
•• 

MITSATIHDN 
a saus 

14/1991 

AUKUSTI-
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Teppo Oijala 

Puutavaran autokuljetusten kustannuslaskenta
mallin päätehtävä on perehdyttää käy ttäjänsä 
siihen, miten autokuljetuskustannukset laske
taan ja miten eri seikat vaikuttavat niihin. 
Hallia voivat käyttää niin puunhankintayri
tysten kuljetuksista vastaavat henkilöt ja 
metsäoppilaitosten opiskelijat kuin autoili
jatkin. Tavanomaisten laskelmien teko ei 
vaadi taulukkolaskennan osaamista. Tauluk
kolaskentaan perehtyneet voivat tehdä mallis
ta omia sovelluksiaan, jolloin sitä voidaan 
käyttää myös erilaisiin tutkimustehtäviin. 

Kustannuslaskentamalli on toteutettu mikro
tietokoneille Excel-taulukkolaskentaohjel
mistoa käyttäen. Kun mallia luotiin, tavoit
teena olivat sen helppokäyttöisyys ja lasken
nan eri vaiheiden ja eri asioiden riippuvuus
suhteiden selkeä havainnollistaminen. 

Aukustin ja sen käyttöohjeen voi tilata Het
sätehosta. Metsätehon ja Hetsäalan Kuljetuk
senantajien yhteistyönä tehtävät maksujen 
määrittämiseen soveltuvat kustannuslaskenta 
mallit valmistuvat vuoden 1991 aikana. 

JOHDANTO 

Puutavara-autojen kuljetusmaksujen laadinnas
sa siirrytään 1990-luvulla kohti hajautettua 
sopimusjärjestelmää. Silloin yritys- ja 
aluekohtaiset kustannuksiin ja tuottavuuteen 
vaikuttava t seikat voidaan ottaa paremmin 
huomioon, kun kuljetusmaksuja määritetään. 
Jotta valmiudet maksuj e n määrittämiseen pa
ranisivat, on tietoutta autokuljetusten kus
tannuksista ja kustannuslaskennasta lisät
tävä. 

Metsäteho käynnisti syksyl l ä 1989 projekti n 
tavoitteena l uoda sellainen puutavaran auto
kuljetusten kustannustietoutta lisäävä las
kentamalli, jolla ka luston ja olosuhte i den 
vaikutusta tuottavuuteen ja kulj etuskustan
nuksiin voidaan tarkastella joustavasti . 
Lisäksi mallin pitä ä o l la helposti päivitet 
tävissä . 
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Kuva 1. Yksikkökusta nnukset kuljetus ma tkan mukaan 
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Projektia varten koottiin ryhmä, johon kuu
luivat Olavi l'ennanen, Sirkka Keskinen ja 
Mirja Alve Metsätehosta seka. Pentti Eerola 
Metsäliitosta. Mallin toteutti lopullisesti 
Teppo Oijala. 

Kustannuslaskentamalli esitellään tässä kat
sauksessa. Mallin tarkat ka.yttöohj eet ja 
esimerkkilaskelma esitetään Metsätehon monis
teessa 2.12.1991. 

KÄYITÖYMPÄRISTÖ 

Malli on tehty mikrotietokoneita varten. Se 
on toteutettu Excel- taulukkolaskentaohj elmis
ton (versio 3. 0) taulukkolaskentaa ja gra
fiikkaa käyttäen, joten ka.yttäjällä on oltava 
omassa mikrotietokoneessaan Excel-ohj elmisto. 
Mallin käyttö ei edellytä Excel-taulukkolas
kennan osaamista etukäteen, koska mallissa 
laskenta on automaattista sitä mukaa kun tie-. 
toja muutetaan, ja kustannuslaskennan eri 
vaiheiden välillä liikutaan makrojen avulla. 

