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PUUTAVARAN KAUKOKULJETUSTEN KEHITYS 
VUOSINA 1970-1985 

Aulis E. Hakkarainen 

Kul..j e.i.U6men.e:te.tmi.en., - k.alu6.ton. ja. - väytäl. 
.tön. keW..ttj11U-6 en. a.n6-<.o6.t.a puu;t.ava.Ju:tn. kuu-
määll..iLi.h e;t ka.uko kul.. j e.t.M kU6 .t.an.n.uk6 e;t o va..t 
Jtea.a.U6 u.ti.. 6 illyn.ee;t muu:t..t.u.ma..t..tom-<.n.a. . 
Au.tojen. käy.t..tö ~ään..ty-<. 1910-tuvul..ta.. EJti 
ka.uko kul.. j e.t.M muo.to j en. kä y.t.i5 11 väli6 e;t 6 uh;t:ee;t: 
n.äy.t..tävä.t va.~.uneen. 1980-luvun. alkupuo
lella. . Ku k-<.määltä-<.n.en. kut j e.t.Mma..t.k.a. on. 
v ,{_,{_me k6-<. ma.-<-n.il..t 11 n.a. a. j a.n. ja. k6 o n.a. p,{_ d en..ty n.y .t . 

Kuljetusten kokonaistaloudellisuudelle ja 
nopeudelle asetettavien vaatimusten kiristy
minen sekä puutavaran laadun muuttuminen 
ovat johtaneet puutavaran kaukokuljetusten 
huomattavaan kehittämiseen . Syynä kuljetus
ten nopeuttamiseen on pyrkimys pienen t ää 
puutavaraan sitoutuneen pääoman korkoa ja 
saada puu mahdollisimman tuoreena tehtaalle. 
Kuljetuskaluston , - menetelmien ja - väylästön 
yleinen kehitys on osal taan edesauttanut 
kaukokuljetusten kehittämistä . 

Katsaus koskee kotimaisen puuraaka-aineen 
kuljetusta vuosina 1970 - 1985 koko maassa . 
Maan eri osissa tilanne vaihtelee lähinnä 
kulj e tusalos uhteiden mukaan . Tiedo t perus
tuvat pääosin Metsätehon tilas toihin . Ai
empien vuosien vastaavanlainen yhdistelmä 
on julkaistu Metsätehon katsauksena 16/1979 . 
Työvoiman määrää koskevat tiedot ovat peräi
sin Metsäntutkimuslaitoksen tilastois ta. 

KULJETUSMÄÄRÄ JA KULJETUSSUORITE 

Tehtaille toimitet tu puumäärä ja puutavaran 
kaukokuljetusten kuljetussuorite ovat vuosit
tain vaihdelleet tehtaiden puuntarpeen mu
kaan verraten paljon (kuva 1) . Se samoin 

kuin kuljetusten vaihtelut eri vuodenaikoina 
vaikeuttavat kuljetusten rationaalista jär
jes t ämistä ja nostavat kuljetuskustannuksia . 

Eniten kuljetetaan kuitupuuta; sen osuus 
tehtaalle toimitetusta puusta on ollut 46 -
58 %. Järeän puutavaran osuus on ollut 
34 - 44 %. Hakkeen - pääasiassa teollisuus
haketta - ja sahanpurun yhteinen osuus on 
suurentunut. 1980-luvun alkupuoliskolla 
se on ollut keskimää rin 14 % tehtaalle toi
mitetust a puusta . Raakapuun kuljetusten 
osuus koko maan tavaraliikenteen kuljetus
suoritteesta - tonnikilometriä - oli vuonna 
1970 13 % ja vuonna 1985 16 %. 
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Kuva 1. Tehtaille tuodun puu äärän ja kaukokuljetus
suoritteen kehitys. Vuon~a 1970 tehta ill e tuotu 
puumäärä oli 40.77 milj. m j a uljetussuorite 
5 093 milj. m3km 
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Kuva 2. Tehtaille tuotu puumäärä kuljetustavoitta in 

km 
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Kuva 3. Kuljetusmatka kuljetustavoittain 
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Kuva 4. Reaaliset kaukokuljetuskustannukset 
(perusvuosi 1952> 

ERI KULJETUSMUOTOJEN KÄYTTÖ 

Autokuljetuksen suhteellinen merkitys li
sääntyi 1970-luvulla lähinnä uiton kustan
nuksella (kuva 2) . Sen sijaan 1980- luvun 
alkupuoliskolla eri kuljetusmuotojen käyttö
suhteet eivät ole olennaisesti muuttuneet. 
Käytännössä kaikki rautateitse tai uittaen 
tehtaalle tuotu puu on kui tenkin kuljetuksen 
alkuvaiheessa ollut autossa . Au tokulj etuk
seen on sisällytetty myös traktorilla suo
raan tehtaalle tuotu puu . Sen määrä on 
vähäinen . 

