvassa kuormituksessa 

Kuukausi 

Puutavara- 1 
1 

2 
1 3 1 

4 
1 5 1 6 1 7 1 

8 
1 

9 
1 

10 
1 

11 
1 12 

laji 
3 m 

Kuusitukit 43 . 8 44 . 2 44 . 8 45.7 47.1 48 . 2 49 . 3 48.4 46.8 46 . 1 45 . 1 44.0 

Hllnty " 41.6 41.9 42 . 9 43 . 4 44.7 45 . 7 46.4 45 . 8 44.6 44.0 43.0 42.0 

Koivu " 38 . 0 39 . 3 39 . 4 39 .9 41.1 42 .1 42.6 42. 1 42 . 5 42 . 4 40 . 6 39.2 

Kuusikuitupuu 39 . 8 40 . 0 41.2 42 . 0 42 . 9 45 . 8 45.0 44 . 5 43 . 6 42 . 7 41.7 40 . 4 

Hllnty " 40 . 1 40.0 40 . 4 41.1 42.8 44 . 3 44 . 5 44 . 7 43.8 43.0 42 . 1 40.7 

Koivu " 35 . 8 35.7 36 . 5 39.2 40 . 6 41.2 41.6 41.9 41.7 40 . 4 39.2 37 . 0 

Keskimäärin 40 . 4 40 . 6 41.5 42 . 9 43 . 9 45. 1 45 . 2 44.9 44 . 0 43 . 2 42 . 2 40 . 9 
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Laskelmien mukaan kulje t uskustannukset pysyi
vät nyky~sen suuruisina, kun käytössä oli 36 
sopimusautoa ja ne ajoivat vuotui s es t a käyt
töajastaan 6 kk 2-vuoroajossa , runsaan kuu
kauden 3- vuoroajossa ja loput pääosin 1. 5-
vuoroajossa. Auton käyttöaika oli 3 230 
tuntia vuodessa ja vuosiansio 870 000 mk . 

TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 

Tarkastelu perustui ajoneuvoyhdistelmien 
käyttöön. Käytännössä puutavaraa kuljete
taan jonkin verran myös ilman perävaunua ja 
tehdään siirtokuljetuksia ym. Ne lisäävät 
kaluston tarvetta ja kokonaisku ljetuskus
tannuksia, mutta eri toimintavaihtoehtojen 
eroihin ne tuskin merkittävästi vaikuttavat . 

Tämän tutkimuksen perusteiden mukaisissa kul
jetuksissa kuljetusresurssien tarve suurenee 
noin 9 % ja kuljetuskustannukset suurenevat 
noin 10 %, kun kuormitus perustuu painoon ja 
käytetään kokonaispainoltaan 56 tonnin kalus
toa eikä autojen käyttöä muuten tehosteta . 

Jos kuljetuskalustoa ei haluta lisätä, kalus
ton käyttöä on tehostettava vastaamaan kulje
tustarjontaa . 

Kun pyritään siihen, etteivät kuljetuskus
tannukset kohoa nykyisistä, on kuljetus
kalustoa käytettävä vuotuisesta toiminta
ajasta yli puolet 2-vuoroajossa ja yksi kuu
kausi 3- vuoroajossa . Niin tehokkaassa käy
tössä hankinta- alueen työllistämien autojen 
määrä on 16 % pienempi kuin nykyään . 

Metsäteho Review 19/1988 

Talvella mahdollisesti sallittava suurempi 
kokonaispaino nostaa hieman autokohtaista 
vuosisuoritetta ja pienentää kuljetuskus
tannuksia. Jos esimerkiksi puolet tammi
maaliskuun puumäärästä kuljetetaan 60 ton
nin kokonaispainon mukaisin kuormin, ovat 
kuljetuskustannukset noin 2 % pienemmät kuin 
56 tonnin kokonaispainon mukaisin kuormin . 

Kun painoon perustuva kuormitus tulee voi
maan, on osa käytössä olevista ajoneuvoista 
nykyisiä, kokonaispainoltaan 48 tonnin ajo
neuvoja. Painoon perustuvassa kuormituksess~ 
niiden kuormankoko olisi keskimäärin 35.6 m . 

Jos nykykaluston osuus olisi 70 % ja kulje
tukset suoritettaisiin taulukossa 2 (s . 2) 
esitetyn tehokkuuden mukaisesti, ajoneuvojen 
tarve suurenisi runsaan viidenneksen. Kun 
tavoitteeksi asetetaan ajoneuvojen määrän 
säilyttäminen nykyisenä, kohoaisivat vuotui
nen käyttöaika 2 990 tuntiin ja vuosiansio 
runsaaseen 830 000 mk : aan. Hankinta-alueen 
kuljetuskustannukset suurenisivat 15 % nykyi
sistä . 

Jos nyky isen kaluston osuus olisi 40 %, oli
sivat ajoneuvon käyttöaika 2 850 tuntia vuo
dessa ja vuosiansio noin 810 000 mk, kun 
ajoneuvojen maara pidettäisiin nykyisenä . 
Hankinta-alueen kuljetuskustannukset olisi
vat silloin 11 % suuremmat kuin nykyisin . 

Painoon perustuvassa kuormituksessa 48 
tonnin ja 56 tonnin kokonaispainoisten ajo
neuvoyhdistelmien vuosiansiot olivat saman
suuruiset . Kun 48 tonnin kokonaispainoisen 
ajoneuvon kuormankoko oli h~omattavasti pie
nempi,3 olivat kuljetuskustannukset lähes 
6 mk/m (18 %) suuremmat kuin 56 tonnin koko
naispainoisen a joneuvon. 

HIGHER TOTAL WEIGHT AND WEIGHT-BASE LOADING 
OF TRUCKS AND THEIR EFFECT ON TIHBER TRANSPORTATION 

From the beginning of 1990, control of the 
total weight of timber trucks will be done 
using scales, ins tead o f measuring t imbe r 
volume and recalculating it into weight, as 
done today. At the same time, the total 
weight of timber trucks will be raised from 
48 tons to 56 tons. Due to variations in 
the volume/weight ratio of timber during 

a year as well as the over- loading of trucks, 
which happens at times, load size will be 
smaller in the future . This increases trans
portation work by 9 % and costs by 10 % in 
Southern Finland, when timber is transported 
by truck and trucks are used at the same 
rate of efficiency as now . 
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