RAKENTEEN KUVAUS 

Malli sisältää 14 tiedostoa , ja ne ovat yh
dellä levykkeellä. Yhdessä tiedostossa ovat 
mallin tarvitsemat makrot ja neljässä kuvat. 
Lopuissa yhdeksässä ovat taulukkolaskenta
alustat, joissa kustannukset varsinaisesti 
lasketaan. Mallia voi käyttää joko pelkäs
tään näppäimistöltä tai hiirtä apuna käyttä
en , ja sen sisällä voi vapaasti liikkua edes
takaisin kustannuslaskennan eri vaiheiden ja 
kuvien välillä. Tiedostot on suojattu, joten 
mallia ei vahingossa pysty muuttamaan. Mal
lin käyttöohjeessa ilmoitetaan kuitenkin 
suoj auksen salasanat, jotta käyttäjä halutes
saan voi tehdä oman sovelluksensa. 

Käyttäjä valitsee tai määrittelee malliin 
seuraavat asiat: 

- Autoyhdistelmä 
- Kuljetetaanko kuormainta autoyhdistelmän 

mukana 
- Puutavaralaji 
- Purkamispaikka 
- Suurin sallittu kokonaispaino 

Valmiita kalustovaihtoehtoja malliin on mää
ritelty neljä , joista kahdessa on nippuina
kaatamisvarusteet uittoonajoa varten. Yhdis
telmätyypit ovat 3-akselisen vetoauton ja 4-
akselisen perävaunun yhdistelmä sekA 4-akse
lisen vetoauton ja 3-akselisen perävaunun yh
distelmä. Käyttäjä voi halutessaan määritel
lä myös itse valitsemansa yhdistelmAn syöttä
mällä uudet hinta- ja painotiedot oletusar
vojen tilalle . 

Puutavaralajeja malliin on määritelty yhdek
sän: mänty-, kuusi- ja koivutukit seka. 3m 
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LÄHTÖTIETOJEN MÄÄRITTÄMINEN 
- kalusto 
- kuljetustehtävä 

VUOSITUOTTAVUUS 

Kuormankoko ... 
Ajokerta -aika 

... 
VUOSIKUSTANNUKSET 

Kiinteät kustannukset 

Muuttuvat kustannukset 

... 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET 

Kuva 2. Kustannus laskennan vaiheet 

ja 5 m mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu. Pur
kamispaikaksi voi valita joko tehtaan, uiton 
pudotuspaikan tai rautatieaseman. Kokonais
painovaihtoehdot ovat 56 tonnia, 60 tonnia ja 
nykyinen tilanne, jolloin 60 tonnin kokonais
paino on sallittu talvella 3 kk:n ajan 
(Pohjois-Suomessa 4 kk). Muun osan vuotta 
kokonaispaino on 56 tonnia. Silloin Metsäte
hon keräämien tilastojen mukaan 30 % puumää
rästä kuljetetaan 60 tonnin kokonaispainon 
käyttöaikana ja loput 70 % 56 tonnin käyttö
aikana. 

Lähtötietojen valinnan jälkeen malli laskee 
vuosituottavuuden kuormankokoa ja ajokerta
aikaa koskevien laskelmien perusteella (kuva 
2). Lähtökohtana vuosituottavuuden lasken
nassa on vuosittain käytössä oleva autoyhdis- 'i) 
telmän työtuntimäärä, joka on määritetty ~ 
2 SOO:ksi. Tuloksena on vuosittain kuljetet
tava puumäärä, m3 ja tonnia. 

Seuraavaksi malli laskee autoyhdistelmän 
vuosikustannukset, jotka muodostuvat seuraa
vista asioista. 

Kiinteät kustannukset: 
- pääoman poisto ja korko 
- vakuutukset 
- liikennöimismaksut 
- ylläpitokustannukset 
- hallintokustannukset 
- muun ajon kustannukset 
- palkkakustannukset 

Muuttuvat kustannukset: 
- polttoainekustannukset 
- voiteluainekustannukset 
- rengaskustannukset 
- korjaus- ja huoltokustannukset 



