
16/1979 

25 VUOTTA PUUTAVARAN KAUKOKULJETUSTA 
TILASTON VALOSSA 

Aulis E. Hakkarainen 

Metsäteollisuuden puuraaka- aineen kauko
kuljetuksia on vuodesta 1952 lähtien tilas
toinut ensin Suomen Metsäteollisuuden Kes
kusliitto ry . ja vuodesta 1972 alkaen Met 
säteho . Aineisto on saatu Keskusliiton 
jäsenyrityksiltä . Metsähallitus on ollut 
tilastossa mukana varsinaisesti vuodesta 
1977 alkaen, joskin eräitä tietoja on saatu 
aikaisemminkin . Tilaston ulkopuolella 
ovat Keskusliittoon kuulumattomat pien
sahat, joiden kuljetusmäärät ovat Keskus
liiton jäsenistön kuljetusmääriin verrat
tuina vähäiset. Tilaston peittävyys on 
ollut varsin hyvä, sillä vastanneiden yri
tysten hankkiman puumäärän osuus Keskus
liiton kaikkien jäsenten hankintamäärästä 
on ollut 96 ... 99 %. 

Tilasto ei ole koko ajalta täysin yhtenäi
nen . Ensimmäisinä vuosina, 1952-1955, se 
sisälsi vain teollisuuden suorittamat kul
jetukset . Sittemmin perille tulleissa puu
määrissä on mukana myös myyjien tehtaalle 
suoraan tuoma puutavara. Muita tietoja ei 
näistä kuljetuksista ole saatu . Tilasto 
sisältää teollisuuden käyttöön tulleen 
ainespuun, polttopuun , hakkeen ja sahan
purun . Tuontipuukuljetukset on tilastoitu 
vuodesta 1974 alkaen . Eräinä vuosina ti
lastoa kerättiin myös traktoreilla suori
tetuista metsäkuljetuksista . Alkuvaiheessa 
tulokset on esitetty koko maata koskevina 
keskiarvoina , mutta vuodesta 1969 tilasto 
sisältää tietoja myös raakapuun kuljetuk
sista puuyhtymäalueittain. Seuraavassa 
esitetään tulokset kotimaasta hankitun 
puutavaran kaukokuljetuksista keskimäärin 
koko maassa . 

KULJETUSMÄÄRÄ JA KULJETUSSUORITE 

Pinotavara , johon on luettu paperi- , kai
vos- ja pol t topuut , on ollut tär kein kulj e
tusartikkeli . Sen osuus perille tuodus ta 
puumäärästä on vaihdellut rajoissa 46 ... 66 
prosenttia . Saha- ja vaneritukin osuus on 
ollut 29 ... 44 %. Hakkeen ja purun yhtei
nen osuus on suurentunut. Se oli 1950-
luvulla 2 ... 5% ja 1970-luvulla 6 ... 14 %. 
Myyjien suoraan tehtaalle toimittaman puun 
maara on kasvanut. Sen osuus oli 1950-
luvulla 2 ... 3 %, 1960- luvulla 4 ... 11% ja 
1970- luvulla 7 ... 22 %. 
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Kuva 2 . Perille tullut puumäärä kuljetustavoittain 
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Kuva 3. Kuljetussuorite kul jetustavoittain 
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Kuva 4 . Kuljetusmatka kul jetust avoittain 
ja kaikkiaan 
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KULJETUSMATKA 

Keskimääräinen kuljetusmatka, "kaikkiaan", 
on laskettu eri kuljetusmuodoissa kuljete
tuilla puumäärillä painotettuna. Tehtaalle 
päättyvissä autokuljetuksissa kuljetusmat
kat olivat huomattavasti pitempiä kuin 
rautateille ja uittoväylään päättyvissä 
autokuljetuksissa. Esimerkiksi 1970-luvul
la ero oli yli kaksinkertainen . Pinotava
raa kuljetettiin keskimäärin pitempiä mat
koja kuin muita tavaralajeja. Hakkeen ja 
purun kuljetusmatkat olivat lyhimmät . 

