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AUTOKULJETUSVARASTON VALINTA JA METSÄKULJETUS

Katsauksessa esitetään autokuljetuksen varas topaikan valintaa koskevia mallilaskelmia toimittae ssa olemassa olevien teiden
varasaa ja kun tien tai varastopaikan parannusta ei tehdä.

sa jo ol emassa ol evien teiden varassa esiin tyy ·mm . seur aavi a suunn ittelutilanteita .
1

Varasto - olosuhteet muodostuvat a uto kuljetuksen kannalta huonoiksi leimikon
läheisyydessä s i jaitsevalla va ra sto a luee l la osan puutavarasta jäädessä
es i merkiksi kuormauslaitteen ulottuvuu den ulkopuol ell e , kuormauspaikan ja
sinne johtavan autotien ollessa upotta va jne . On ratkaistava , kannattaako ja
miten pitkälle metsätraktorikul j etusta
jatkaa autotietä pitkin, jos kauempana
leimikosta on varastopaikka , jossa va rasto - olosuhteet saadaan paremmiksi sa moilla varastopaikan r akennuskustannuk silla .

2

Tien l aatu va ikuttaa a utokul jetuksen
kanna l ta heikolta , ja on harkittava ,
ka nnattaako tuoda auto t älla iselle
tielle va i suori tetaanko kuljetus huo nolla tieosuudella metsätraktorilla
jat kama lla kuljetusmatkaa . Varastoalue
on huonon tieosuuden mo l emmissa päissä
samanla inen e ik ä siten vaikuta ratkai suun .

3

Välivarastolie johtava autoti e ei ole
ajoke lpoinen kelirikkokausien aikana .
On ratkaistava , kannattaako metsätrak torikulj etusta jatkaa ympäri vuoden ajo kelpoiselle tie l le , kun kuljetusvarmuus
esimerkiks i tehtaiden jatkuvan syötön
turvaamiseksi arvostetaan tietyn suu ruiseksi , va i odotetaanko kelirikon
päättymist ä ja käytetään autokuljetus~

Met sätraktor i kuljetusta kannattaa jatkaa
autot i etä pitkin noin 2 000 m, jos varasto- olosuhtei den paraneminen vastaa pääpiirteittäin autokuljetusohjemaksujen I ja
III varastoluokan välistä eroa.
Jos varas to- olosuhteet muodostuvat leimikolle johtavan huonon autotieosuuden molemmis sa päissä samanlaisiksi, autokulj etus on traktorikuljetuksen jatkamista edu Llisempaa, jos auton ajonopeus muodostuu
suuremmaksi kuin 2 . • . 3 km/h.
kelirikkokausien aikana kulj etuavarmu~n hyödyksi katsotaan esimerkiksi 2 mk
/k-m , kelirikottoman tien on oltava korkeintaan noin 2 500 m:n pääs sä,
j otta
traktorikuljetuksen jatkaminen t älle tielle olisi kannattavaa.
Muutoin kannat t aa
odottaa ke lirikon päättymistä j a käyttää
autoku ljetusta.
Jos

JOHDANTO
Korjuun ja a utokuljetusten suunnittelussa
varastopaikan vali nta muodostaa keskeisen
ongelman . Autotien rakentamisen kannatta vuutta le i mikolle on tarkasteltu aikaisem missa Metsätehon julkaisuissa . Toimittaes -
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Katsauksessa pyritään antamaan ratkaisumalleja edellä esitettyihin ongelmiin . Kaik kien esitettävien mallien lähtb"kohtana on
se , että toimitaan jo olemassa olevien
teiden va rassa eikä varastopaikan tai tien
parannustoimenpiteitä suoriteta.
Tarkas teltaessa varastopaikan parantamistoimenpitei den kannattavuutta varasto - olosuhtei den paranemisesta saatavaa autokuljetus kustannusten säästöä on verrattava varas topaikan rakennuskustannuksiin . Käytännön
suunnittelussa on kuitenki n mui stet ta va ,
että laskelmien tuloksia ei kaikissa tapa uksissa voi soveltaa yleisi lä teillä tapahtuviin kuljetuksiin, koska eräät metsätraktorityypit eivät saa kuljettaa kuor maa yleisillä teillä .
Käytetyt laskentaperusteet ovat viime ai koina Metsätehossa suoritettujen metsä- ja
autokulj etustutkimusten mukaisia . Käytös sä olevat ohjemaksut e ivät kaikissa suhteissa ota tutkimustuloksia huomioon, joten ohjemaksujen perusteella toimittaessa
eri to imenpiteide~ kannattavuus voi poike ta tässä esitetystä .
r-tetsätraktorikuljetuksen oletetaan tapahtuvan ka ikissa esimerkkilaske lmissa isolla ,
noin 230 000 mk :n hintaisella kuormatrakt orilla , jon.l<a tuntikustannukset ovat 66
mk . Keskimääräiseksi kuormankooksi olete taa n 2 m havukuitupuun kuljetuksessa 8 k-m3
ja tukkien kuljetuksessa 10 k - m3 .
Pieniä
tai keskisuuria traktoreita käytettäessä
traktorikuljetuksen edullisuus autokuljetukseen verrattuna heikkenee .
Autokuljetuksen oletetaan tapahtuvan irrotettavalla kuormaimella varustetulla täys perävaunuautolla, j onka tuntikustannukset
ovat tieolosuhteiden mukaan 60 ... 90 mk ja
kuorman koko 2m tl:l;oreen havukuitupuun kul jetuksessa 26 k -m( ja tukkien kuljetukses sa 32 k - m3 . Autokulj etusmatkan keskimääräiseksi pituudeksi o l etetaan 50 km .