KUSTANNUSLASKELMA pvm: 10.10.91 
Yhdistelmä: PUUAUTO 
Kantavuus kesällä: 37910 kg Kokonaispai no: 56/60 tonnia 
Hinta : 1281000 mk Purkamispaikka: tehdas 
Yhdistelmä tyyppi : 1 Käyttötunteja: 2800 
Puutavaralaji: mäk, 3m Kuormankoko (vuoden keskiarvo): 
Kuormain: ei mukana 48m3 
Kuormainvaaka: ei ole 39110 kg 

Kulietusetäisyys, km 30 80 160 
Kuormalukumäärä 812 581 411 kpljv 
Kuljetussuorice 38879 27828 19657 m3/v 
Kuljetussuorice 31764 22736 16060 ton/v 

MUUTTUVAT KUSTANNUKSET 183841 273720 344764 mk/v 
TYÖKUSTANNUKSET 293234 293234 293234 mk/v 
MUUT KIINTEÄT KUSTANNUKSET 243957 276770 291154 mk/v 
AUTON KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 721031 843723 929151 mk/v 
KUORMAIMEN KUSTANNUKSET 88444 70215 56129 mk/v 
LASKENTAMARGINAALI 29359 33148 35736 mk/v 

KOKONAISKUSTANNUKSET 838834 947086 1021016 mk/v 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET 21,58 34,03 51,94 mk/m3 
YKSIKKÖKUSTANNUKSET 26,41 41,66 63,58 mk/ton 

Kuva 3. Kustannuslaskentamallin yhdistelmälaskelma 

Lopullisessa kustannus laskelmassa vuos ikus
tannuksiin lisätään laskentamarginaali, jolla 
tarkoitetaan laskentakauden kustannusten 
nousua puolitettuna. Se on mallissa määri
tetty 3.5 %:ksi kaikista kustannuksista. Sen 
jälkeen vuotuiset kokonaiskustannukset jae
taan vuosituottavuudella, jolloin tulokseksi 
saadaan keskimääräiset vuotu,iset kuljetus
kustannukset sekä mk/m3 että mk/tonni (kuva 
3). Laskelmat tehdään 30, 80 ja 160 km:n 
kuljetusmatkoille. 

Lopuksi 30, 80 ja 160 km:n kuljetusmatkoille 
laskettujen kuljetuskustannusten perusteella 
kuljetuskustannuksia kuvaamaan tasoitetaan 
suora , jonka yhtälö sekä kuvaaja saadaan 
haluttaessa näyttöön. Käyttäjä voi antaa 
haluamansa kuljetusmatkan, jolloin malli 
ilmoittaa kuljetuskustannukset tälle matkalle 
(mk/tonni). Lisäksi malli laskee kustannus
jakauman 30, 80 ja 160 km:n kuljetusmatkoil
le. 80 km : n kuljetusmatkan kustannusjakauman 
malli näyttää myös graafisesti (kuva 4). 

Kaluston painot ja tuottavuustekijät on ke
rätty Metsätehon tutkimuksista. Hinnat sekä 
kustannustekijät perustuvat Metsäalan Kulje-
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tuksenantajien ja Suomen Kuorma-autoliitto 
ry:n kauden 1.1 . 31 . 12 . 1991 puutavaran 
autokuljetusmaksujen laskentaperusteisiin. 

HYÖDYNTÄMINEN 

Mallin päätehtävä on perehdyttää käyttäjänsä 
siihen, miten autokuljetuskustannukset laske
taan ja miten eri seikat vaikuttavat niihin. 
Tähän tehtävään sitä voidaan käyttää sekä 
puunhankintayrityksissä että metsäalan oppi
laitoksissa . 

Mallin avulla voidaan helposti tarkastella 
erilaistenkalustovaihtoehtojen kannattavuut
ta annetussa kuljetustehtävässä. Laskelmilla 
voidaan myös selvittää, miten kaluston hinnan 
ja kantavuuden muutokset vaikuttavat kulje
tuskustannuksiin. 

Kun laskenta-alustojen suojaus poistetaan, 
voidaan kaikkia laskennassa tarvittavia tie
toja muuttaa. Silloin voidaan tarkastella 
esimerkiksi puutavaran tuoretiheyden, kuor
mausajan, ajonopeuden , korkoprosentin, polt
toaineen kulutuksen ja muiden muutosten vai
kutusta kuljetuskustannuksiin . 