KULJETUSTEN MÄÄRÄNPÄÄ 

Uittaen ja rautateitse kuljetettu puutavara 
on tavallisesti viety suoraan tehtaalle. 
Tehtaalle päättyvien kuljetusten osuus on 
yleensä ollut yli 90 %:n . Muu osa uittaen 
kuljetetusta puutavarasta on .viety rauta
teille ja rautateitse kuljetetus ta puuta
varasta taas uittoon. Tehtaalle pää tty
vien autokuljetusten osuus autoilla kaik
kiaan kuljetetusta puutavarasta oli 1950-
luvulla 34 ... 48 % ja 1970-luvulla 68 . . . 78 
prosenttia. Rautatielle päättyvien auto
kuljetusten osuus oli vas taavasti 19 ... 32 % 
ja 4 •.. 8 %. Uittoväylään päättyvien auto
kuljetusten osuus on laskenut runsaasta 
kolmanneksesta vajaaseen viidennekseen . 

KULJETUSKUSTANNUKSET 

Kustannuksiin sisältyvät varsinaisten kul
jetusmaksujen ja rahtien lisäksi niin sano
tut sivukustannukset, J01 t a ovat muun mu
assa kuormaamis- ja purkamiskustannukset, 
tavaran saattamisesta kuljetuskuntoon ai
heutuvat kustannukset sekä tie- , työnjohto
ja varastoimi skustannukset. Varastoimis
kustannuksiin kuuluvat aluevuokrat , aluei
den raivaus ja kunnossapito ja varaston 
perustamiskustannukset . ämä kustannukset 
on luettu kuuluviksi varastoimista edeltä
neen kuljetusmuodon kustannuksiin . Metsä
osastojen yleiskul ut ja kuljetusten välil
liset kustannukset , kuten korot sekä laatu
ja mää rähäviöistä aiheutuvat kustannukset, 
eivät ole mukana . 

Keskimääräiset kuljetuskustannukset , p/m3km , 
"kaikkiaan" , on laskettu jakamalla eri kul
jetusmuotoj en kuljetuskustannusten summa 
vastaaval l a ku l jetussuoritteel la . äitä 
kustannuksia ei ole voitu laskea vuosilta 
1962-1967, koska traktorikuljetuskustan
nuksis sa on täl tä osin mukana myös metsä
kuljetus. 
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Kustannukset on deflatoitu vuoden 1952 
tasoon tukkuhintojen kokonaisindeksillä . 
Kuljetettua kuutiometriä kohti lasketut 
keskimääräiset kuljetuskustannukset on 
laskettu jakamalla kokonaiskuljetuskus
tannukset kaikkiaan kuljetetulla puumää
rällä. 

YHDISTELMÄ 

Kuljetetut puumäärät ovat teollisuuden 
puunkäytön lisääntyessä suurentuneet 1950-
ja 1960-luvulla. Autokuljetuksen suhteel
linen osuus tehtaalle tuodusta puusta on 
noussut 16 %:sta 75 %: iin. Nimenomaan 
tehtaalle päättyvien autokuljetusten mer
kitys on suurentunut . Uiton osuus on las
kenut runsaista 60 %:sta 18 %:iin ja rauta
tiekuljetuksen osuus 21 %:sta 7 %:iin. 
Traktoreiden merkitys, joka viime vuosina 
on pienentynyt, on ollut vähäistä . Myyjät 
ovat lisääntyvässä määrin toimittaneet 
puun suoraan tehtaalle . Tehdastoimitusten 
osuus on suurentunut 2 %:sta 22 %:iin. 

Autokuljetusmatkat ja osittain myös trak
torikuljetusmatkat ovat pidentyneet. Uitto
matkat ovat säilyneet käytännöllisesti kat
soen muuttumattomina paitsi, että aivan 
v~~me vuosina ne ovat hieman pidentyneet. 
Rautatiekuljetusmatkat ovat pidentyneet 
1960- luvun alkupuoliskolle saakka . Sen 
jälkeen ne lyhenivät ja olivat 1960- ja 
1970-luvun vaihteesså keskimäärin uitto
matkoja lyhyempiä , mutta ovat v~~e vuo
sina taas pidentyneet. Teollisuuden raaka
puun keskimääräinen kuljetusmatka lyheni 
hieman 1970-luvulle saakka, jonka jälkeen 
se on pidentynyt ja on nyt lähes sama kuin 
1950-luvulla. 

