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Yleisin puutavara-autol71Tle on tällä het
kellä kaksiakselisella varsinaisella pe
rävaunulZa varustettu kolmiakselinen au
to, jonka osuus on 45 % koko autokalus
tosta ja jonka keskimääräinen kantavuus 
on lB.4 t. Puutavara-autokaluston keski
määräinen kantavuus on noussut L4. 0 t:iin. 
Varsinaisella perävaunulZa varustettuja 

11/1972 

TALVELLA 1 9 7 2 

autoja käytetään suhteellisesti eniten 
Lapissa. Tukkien ja pitkän kuitupuun 
kuormaus on kokonaan ja lyhyen kuitupuun 
kuormaus miltei kokonaan koneellistettu. 
Autokohtaisten kourakuormainten käyttö 
on voimakkaasti Lisääntynyt ja vaijeri
kuormainten käyttö vähentynyt kahdessa 
vuodessa alle puoleen entisestään. 

Metsäteho keräsi helmikuussa 1972 tilastoa Metsätehon jäsenyritysten ja metsähalli 
tuksen puutavarankuljetuksissa käytetyistä autoista. Vastaavaa tilastoa on aikai
semmin kerätty useita kertoja, viimeksi talvella 1970. Tilasto kerättiin entistä 
käytäntöä noudattaen, ja se käsittää lähes kaikki mainittujen kuljetustenantajien 
tehtävissä olleet autot. Seuraavassa esitetään tilaston päätulokset. Yksityiskoh
taisemmat tiedot kalustosta on esitetty tähän liittyvissä taulukoissa, joita saa 
tilata erikseen Metsätehosta. 

AUTOT JA PERÄVAlJNUT 

Helmikuun lopussa 1972 oli Metsätehon jäsenyritysten ja metsähallituksen kuljetuk
sissa vajaat 2 400 kuorma-autoa. Näiden lisäksi on puutavaran kuljetuksissa Metsä
tehon jäsenistöön kuulumattomien piensahojen ja muiden puutavaranhankkijoiden käy
tössä olevia autoja, jotka eivät sisälly tilastoon. Työvoima.ministeriön keräämän 
tilaston mukaan oli maassamme helmikuun 1972 lopussa autoja markkinapuun ajossa yh
teensä 2 500 kpl. Näin ollen esil.lä oleva tilasto antaa melko täydellisen kuvan 
puutavara-autokalustosta. 
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Tilastoiduista autoista oli paaosa liikennöitsijöiden omistamia. Kuljetustenanta
jien omien autojen osuus oli vain 3 %. 

Yleisin puutavara-automme on kaksiakselisella varsinaisella perävaunulla varustettu 
kolmiakselinen auto, jonka osuus oli 45 % koko autokalustosta. Perävaunuttoman kol
miakselisen auton osuus oli 30 % ja puoliperävaunulla varustetun kaksiakselisen au
ton osuus 16 % koko kalustosta. Ilman perävaunua liikennöi yhteensä 36 %, puolipe
rävaunulla varustettuna 18 % ja varsinaisella perävaunulla varustettuna 46 % puuta
vara-autoista. Osalla perävaunuttomista autoista saattaa olla perävaunu, mutta si
tä ei käytetty tilastonkeruupäivänä tapahtuneessa kuljetuksessa. 

Autoista oli kaksiakselisia 22 % ja kolmiakselisia 78 %. Yhdellä vetävällä akselil
la varustetut autot olivat yleisimpiä, sillä useammalla kuin yhdellä vetävällä ak
selilla varustettujen autojen osuus oli 35 % kaksiakselisista ja 22 % kolmiakseli.
sista autoista. Kahdella tai useammalla vetävällä akselilla varustetut autot oli
vat useimmiten perävaunullisia autoja. 

