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RAAKAPUUN KAUKOKULJETUSMUOTOJEN KÄYTÖN 
EDULLISUUS VUONNA 1973 JA SEN KEHITYS 
VUOSINA 1974-1983 

Lyhennelmä Met sätehon tiedotuksesta 328 

Heikki Vesikallio 

Autokuljetus on vuoden 1973 tiLanteessa 
edullisin kuljetusmuoto havusahapuun kul
jetuksessa noin 120 km:n ja havukuitupuun 
kuljetuksessa noin 70 km:n kuljetusetäi
syyksille saakka. Pitemmil~ matkoilla 
uitto on halvin kuljetusmuoto, jos uitto
olosuhteet ovat hyvät . Jos uitto joudu
taan suorittamaan irtouitto- olosuhteissa, 
uittovaikeudeltaan hankalissa jokiväylissä 
tai uittomahdollisuutta ei ole laisinkaan, 
rautatiekuljetus on vuoden 1973 tiLantees
sa edullisin kuljetusmuoto 100 .. . 150 km : ä 
pitemmil~ kuljetusmatkoilla . 

Kymmenvuotiskautena 1974-1983 ennustetaan 
uittokustannusten hyvissä uitto- olosuh
teissa nousevan varsinkin havusahapuun 
kuljetuksessa selvästi hitaammin kuin au
tokuljetuskustannukset . Myös rautatiekul
jetuksessa ennustetaan olevan paremmat 
mahdollisuudet hillitä kustannusten nousua 
kuin autokuljetuksessa. Tästä syystä on
kin ~hivuosina ilmeisen kannattavaa lisä
tä uiton ja rautatiekuljetuksen käyttöä 
70 . .. 150 km:n kuljetusmatkoilla. 

KAUKOKULJETUSMUOTOJEN YKSIKKÖ
KUSTANNUKSET JA NIIDEN KEHITYS 
1974-1983 

Uitossa ja rautatiekuljetuksessa välilli
set kustannukset , jotka aiheutuvat alku
kuljetuksesta, kuljetusmuodosta toiseen 
siirtymisestä , varaston koosta, tehtaiden 
vastaanotosta sekä laatu- ja määrätappi-

oista , muodostavat kuljetuskustannusten 
paaosan . Nämä vaihtelevat yrityksittäin 
muun muassa puun käytön rakenteen, tehtai
den vastaanottolaitteistojen ja kuljetus
reittien sijainnin mukaan . Koko maan 
karkeina keskiarvoina välilliset kustan
nukset olivat vuoden 1973 tilanteessa ha3 
vusahapuun nippu-uitossa noin 12,50 uk/m 
ja3havukuitupuun nippu-uitossa noin 10 mk 
/m autokuljetuksen välillisi ä kustannuk
sia suuremmat . 3r touitossa vastaava ero 
oli noin 113mk/m ja rautatiekuljetuksessa 
noin 7 mk/m . 

Toisaalta varsinkin uiton ja myös rauta
tiekuljetuksen suoranaiset kustannukset , 
jotka aiheutuvat puun kuljettamisesta ve
teenpanopaikalta tai rautatieasemalta kul
jetuksen päätepisteeseen , ovat selvästi 
vastaavia autokuljetuksen kustannuksia al
haisempia. Vuoden 1973 tilanteessa uiton 
suoranaiset yksikkökustannukset olivat esi
merkiksi 100 km:n kuljetusmatkalla noin 
viidesosa autokuljetuksen ja noin puolet 
rautatiekuljetuksen vastaavista kustannuk
sista . 

Kustannusten kehitysennusteen mukaan suo
ranaisten yksikkökustannusten ennustetaan 
nousevan vuosina 1974-1983 keskimäärin 
vuosittain autokuljetuksessa 10.4 ... 11. 4 %, 
uitossa uitto-olosuhteiden mukaan 3.6 . .. 
7 % ja rautatiekuljetuksessa 7 %. Välil
listen kustannusten arvioidaan nousevan 
vuosittain keskimäärin rroin 7 %. 
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s uoranai se t kus tannukset 
direct cos t a 

v = välill iset kustannukset 
indirect costs 

1 = Nippulruonaahinaus 
auurella järvellä ( 100 lc::l ) 
Bundle l oad towage in 
a large lake ( 100 Ia:> ) 

