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PUUTAVARAN AUTOKUWETUKSEN RESURSSIEN SUUNNITTELUMALLI 

Antti Korpilahti 

Puunhankinnan resurssien suunnittelussa var
sinkin puutavaran autokuljetuksen mitoitus on 
usein laskettu suurpiirteisesti; se on lähin
nä ollut vuositavoitteiden arviointia. Auto
kuljetuksen tarkempi mitoitus edellyttää, 
että laskelmat perustuvat puutavaralajeit
taisiin, kuukausittaisiin puumääriin ja niis
tä laskettuun kuljetustyön määrään ja että 
lasketaan kuljetusresurssien kuukausittainen 
työllistyminen sekä kuljetuskustannukset 
tapauksittain. 

Tässä katsauksessa esitetään näiden periaat
teiden mukaan rakennettu autokuljetusresurs
sien suunnittelumalli, jolla voidaan laskea 
organisaatioyksikön puutavaran autokuljetuk
sen työmäärä ja autojen käyttö kuukausittain 
ja siitä seuraavat vuosisuoritteet ja kulje
tuskustannukset eri tilanteissa. Halli on 
toteutettu mikrotietokoneella taulukkolasken
taa ja siihen kytkeytyvää lineaarista ohjel
mointia käyttäen. Hallin käyttö ja muokkaus 
edellyttävät tavanomaista taulukkolaskennan 
osaamista. 

JOHDANTO 

Puutavara-autojen tehokas käyttö edellyttää, 
että autojen määrä on mitoitettu kuljetustar
peeseen nähden sopivaksi ja että kuljetuksia 
on tasaisesti läpi vuoden. Kun puunhankinta 
on talvella vilkkaampaa kuin kesällä ja puu
tavara pyritään kuljettamaan pois metsäva
rastoista kesän alkuun mennessä, on myös 
autokuljetus talvella vilkkaampaa. Sellai
sella alueella, jossa uiton osuus on merkit-

tävä, puutavara-autojen työllisyyshuippu on 
uittokauden alussa puutavaraa veteen ajetta
essa. Silloin vakinaista kuljetuskalustoa 
helposti varataan lyhytaikaistenkin kulje
tushuippujen edellyttämä määrä tai tilapäis
tä kalustoa otetaan ajoon todellista tarvet
ta enemmän. 

Kun eri olosuhteiden kuljetukset muunnetaan 
yhteismitallisiksi, kuukausittaisiksi työmää
riksi ja autojen työllistyminen lasketaan 
vastaavasti kuukausittain, voidaan merkittä
västi helpottaa sen tarkastelua, kuinka hyvin 
käytettävissä oleva autokalusto vastaa kul
jetustarpeita ja minkälaisiin kuljetuskustan
nuksiin toiminta johtaa. Tarkastelu puuta
varalajeittain ja kuukausittain edellyttää 
runsasta laskentaa. Käytännössä autokulje
tuksen resurssit mitoitetaan yleensä varsin 
suurpiirteisesti, lähinnä arvioidaan vuotui
nen työmäärä ja ansiokertymä. Puunhankinnan 
tietojärjestelmien hajauttamisen ansiosta 
myös tarkempi, esimerkiksi piireittäinen 
toimintasuunnittelu ja vaihtoehtojen laskenta 
ovat olennaisesti helpottuneet. 

Tässä katsauksessa kuvataan Metsätehossa 
laadittua puutavaran autokuljetuksen resurs
sien suunnittelumallia, jolla lasketaan or
ganisaatioyksikön puutavaran autokuljetuksen 
vaatima työmäärä ja autojen työllistyminen 
kuukausittain sekä sen mukaiset vuotuiset 
suoritteet ja kustannukset. Mallin avulla 
voidaan helposti tarkastella esimerkiksi kul
jetusten ajoituksen, kuljetusmuotojen osuuk
sien, autojen määrän ja kantavuuden muutosten 
vaikutusta autojen työllisyyteen ja puutava
rankuljetuskustannuksiin. 