1§ MUUTTUVAT KUSTANNUKSET 

ffiD TYÖKUSTANNUKSET 

0 MUUT KIINTEÄT 
KUSTANNUKSET 

CJ KUORMAIMEN KUSTANNUKSET 

• LASKENTAMARGINAALI 

Kuva 4. Kustannusten j akauma, kun kuljetusmatka on 80 km 
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ESIMERKKI KUSTANNUSLASKENTAMALLIN KÄYfÖSTÄ 

Kuvassa 5 esitetyt laskelmat kaluston hinnan 
ja omanpainon muutosten vaikutuksesta kulje
tuskus tannuksiin on t ehty 3-akselise n veto
auton ja 4 -akselisen perävaunun yhdistelmäl
le , joka kuljettaa 5 m kuusikuitupuuta suo
raa n t ehtaalle . Yhdistelmä ssä ei ole kuor
mainva a kaa eikä nippuinakaatamisvaruste i ta, 
eikä kuormainta kulj eteta mukana. Suurin 
s al littu kokonaispaino on 56 tonnia. 

Kyseise n yhdistelmä n mallissa oleva oletus 
hinta on 1 281 000 mk ja oletusomapaino 
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18 090 kg. Näillä arvoilla malli antaa yk
sikkökustannuksiks i 42,62 mk/tonni. Kun 
vetoauton, perävaunun ja kuormai men hintaa 
nostetaan 10 % - yhteensä 128 100 mk - suu 
r e nevat yksikkökustannukset 2. 8 %. Vastaa 
vasti yksikkökustannukset pienenevät 2 . 8 %, 
jos hintoja lasketaan 10 %. Kun yhdistelmä n 
omapaino suurenee 10 % eli kantavuus pienenee 
1 809 kg, yksikkökus tannukset suurenevat 
4. 6 %. Kun yhdis telmä n omapaino pienenee 
10 %, pienenevät yksikkökustannukset 4.2 %. 
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Kuva 5. Kaluston hinnan ja omanpainon muutoksen vaikutus yksikkökustannuksiin 

MALLIN JATKOKEHITIÄMINEN 

Malli päivitetään vuosittain . Siitä tehdään 
sovelluksia sekä kuljetusmaksujen laadintaa 
että tutkimustoimintaa varten. Mallin kehit 
tämiseksi edelleen on tärkeää, että käyttäjät 
tuovat Metsätehon tietoon mielipiteensä mal
lista ja mahdolliset toiveensa sen muokkaa
misesta. 

Metsäteho Review 14/1991 

Metsäteho ja Metsäalan Kuljetuksenantajat 
ovat käynnistäneet projektin, jonka tavoit
teena on l uoda puutavaran autokuljetukseen, 
metsäkuljetukseen ja koneelliseen hakkuuseen 
uudet maksujen määrittämiseen soveltuvat 
kustannuslaskentamallit. Tässä projektissa 
käytetään apuna soveltuvin osin Aukusti-mal
lia . 

Asiasanat: autokuljetus, kustannuslaskenta 

AUKUSTI - THE COST CALCULATION MODEL 
FOR TRUCK TRANSPORT OF TIMBER 

The primary aim of the cost calculation model 
for truck transport of timber is to fa
miliarize the user with cost calculation of 
truck transport and with the various ways 
different factors affect costs of transport . 
The model can be use d by persons responsible 
for transports in timber procurement or 
ganizations, by forest s tudents a nd by 
truckers. Normal calculations do not require 
knowledge of spreadsheet computation. Per
sons familiar with spreadsheet calculation 

may create applications of their own, usable 
for various research purposes as well. 

The cost calculation model is developed for 
use with microcomputers using the Excel 
spreadsheet program. The criteria f or the 
development of the model were ease of use as 
well as the clear illustration of the inter
dependency of the various phases and various 
factors of calculation. 

Key _words: truck transport , cos t calculation 
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