Autokuljetuksen suhteellinen osuus kulje
tussuoritteesta on suurentunut . 1950-luvun 
alussa se oli alle 10 %:n ja 1978 52 %. 
Uiton osuus taas on pienentynyt 70 %:sta 
36 %:iin ja rautatiekuljetuksen osuus run
saista 24 %: sta 12 %:iin. 

Uitto on m3km:ä kohti lasketuilta suora
naisilta kuljetuskustannuksiltaan halvin 
ja traktori kallein. Autokuljetus on sel
västi rautatiekuljetusta kalliimpaa. Eri 
kuljetusmuotojen edullisuutta ei kuitenkaan 
voida ratkaista pelkästään suoranaisten 
kuljetuskustannusten perusteella, vaan 
tällöin on otettava huomioon myös kaikki 
kuljetuksiin liittyvät välilliset kustan
nukset. 

Autokuljetuskustannusten suhteellinen 
osuus kaukokuljetuskustannuksista on nous
sut 31 % ~sta ~O_ % : iin: Kuljetuskustannuk
set, p/m km, JO~ssa e~ ole otettu huomioon 

KOORETTA +-1--+ KOORI liEEli 
+---+---+----+---+- 1 , •• •• 
+-- -+-----+---+----+- 1 .·l ·. 

1 ..... 
+-----1-----1----+----+- 1 / TJW(TORII.!A 

+---~--4---~--~~-~~-~-r-~ '······-·-..... ••• _____ _y· 1 • 

.......... 

+--+----t---~r---+- 1 1 AiiTOUA 
~~-----+-----+-----+-:~[~--~ 
~-4-----+----~----~I ~L~~~ 
.p..__.."t"".._. __ ---4---+----?.-qi-=- i / KAII()( IAAH 

"-... ~ 1 1-' 
r---r---~r---~r---~~ !~~?~~~ 
t---t----+---+--~~ 1 -~--~ 

,. 1 L.J..--
-- -- --- / -::J:: 1 :_-'VESITSE 

1 
~~~-2---5~5 ----~~-----6+5---~-7+-0---~-7~5-~78 

Kuva 5. Kaukokuljetuskustannukset kuljetustavoittain 
ja kaikkiaan 
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Kuva 6. Detlatoidut kaukokuljetuskustannukset 
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Kuva 7. Kaukokul jetuskustannusten jakautuminen 
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rahanarvon muutosta , ovat nousseet 1970-
luvulla . Rautatiekuljetuskustannukset 
nousivat suhteellisesti eniten ja autokul

· jetuskustannukset suhteellisesti vähiten. 
Nousu oli voimakkainta vuosina 197}-1975. 
1950- ja 1960-luvuilla uiton kustannukset 
säilyivät käytännöllisesti katsoen muuttu
mattomina . Rautatiekuljetuskustannuksissa 
samoin kuin keskimääräisissä kuljetuskus
tannuksissa oli tällöin havaittavissa lie
vää nousua. Sen sijaan autokuljetuskustan
nukset alenivat 1960-luvun puoliväliin 
saakka. 

Deflatoidut m3km:ä kohti lasketut keski
määräiset kuljetuskustannukset ovat hieman 
alentuneet 1970-luvulla. Aikaisempina 
vuosina näissä kustannuksissa ei ole ha
vaittavissa selvää kehityssuuntaa. Kaik
kien eri kuljetusmuotojen deflatoidut kus
tannukset ovat laskeneet, eniten autokul
jetuskustannukset ja vähiten rautatiekul
jetuskustannukset. Kuljetettua puumaaraa 
kohti lasketut deflatoidu§ keskimääräiset 
kuljetuskustannukset, mk/m , alenivat 1950-
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luvulla. Kulumassa olevan vuosikymmenen 
alkuvuosina ne säilyivät muut tumattomina, 
mutta kohosivat hieman vuosikymmenen puoli
välissä . Viime vuosina niiden suunta on 
ollut laskeva . 

Kuljetustilaston yksityiskohtaiset tulokset 
on julkaistu seuraavissa sarjoissa. 
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25 YEARS OF LONG-DISTANCE TRANSPORT OF TIMBER STATISTICS 

The review deals with the results of the 
statistics collected since 1952 on the long-

distance transports of the forest industry's 
wood raw material. 
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