Kaksiakselisten autojen akselipaino, 8.0 t, ja kolmiakselisten autojen telipaino, 
13.0 t, olivat suurimmat sallitut. Yleisimmän yhdistelmän, kaksiakselisella var
sinaisella perävaunulla varustetun kolmiakselisen auton, kantavuus oli 18.4 t. 
Suurimman yhdistelmän eli kolmiakselisella varsinaisella perävaunulla varustetun 
kolmiakselisen auton kantavuus oli 24.7 t. Sen käyttö edellyttää kuitenkin erikois
lupia. Vielä kaksi vuotta sitten yleisimpänä autotyyppinä olleen kaksiakselisen 
yksiakselisella puoliperävaunulla varustetun auton kantavuus oli 12.2 t. Perävau
nuttoman kaksiakselisen auton kantavuus oli 6.7 t ja kolmiakselisen auton 9.3 t. 
Koko autokaluston kaikkien yhdistelmien keskimääräinen kantavuus oli 14.o t. 

Yleisimmät puutavara-automerkit olivat Scania, Volvo, Sisu (+ Vanaja) ja Mercedes
Benz. Niiden osuus oli kaksiakselisista autoista 77 %, kolmiakselisista 96 % ja 
kaikista autoista 92 %. 

KUORMAUS 

Tukkien, vapaanpituisen kuitupuun ja pitkän määräpituisen kuitupuun (yli 2.4 m) 
kuormaus tapahtui kokonaan koneellisesti. Myös lyhyen kuitupuun kuormaus oli lähes 
kokonaan koneellistettu, sillä käsin kuorrnattiin vain 1 % autoista. Halkoja aja
neista autoista kuormattiin koneellisesti 26 %. Tukkien kuormauslaitteista oli 
yleisin autokohtainen hydraulinen kourakuormain, jollainen oli 49 %:lla tukkiau
toista. Mekaanista tai hydraulista vaijerikuormainta käytti 21 % tukkeja ajaneis
ta autoista. Myös vapaanpituisen kuitupuun ja pitkän kuitupuun kuormauksessa käy
tettiin eniten autokohtaista kourakuormainta, jonka osuudet olivat 55 % ja 52 % nä±
tä tavaralajeja kuljettaneiden autojen määrästä. Lyhyen kuit_upuun kuormauksessa 
käytettiin eniten erillistä kourakuormaajaa, jonka osuus oli 53 %. Vaijerikuormai
mella kuormattiin 9 %, autokohtaisella kourakuormaimella 49 % ja erillisellä kuor
maajalla 42 % kaikista puutavara-autoista. Yli kaksi kolmasosaa autokohtaisista 
kourakuormaimista oli irrotettavaa mallia. Erilliset kuormaajat olivat lähes yk
sinomaan auto- tai traktorialustaisia, hydraulisella kourakuormaimella varustettu
ja. Erillisiä kuormaajia oli kaikkiaan hieman yli 850 kpl ja yhdellä kuormaajalla 
kuormattiin keskimäärin 1.1 autoa. 

AJOJEN JÄRJESTÄMINEN JA APUMIESTEN KÄYTTÖ 

Apumiestä käytetään edelleen runsaasti puutavara-autoissa, sillä vain 15 % autois
ta oli kokonaan ilman apumiestä ja neljäsosalla oli apumies mukana vain kuormauk
sessa. Apumiesten määrä ajovuorossa autoa kohti oli mekaanista tai hydraulista 
vaijerikuormainta käytettäessä 1.0, autokohtaista hydraulista kourakuormainta käy
tettäessä 0.8 ja erillistä kuormaajaa käytettäessä 0.9. Erillisen kuormaajan 
kuljettaja on tällöin laskettu apumieheksi, joka voi olla usealle autolle yhteinen. 
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Suurin osa autoista ajoi yhdessä vuorossa. Vuoroajossa olleiden autojen osuus oli 
19 %. Aikatauluajoa suoritti 18 % autoista. Yli 6 kk vuodessa puutavaran kulje
tuksissa oli ollut 89 % autoista ja yli 9 kk 58 %. Tilapäisesti eli alle 3 kk 
vuodessa puutavaran ajossa olleiden autojen osuus oli 3 i . Varsinaisella perävau
nulla varustettujen autojen vuotuiset ajokaudet olivat kaikkein pisimmät. Niitä 
käytettiin eniten myös vuoroajossa sekä aikatauluajossa. 

Kuljetustenantajan kanssa vakinaisessa urakkasuhteessa suoritti puutavaran ajoa 65 
% liikennöitsijöiden autoista. Varsinaisella perävaunulla varustettuja autoja oli 
urakkasuhteessa suhteellisesti eniten. Kunta oli liikennealueena 59 %:lla liiken
nöitsijöiden autoista, lääni 36 %:lla ja useampia läänejä 5 %:lla. Siirtolupaa 
käytti 7 % liikennöitsijöiden autoista. 