2 = !Hppukuonnahinaus keski
s uurella järvellä (90 m:) 
+ virtauitto jokiväy
l äsaä nippuina tai 
nippusäikeinä ( 10 km ) 
Bundle load tewage in a 
middle- sized lake (90 km ) 
+ tloa ting in a rive r 
chanoel in bund l es or 
s trings ot bundles { 10 lc::l) 

3 = :appuhinaus järvialtaassa 
( 40 km) + virtauitto 
j okiväylässä ( 40 km ) + 
nippulruomahinaus keski
suurella järvellä (20 km ) 
Bundle t owa!e in 
3 l ake basin (40 km) + 
!loating i n a river 
channe l ( 40 km ) + 
bundle load towage in a 
middle- sized lake (20 b ) 

Aut~ Rautntie- 1 2 3 4 Auto- Rautatie- 1 2 3 4 
,., = Virtauitto jokiväylässä 

irtouittona (100 km ) 
Ploa ting loose in lcu]Jetus lrulj etoo U 1t t o kuljetus kuljetus Uitto 

Truck Railway Plon ting Tru::k Ran.way ? loa ting a river channel ( 100 km ) 
transpcrt trans part trampart trareport 

Kuva 1 . Havusahapuun kuljetuskustannukset 100 km:n matkalla 
Fig. 1. Softwood sawlog transport costs over a distance of 100 km 

Kustannusten kehitysennuste on laadittu 
kustannustekijöiden hintojen ja kokonais 
tuottavuuden arvioidun kehityksen perus
teella. Kokonaistuottavuuden keh i tystä 
koskevissa laskelmissa on l ähdetty siitä, 
että eri kaukokuljetusmuotojen kuljetus
tekniikassa e i tapahdu ennustejakson aika-· 
na sellaisia muutoksia, jotka oleellisest i 
vaikuttavat kuljetusmuotojen välisiin suh
t eisiin . 

ERI KAUKOKULJETUSMUOTOJEN 
EDULLISUUS 

~oska uitossa ja rautat iekuljetuksessa ja 
toisaalta autokuljetuksess a kuljetusmat
kasta riippumattomien välillisten kustan
nusten osuus on hyvin eri lainen , muodostuu 
kullekin kuljetusmuotiolle omat , melko sel
vä t edullisuusalueet . Hunpä lyhyellä, 
50 km :n kuljetusmatkalla autokuljetus on 
halvin kuljetusmuoto . nautatiekuljetus oli 
tällä kuljetusmatkalla vuoden 1973 tilan
teessa noin 15 ~ autokuljetusta kalliim
paa ja uitto olosuhteiden ja puutavarala
jin mukaan 10 ... 40 % kalliimpaa . Kokonais
yksikkökustannusten arvioidaan muut"tuvan 
vuosina 1974- 1983 siten , että rautatiekul 
jetus on ennustejakson lopussa edelleen 
noin 8 % ja uitto 9 . .. 33% autokuljetusta 
kelli impaa . 
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Kul jetusmatkan pidentyessä 100 km:iin rau
tatiekuljetuksen ja uiton edullisuus auto
kuljetukseen verrattuna lisääntyy selvästi. 
Eavusahapuun kuljetuksessa r autatiekulje
tus oli vuoden 1973 tilanteessa noin 9 % 
autokuljetusta kalliimpaa j a uitto 12 ... 24 
% kalliimpaa (kuva l) . Havukui tupuun kul
jetuksessa auto- ja r autatiekuljetuksen 
yksikkökustannukset olivat elko samansuu
ruisia . Uitto oli hyvi ss~ olosuhteissa 
5 . .. 9 :~ auto- j a rautatiekuljetusta hal
vempaa . Vai keissa olosuhteissa uitto sen 
sijaan on edelleen muita kuljetusmuotoja 
kalliimpaa . Kuljetuskustannusten arvioi
daan muuttuvan vuosina 1974- 1983 siten , 
että ennustejakson lopussa havusahapuun 
kuljetuksessa rautatiekuljet~ksen, hyvissä 
olosuht e i ssa tapahtuvan uiton ja autokul
j etuksen kustannukset muodostuvat 100 km: n 
kuljetusmatkalla melko samansuuruisiksi . 
Eavukuitupuun kuljetuksessa rautatiekulje
tuksen arvioidaan muodostuvan noin 8 ~ 
autokuljetusta halvemmaksi ja hyvissä olo
suhteissa tapahtuvan uiton l. . . 12 :4 hal
vemmaksi . 