PALJONKO METSÄTRAKTORIKULJETUSTA
KANNATTAA PIDENTÄÄ?
Kun metsätraktorikuljetusta jatketaan l e irnikon läheisyydessä sijaitsevalta huonolta
varastopaikalta hyvälle varastopaikalle ,
puutavaran varastomuodoste lmien koko saa daan kasvamaan ja samalla kasat voidaan sijoittaa hydraulisen kuormaimen ulottuville .
Hyvän ja huonon varastopaikan eron olete taan vastaavan suuruudeltaan autokuljetus ohjemaksujen I ja III va r astopaikkaluokan
välistä eroa .
Puutavaran autoonkuormausaika lyhenee 2 m havukuitupuun kuljetuksessa 0 . 53 min/k - m3 ja havutukin kuljetuksessa 0 .46 min/ k -m3 . Autokuljetuskustannuk -
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set a l enevat tällöin 55 p/k -m3 ja 48 p/k-m3,
kun kuormausajan kustannukset lasketaan
kuormaimen käyttb"kustannusten sekä auton
seisonta -ajan kustannusten perusteella .
Kuormausajossa ja kääntymisessä saavutet tava ajansääst ö on hyvällä varastolla huo noon varastoon verrattuna 2 m kuitupuun
kuljetuksessa 0 .79 min/k -m3 ja havutukkien
kuljetuksessa 0 . 75 min/k- m3. Tästä a iheu tuva autokul jetuskustannusten säästö on
sekä kuitupuun että tukkien kuljetuksessa
122 p/k -m3 . Autokuljetuskustannuksissa on
tällöin otettu huomioon sekä auton aika ja matkakustannukset että kuormaimesta aiheutuvat kustannukset .
Paremman varastoa lueen saavuttamiseksi met säkuljetusta joudutaan jatkamaan, jolloin
autokuljetuksessa ajomatka lyhenee vastaa vasti.
Metsäautotiellä, jossa on tilaa
riittävästi eivätkä kivet , kannet tms . es teet haittaa ajoa , autonajonopeudeksi ole tetaan 17 km/h .
Näissä tieolosuhteissa
autokuljetusmatkan lyheneminen 100 m: llä
vähentää autokuljetuskustannuksia havukui tupuun kuljetuksessa 3 , 8 pjk-m3 j a havutuk kien kuljetuksessa 3 , 2 pjk -m3 .
Jos edellä esitetyt a utokuljetuksen nopeutumisesta syntyvät kustannussäästöt ovat
suuremmat kuin metsäkuljetusmatkan pidentämisestä aiheutuvat traktorikuljetuskus tannukset , välivarasto kannattaa siirtää
edullisempaan paikkaan. Traktorikuljetus kustannUKsia l askettaessa ajonopeudeksi
oletetaan 12 km/h .
Tällöin ajomatkasta
riippuvat traktorikuljetuskustannukset ovat
100 m:ä ja k - m3 : ä kohti havutukkien kuljetuksessa 11, 0 p ja havukuitupuun kulje tuksessa 13, 8 p .
Kuvan 1 mallissa autokuljetuskustannusten
säästö on laskettu käyttäen edellä esitet tyjä perusteita. Nähdään , että toimi tta essa verraten hyvissä tieolosuhteissa ha vutukin traktorikuljetusta kannattaa jat kaa autotietä pitkin enintään 2 800 m:n
päähän ja havukui tupuun kuljetusta 1 700
m:n päähän hyvälle varastopaikalle pääse miseksi .
Jos autotien pohja on pehmeä ja tiellä on
runsaasti ajoa haittaavia esteitä, jolloin
auton ajonopeus on noin 4 km/h ja traktorin ajonopeus noin 6 km/ h , traktorikuljetus on suhteellisesti edullisempaa .
äis sä huonoissa tieolosuhteissa traktorikulj etusta kanna ttaa jatkaa noin 200 m pitemmälle kuin hyvissä tieolosuhte issa.
Varastolla olevan kääntymistilan ahtauden
tai erittäin huonojen tieolosuhte iden vuoksi auto ei aina pääse perävaunun kanssa
suoraan varastolle, vaan joudutaan telaa-
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Kuva 1. Autokul jetuskus t annust en sääst ö ja trakt or ikuljetuksen pidentämi s en lisäkustannukset

maa n . Telaukseen sisältyvä uude lleenkuormaus ja vetoauton ajomatkan pidentyminen
nostaa autokuljetuksen kustannuksia siksi
paljon, että autokuljetuksessa ajomatkasta
riippuvat matkakustannukset muodostuvat jo
lähes yhtä suuriksi kuin traktorikuljetuksen kustannukset. Jos telaukselta voidaan
välttyä traktorikuljetusmatkaa jatkamalla
ja varasto- ol osuhteiden para neminen vastaa
pääpiirteittäin autokuljetusohjemaksujen I
ja III varastoluokan keskimääräisiä eroja ,
tälla inen toimenpide on aina kannattava .