Tilaston keruupäivänä ajoi puutavaraa I kuormauspaikkaluokasta 52 % autoista, II 
kuormauspaikkaluokasta 41 % ja III kuormauspaikkaluokasta 7 %. Suoraan palstalta 
ajoi puutavaraa vain muutama auto. 

Kaikkien puutavara-autojen keskimääräinen kuljetusmatka oli 77 km. Perävaunuttomi
en autojen kuljetusmatka oli 53 km, puoliperävaunulla varustettujen autojen 68 km 
ja varsinaisella perävaunulla varustettujen autojen 99 km. 

Liikennöitsijöiden autoista 74 %:lla oli autovakuutus. 

ALUEELLISET EROT 

Autokalustossa esiintyi maan eri osien välillä tuntuvia eroja. Järeintä kalusto 
oli Lapissa, jossa varsinaisella perävaunulla varustetun kolmiakselisen auton osuus 
oli 85 % autojen määrästä. Mainitun autotyypin osuus Oulun läänissä, 57 %, oli icyös 
selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa . Perävaunuttomia autoja käytettiin suhteel
lisesti eniten Keski-Suomessa, osuus 49 %. Puoliperävaunulla varustettujen autojen 
osuus oli suurin Itä-Suomessa, 29 %. 

Kaksi- tai useampiakselivetoisten autojen osuus oli suurin Itä-Suomessa ja Lapissa. 
Kaikki kuljetettu puutavara kuormattiin Lapissa koneellisesti. Myös erillisellä 
kuormaajalla kuormattujen autojen osuus oli siellä suurin. Ilman apumiestä työs
kennelleiden autojen osuus oli suurin Länsi-Suomessa. Vakinaisessa urakkasuhtees
sa oli suhteellisesti eniten autoja Länsi- ja Keski-Suomessa. Kuljetusmatkat oli
vat Itä- ja Keski-Suomessa huomattavasti lyhyemmät kuin maan muissa osissa. 

KALUSTON KEHITYS TALVEEN 1970 VERRATTUNA 

Verrattaessa tuloksia talven 1970 tilaston tuloksiin voidaan todeta seuraavaa kehi
tystä. 

- Puutavara-autojen määrä oli tilastossa yli 300 aikaisempaa pienempi, mikä johtuu 
talven 1972 pienestä puutavaran hankintamäärästä. Tämän vuoksi myös tapahtunut 
kehitys saattaa kuvastua tässä tilastossa hieman edullisemmassa valossa. 

- Yleisimmäksi puutavara-autoksi on noussut varsinaisella perävaunulla varustettu 
kolmiakselinen auto, jonka osuus on kasvanut yli kaksinkertaiseksi. Aikaisemmin 
yleisimpänä autotyyppinä olleen puoliperävaunulla varustetun kaksiakselisen au
ton osuus on laskenut alle puoleen entisestään. 

- Kolmiakselisten eli telillä varustettujen autojen osuus on kasvanut yli 30 %-yk
sikköä. 

- Eri autotyyppien kantavuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, mutta koko 
autokaluston keskimääräinen kantavuus on noussut 12.3 t:sta 14.o t:iin. 
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- Lyhyen kuitupuun kuormauksen koneellistamisaste on noussut 92 %:sta 99 %:iin. 

- Autokohtaisten hydraulisten kourakuormainten osuus on voimakkaasti kasvanut sekä 
tukkien että kuitupuun kuormauksessa. Vaijerikuormaimella kuormattujen autojen 
osuus on laskenut alle puoleen entisestä sekä tukkien että muiden tavaralajien 
kuljetuksessa. 

- Autojen vuotuinen ajokausi on pidentynyt ja vakinaisessa urakkasuhteessa ole
vien autojen osuus on kasvanut. 

Raimo Savolainen 

Metsäteho Review 11/1972 

TIMBER TRUCKS IN WINTER 1972 

The review gives the main results of statistics compiled by Metsäteho on trucks 
used for transporting timber in February 1972. A detailed account of the trucks is 
given (in Finnish) in seventeen Tables available from Metsäteho 
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