Aut~lla suoraan tehtaille tuotu puumäärä 
- m - on suurentunut. Uittaen ja rauta
teitse kuljetettu maara on pienentynyt 
vuosina 1970 - 1978 . Sen jälkeiset kulje
tusmäärät ovat hieman lisääntynee t 1980-
luvun alkuvuosiin saakka . Eri kuljetusmuo
tojen käytön kehitystä valaisee myös seu
raava asetelma. 

Kuljetussuorite keskimäärin 

Autokuljetus 
Rautatiekuljetus 
Uitto 

Yhteensä 

1971 -
1975 

38 
18 
44 

100 

1976 -
1980 

% 

44 
16 
40 

100 

1981 -
1985 

49 
18 
33 

100 

Eri kuljetusmuotoJen välis t en suh t eiden ei 
arvella suuresti ja nopeasti lähivuosina 
muuttuvan . Tilanne muuttuu , jos valtiovalta 
ryhtyy verotuksellisin ja lainsäädännöllisin 
keinoin kehitystä ohjaamaan . JOT-ajattelu
tavan soveltaminen puutavaran kuljetuksissa 
saattaa edistää autojen käyttöä . 

KULJETUSMATKA 

Kuljetusmatka on pidentynyt 1970- luvulla 
kaikissa kuljetusmuodoissa (kuva 3) . 1980-
l uvun alkupuolella rautateillä sen pidenty
minen on jatkunut, kun taas autokuljetuksen 
ja uiton keskikuljetusmatkojen ei ole ha
vaittu selvästi muuttuneen . 

Teollisuuden raakapuun keskimääräinen kul
jetusmatka vuosina 1971 - 1975 oli 133 km, 
vuosina 1976 - 1980 134 km ja vuosina 1981 
- 1985 145 km . Teollisuuden rakennemuutos 
ja keskittyminen saattavat johtaa siihen, 
että puun ma tka tehtaalle lyhenee . 

KULJETUSKUSTANNUKSET 

Kuutiometrikilometriä kohti laskettuihin 
suoranaisiin kuljetuskustannuksiin (kuva 4) 
sisältyvät kulj etusmaksujen ja rahtien li
säksi metsätie- , t yönjohto- ja varastointi-



Kuva 5. 1970-luvun alussa yksiakselisella puoli
perävaunulla varustettu kaksiakselinen auto oli 
yleisin puutavara-auto. Valok. H. Mannelin 

kustannukset . Kustannukset on muunnettu tuk
kuhintaindeksin perusteella vuoden 1952 
rahanarvoon. Silloin kaukokuljetustilaston 
keruu aloitettiin . 

1970-luvun alkupuolella kaikkien kuljetus
muotojen suoranaiset kuljetuskustannukset 
pienenivät, eniten autokuljetuksen. Vuosi
kymmenen puo~ivälissä energiakriisin aiheut 
tama kustannusten nousu on havaittavissa 
kaikkien kuljetusmuotojen kustannuksissa . 
Sen jälkeen uiton ja rautatiekuljetuksen 
kustannukset ovat muuttuneet vähän , eikä 
niissä ole havaittavissa selvää muutos
suuntaa . Vuosina 1976 - 1978 autokuljetus
kustannukset pienenivät ja 1980- luvun alku
vuosien kustannusnousun jälkeen ne ovat 
taas lievästi pienentyneet . 

Autokuljetus on suoranaisilta kuljetuskus
tannuksiltaan kallein . Ero on tarkastelu
jakson aikana pienentynyt . Vuonna 1970 
autokuljetuskustannukset olivat 5 . 6-kertai
set uittokustannuksiin ja 3 . 8- kertaiset 
rautatiekuljetuskustannuksiin verrattuina . 
Vuonna 1985 ero oli vastaavasti 3.9- ja 
2 . 8- kertainen . Eri kuljetusmuotojen 
edullisuutta ei kuitenkaan voida ratkaista 
pelkästään suoranaisten kuljetuskustannus
ten perusteella . 

Keskimääräi~et reaaliset kuljetuskustannuk
set - mk/m - vaihtelivat tarkas telujakson 
aikana verraten vähän , eikä n11ssä ole 
havaittavissa selvää muutossuuntaa . 