Pitkällä , 200 km :n kuljetusmatkalla uitto 
oli hyvissä olosuhteissa vuoden 1973 ti
lanteessa puutavaralajista riippuen 1 ... 28 
% autokuljetusta halvempaa ja rautatiekul
jetus 2 ... 9% halvempaa. Ennustejakson 
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suoranaiset kustannukset 
8 = direct eosta 

väl illiset lrus tannukaet 
v = indirect costa 

1 = Nippukuorm.ahioa.ua suurella 
järvellä (200 km) 
Bundle load towage in a l.a.rge 
lake ( 200 km) 

2 = Nippukuormahinaua keskisuurel
la järvellä (90 Ieo) + v1rta
ui tto jokivä7läooä nippuina 
tai nippuoäilceinä (BO km) + 
nippulcuormahinaus keskisuurel
la järvellä (30 km) 
Bundle load towage in a middle
sized lake (90 km ) + floating 
in a river channel in bundles 
or stringa of bundles (80 m) 
+ bundle load towa~e in a 
middle- aized lake (30 km) 

3 = Nippukuormabinaus järvial taas
sa ( 40 km ) + Tirtauitto joki
väylässä nippuina tai nippu
sä:l.keinä ( 40 km) + nippukuor
mahinaus keskisuurella järvel
l ä (120 km) 
Bundle load towage in a lake 
basin ( 40 km) + floating 1n a 
river channel in bundlea or 
str:l.ngs o! bundles ( 40 km) + 
bundle load towage in a middle
s ized lake (120 km) 

Auto- Rautatie- 1 2 3 4 
kuljetus kuljetus Uitto 

Auto - Rautatie
lculje""' lculJe""' 

1 2 3 4 
Uitto 

Ploating 

Virtauitto jokiväyläsaä irto
uittona (200 km ) 
Ploa ting loose in a ri ver 
channel (200 km) Truck Railway Ploa ti ng Truck 1ftilway 

trampart transpcrt transpcrt transpcrt 

Kuva 2. Havukuitupuun kuljetuskustannukset 200 km:n matkalla 

Fig. 2 . Sortvood pulpvood transport costs over a distance of 200 km 

aikana kustannusten arvioidaan nousevan 
voimakkai mn1in havusahapuun autokuljetuk
sessa . Havukuitupuun autokuljetuksessa 
kustannuskehitys on hi eman suotuisampi l ä 
hinnii siksi, että autokuorman koon suuren
t~isen mahdollisuudet ovat paremmat . Ba
vusahapuun rautatiekuljetuksen arvioidaan 
rcuodostuvan ennustejakson lopussa 18 % ja 
havukuitupuun rautatiekulje tuksen 22 % au
tokuljetusta halvemmaksi . Uiton arvioi
daan muodostuvan olosuhteista riippuen 
9 . .. 35% autokuljetusta halvemmaksi (ku
va 2 ) . 

Kul j etusmuotojen käytön lopullinen valinta 
ei kuitenkaan aina määräydy yksinomaan 
kuljetuskustannusten halpuuden perusteella. 
Jos esimerkiksi puunhankintatilanne on yri
tysten raakapuuhuollon kannalta vaikea, 
autokuljetus on edullista pitkienkin etäi
syyksien puunkuljetuksissa nopeutensa ja 
lisäkuljetuskapasiteetin helpon saatavuu
den vuoksi . Lisäksi eri kuljetusmuotojen 
kuljetusreittien sijoittuminen, kuljetus
muoto jen jatkuvan kehittämishalukkuuden 
edistäminen, tariffipoliittiset syyt sekä 
raakapuuhuollon muut yrityskohtaiset vaa
timukset vaikuttavat siihen, millä tavoin 
puu kulloinkin on koko yritystoiminnan 
huomioon ottaen edullisinta kuljettaa . 