KUINKA HUONOILLA TEILLÄ
AUTOKULJETUS KANNATTAA?
Tieolosuhteiden huonontuessa auton ajonope us l a skee jyrkemmin kuin traktorin ajonopeus. Jos vara sto-olosuhteet ovat leimi kolle j ohtava n a utotien molemmi s sa päi ssä
samanla i s i a , a utokul jetuksen ja traktorikuljetuksen edullisuus saadaan s e l vitetyksi vertaåmalla kummankin kulj etusva ihto ehdon pelkkiä ajomatkasta riippuvia matka kustannuksia eri tieolosuhteissa .
Matka kustannuksilla siis tarkoitetaan varsinai sen kulj etusvaiheen kustannuksia ilman
k uormausta ja purkamista .
Kuvan 2 teoreettisessa mallissa auton ja
t r aktorin a jonopeuks i en olet etaan r iippu van tieolosuhteista seuraa vasti .
Ti eolosuhteet

Auto

Trakt ori

ajonopeus , km/h
I
II
III
IV
V
IV

17
10
6
4
2
1

12

9
7
6

5
4

Kuva 2.

III
Tieo l osuht eet

VI

Autokuljetuksen ja t r aktorikul jetuksen
edullisuus eri tieol osuht eissa

Ma llin mukaan teoriassa autokuljetus on
traktorikul jetust a edullisempaa kaikissa
sellaisissa tieolosuhteissa, joissa auton
a jonopeus on suurempi kuin 2 km/ h .
Rakenteellisesti auto ei kuitenkaan sovi
kovin huonoille teille . Huonoilla teillä
a uto rikkoutuu helposti , minkä ohella autokuljetus on riippuvaisempaa sääoloista kuin
traktorikuljetus. Näistä syistä käytännön
olosuhteissa autoa ei kannata tuoda aivan
niin huonoille teille , kuin mallilaskelma
osoitta a .

METSÄTRAKTORIKULJETUKSEN
JATKAMINEN KELIRIKOTTOMAN
TIEN VARRELLE?
Kuten kuva sta 2 näkyi , tra ktorikuljetus on
yl eensä autokuljetusta kalliimpaa lukuun
ottamatta poikkeukse llisen huonoja tieol os uhte ita . Kul jetusvarmuuden y lläpitämi sen
takia kelirikkokau s i en a ikana saat etaan kuit enkin joutuaharkitsemaan trakt orikuljet uk sen jatkamista kelirikottoman tien varrelle.
Päätöstä tehtäessä kalliimman traktorikulj etuksen käytön a iheuttami a l i s äkustannuks i a on ver rattava s iihen hyötyyn, j oka saavutet aan kul jetusvarmuuden l i säänt ymi sestä .
Kuva n 3 vertailumalli s sa on esi tetty trakt orikul jetuksen ja a utokuljetuks en kustan nust en er o 0 .5 .•. 2.5 km:n ajomat koilla .
Auton a jonopeudeks i ol etetaan keli rikottoKe l i rikon a ikana
mana a i kana 17 km/h .
t r aktori n ajonopeudeksi oletetaan samalla
t i ellä 12 km/h. Jos kulj etusvar muuden a r voksi katsotaan esimerkiks i 2 mkjk-m3, ympäri vuoden a jokelpoisen tien pitää olla
viimeistään noin 2 . 5 km :n päässä, j otta t r aktor i kul jetuksen jat kaminen tälle t i e l le
olis i kannattavaa . J os ke lirikoton tie
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Kuva 3. Metsätraktorikuljetuksen jatkami sen
edullisuus kelirikottoman t i en varrelle
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on tätä pi temmällä , kannattaa odottaa ke lirikon päättymistä ja käyttää a utokulje tusta . Jos kulJetusvarmuuden arvoksi kat sotaan 1 mkjk- nY , kelirikottoman t i en pi t ää olla vastaavasti jo noin 1 .3 km :n päässä .
Kuten kuvasta 2 nä.'kyi , huonoissa tie olosuhteissa traktorikuljetuksen suhteelli nen
edul l i suus autokuljetu.l(seen verra ttuna kas va a . J os siis tieolosuhteet ovat kuvan 3
mallilaskel maa huono~ma t ,
traktorikulje tusta ka nnattaa kuljetusvarmuuden ylläpi tämiseksi jatkaa edellä esi tettyä pit em ~
mälle .
Hei kki Vesikallio
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TI-E OPTIMAL L.ANDING SITE BEMEN FOREST 1--V\Ut.AGE AND lRUCK TJW4SPORT

Gives mode l calculations for optimizing the f or est land i ng site f or truck tra ns port , pre supposi ng existing roads and no i mprovements i n the r oad or the landi ng s i te .
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