Keskimääräiset kulj e·tuskustannukset 

1971 - 1976 - 1981 -
1975 1980 1985 

Suhdeluku 

Reaaliset 100 102 99 

mk/m 
3 

imelliset 9,27 16 , 47 25 , 68 

Kuva 6. 1980-luvun puolivälissä pääosa puutavarasta 
kuljetetaan kolmiakselisen auton ja kol i akselisen 
varsinaisen perävaunun muodostama ll a yhdistel ällä. 
Valok. Sisu-Auto Oy 

Autokuljetuskustannusten osuus kaukokuljetus
kustannuksista on jatkuvasti noussut; vuonna 
1970 se oli 68 % ja vuonna 1985 78 %. Se 
merkitsee sitä , että puutavaran kaukokuljetus
kustannuksiin vo idaan eniten vaiku ttaa auto
kuljetuksiin kohdistuv illa t oimilla . 

KALUSTO JA TYÖVOIMA 

Autokaluston ja tiestön kehittyminen on mah
dollistanut auton käytön lisääntymisen ja 
estänyt kustannusten nousua . Puutavara
autojen keskimääräisen kantavuuden kehitystä 
valaisee seuraava Metsätehon autotilas toon 
perustuva asetelma . 

1970 

12 . 3 

Puutavara-autojen 
keskimääräinen kantavuus 

1974 1978 1981 

t 

16.6 25 . 5 27 . 1 

1984 

30 . 0 

Kuva 7. Uitto on vakiinnuttanut as ansa suurilla 
vesistöalueilla. Valok . Tehdaspuu Oy 
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Metsätilastollisen vuosikirjan mukaan puu
tavara-autojen maara on vastaavana aikana 
pienentynyt 3 200: sta yksiköstä 2 000: een. 
Keskimääräisen kantavuuden ja autojen määrän 
perusteella laskettu puutavara-autokaluston 
teoreettinen kuljetuskapasiteetti on noussut 
runsaat 50 %. Autoilla suoraan tehtaalle 
tuotu puumäärä taas on vastaavana aikana 
suurentunut vajaat 30 %. Teollisuuden koti
maisen raakapuun käyt t ö oli 1980-luvun 
puolivälissä vain muutaman prosentin suurempi 
kuin 1970- luvun alussa. 

Autojen kantavuus on suurentunut, koska ajo
neuvoille sallittu suurin kokonaispaino on 
kohonnut. Se puolestaan on mahdollistanut 
siirtymisen entistä suurempiin auto-perä
vaunuyhdistelmiin . Vuonna 1970 ajoneuvo
yhdistelmälle sallittu suurin kokonaispaino 
oli 32 tonnia ja vuonna 1985 48 tonnia. 
Vuonna 1970 yleisin puutavara-auto oli 
kaksiakselisen vetoauton ja yksiakselisen 
perävaunun muodostama yhdis t elmä ja perä
vaunuttomien kolmiakselisten autojen osuus 
oli lähes neljännes. 1980-luvun puolivälin 
tavallisin yhdistelmä on kolmiakselinen 
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vetoauto ja kolmiakselinen täysperävaunu . 
Autokaluston kehittämiseen ovat ratkaisevas
ti vaikut taneet liikenteestä vastaavat viran
omaiset ja puutavaran kuljetusta suorittavat 
liikenteenharjoittajat. 

Yleinen tieverkosto on parantunut ja uusia 
pysyviä metsäautoteitä on rakennettu vuosina 
1970 - 1985 kaikkiaan noin 55 000 km . Ui tto
väylät, - menetelmät ja - kalusto ovat kehit
t yneet . Nippu- uiton osuus on lisääntynyt; 
vuonna 1975 se oli 71 % ja vuonna 1985 76 %. 
Uiton keskimääräinen t yövoiman maara on 
vähentynyt 1 500 työntekij äs tä 600 : aan . 

Koska kaukokuljetuskustannukset ova t 20 -
25 % kuitupuun ja noin 15 % sahatukkien hin
nasta tehtaalla, kuljetusten jatkuva kehit
täminen on tärkeää. Teknisten ja taloudel
listen seikkojen lisäksi joudutaan silloin 
ottamaan huomioon myös ympäristön vaatimuk
sia . Kehittäminen edellyttää nykyistä 
kiinteämpää ja kokonaisvaltaisempaa yhteis
työtä eri osapuolten, lähinnä kuljetusten 
antajien, kuljetusten suorit ta jien ja 
viranomaisten, välillä . 

LONG-DISTANCE TRANSPORT OF TIMBER IN FINLAND IN 1970 - 1985 

The review deals with the results of the statistics collected on the 
long-distance transports of the forest industry's wood raw ma terial. 
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