!· uutokset eri kuljetusmuotojen käytössä 
eivät myöskään voi olla äkkinäisiä. Nii
tä harkittaessa joudutaan ottamaan huomi
oon kunkin kuljetusmuodon palveluksessa 
oJeva työvoima, olemassa olevat kuljetus
sitoumukset sekä pitkävaikutteiset sijoi
tukset kuljetuskalustoon ja kuljetusväy
liin . 

ENNUSTEEN TARKKUUS 
Autokuljetuksessa energiakustannusten ja 
tuontipanoksen samoin kuin palkkakustan
nusten osuus on suurempi kuin uitossa ja 
rautatiekuljetuksessa. Energiakriisin il
meneminen hintakriisinä on ennusteessa 
otettu huomioon polttoaineiden hintojen 
kohoamisen osalta siten , että esimerkiksi 
dieselöljyn hinnan arvioitiin muodostuvan 
ennustejakson lopussa reaalisesti noin 
kaksi ~ertaa niin suureksi kuin lähtöti
lanteessa vuonna 1973 . Polttoaineiden ja 
muiden autokuljetuksen kustannustekijöiden 
hintojen nousun pitäisi olla huomat tavan 
paljon ennusteen arvioita voimakkaampaa, 
ennen kuin suoranaisten autokuljetuskus
tannusten keskimäär äinen vuotuinen nousu 
muodostuisi enemmän kuin kaksi prosentti
yksikköä ennustettua suuremmaksi . 
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Uitossa ki i ntei den kustannusten os uus on 
uittomenetelmästä r iippuen 30 ... 60 %. J os 
esimer kiksi uittoon kokonaisuudessaan tu
levat puumäär ät vähenisivät 20 % 1970-lu
vun alkuvuosien keskimäär ä i seen uittomää
rään verrattuna, uiton suor anaiset yksik
kökustannukset nousisivat keskimäär in noi n 
11 %. Toisaalta ui ttoon tulevien kokonais
puumäärien lisääntyminen vastaavalla taval
la alentaisi uiton suoranaisia yksikkökus
tannuksia noin 7 %. 

Julkisen vallan liikenteeseen kohdistaman 
tariffipolitiikan osalta on esitetty kus-
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t annusvastaavuuden toteuttamista tietyn 
siirtymävaiheen kuluessa. Tämä nostaisi 
kustannustasoa eniten uitossa j a rauta
tiekuljetuksessa ja vähentäisi näiden 
kuljetusmuotojen käyttöä . Uitto ja rau
tatiekuljetus tarjoavat kuitenkin ener
giapoliittisia ja ympäristöpoliittisia 
etuja autokuljetukseen verrattuna. Tämän 
vuoksi kansantalouden kannalta saattaa 
olla tarkoituksenmukaista, että ui tolle ja 
rautatiekuljetukselle tarjotaan väyläpal
veluksia kustannuksia alempaan hintaan . 

lliE O)STS OF lliE FOOMS OF LONG-DISTANCE TRANSPORT OF ROUNI1f.OOD 
IN FINLAND IN 1973 AND Tt-EIR DEVELOPt-1ENT IN 1974-1983 

Brief account of a study the detai"led re
sults of which are published in Metsäteho 
Report 328. 

In the situation prevailing in 1973 , truck 
transport is the most economic form of 
transport for softwood saw logs up to a 
distance of c. 120 km and for softwood 
pulpwood up to a distance of c . 70 km . 
Over longer distances, floating is the 
cheapest form of transport if floating 
conditions are good . But if floating has 
to be carried out in conditions where logs 
must be floated singly, in river channels 
difficult for floating, or if no floating 

facilities exist, r ailway transport is the 
most economic system, in t he 1973 situa
tion, over distances exceeding 100 ... 150 km . 

In the ten-year period 1974-1983 , floating 
costs in good floating conditions are pre
dicted to increase, especially for soft
wood saw logs , definitely more slowly than 
truck transport costs . In railway trans
por t also, the chances of controlling cost 
increases are predicted to be better than 
in t ruck t ransport . For this r eason , in 
the next few years it will obviously be 
profitable to increase the use of floating 
and raiway t r ansport for distances of 
70 .. . 150 km . 
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