MALLIN RAKENNE JA KUVAUS 

Resurssien ja kustannusten tarkastelussa 
ensiksi lasketaan malliin syötettyjen kulje
tustietojen mukaan kuljetustyön vaatima au
tonkåyttöaika kuukausittain. Sen jälkeen 
ratkaistaan puutavara-autojen työllistyminen 
lineaarisen ohjelmoinnin avulla. Lopuksi 
lasketaan autojen käyttökustannukset ja esi
tetään tulokset. 

Puutavaraa kuljetetaan autoilla uittopaikoil
le, rautatieasemille ja suoraan tehtaille. 
Kun mm. kuljetusmatkat ja kuormankoot vaihte
levat puutavaralajeittain, eivät puumäärät 
tai kuljetussuoritteet (m~) kuvaa eri puu
tavaralajien kuljetusta yhteismitallisesti. 
Yhteismitallisuus voidaan kuvata kuljetustyön 
vaatiman autonkäyttöajan avulla. Se laske
taan puutavaralajeittain ja kuljetuspaikoit
tain tarvittavien ajokertojen ja ajokerta
aikojen tulona kuukausittain. 

Malliin annetaan seuraavat kuukausittaiset 
puutavaralajeittaiset tiedot: 

- Autokuljetusmäärät uittoon, rautatiease
mille ja tehtaille 

- Ajomatkat uittoon, rautatieasemille ja 
tehtaille 

- Tilavuuspainot uittoon, rautatieasemille ja 
tehtaille ajettaessa 

Autokalustoa koskevat syöttötiedot ovat: 

- vakinaisten autojen määrä 

vakinaisten autojen työvuorot ja käyttö
aikojen laskentaperusteet 

- tilapäiskaluston käyttöaikojen laskenta
perusteet ja 

- kantavuus. 

Malli sisältää lisäksi ajokerta-aikojen las
kennan perusteet. 

Puutavara-autot ovat erikoiskalustoa, jolla 
ei juurikaan ole vaihtoehtoisia käyttöaluei
ta. Siten kaluston määrää ei yleensä tarkas
telujakson aikana muuteta. Autokaluston ka
pasiteetti måäritetään käyttötunteinajkk. 
Käyttötehokkuus kuvataan 1-, 2-, ja 3-vuoro
ajona tai seisokkina. Jos vakinaisen kalus
ton kapasiteetti ei riitä, ajoa osoitetaan 
tilapäiselle kalustolle. Periaatteena on, 
että ensisijaisesti työllistetään vakinaista 
kalustoa. Siten ajoa osoitetaan ensin 1-
vuoroajona, sitten 2-vuoroajona jne. 

Vakinaisten autojen vuotuisen käyttöajan ja 
tarkastelutilanteen keskimääräisten olosuh
teiden kuormankoko, kuljetusmatka, ajo
nopeus jne. - mukaan lasketaan auton vuotui
set käyttökustannukset sekä edelleen puuta-
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varan kuljetuskustannukset puutavarankulje
tuksen ohjemaksuperusteiden mukaisesti. Tila
päisen kaluston kustannukset määritetään 
erikseen tai käytetään vakinaisen kaluston 
kustannuksia. 

Tuloksista kuljetusmäärät, kuljetusten vaati
mat työtunnit ja puutavara-autojen työllisyys 
esitetään kuvina. Autokohtaiset suorite- ja 
ansiotiedot sekä kokonaiskuljetuskustannukset 
tulostetaan taulukkona. 

LASKENTAESIMERKKI 

Perusteet 

Suunnittelumallin käyttöä ja tuloksia havain
nollistetaan seuraavassa tarkastelemalla 
erään metsäteollisuusyrityksen kahta hankin
tapiiriä. Puutavaran autokuljetusta koskevat 
tiedot on saatu hankintasuunnitelmista. 

Piirin A kuljetusmäärä on 300 000 m3 . Siitä 
suuntautuu uittoon 50 %, rautatieasemille 17 
prosenttia ja suoraan tehtaille 33 %. Piirin 
B kuljetukset ovat 245 000 m3 . Siitä 10 % on 
suunniteltu ajettavaksi uittoon ja loput teh
taille. 

Piirin A kuljetussuunnitelmien puumäärät ovat 
uittoonajon vuoksi kesäkuukausina noin kol
minkertaiset muiden kuukausien kuljetusmää
riin nähden. Sen sijaan piirin B vuoden en
simmäiselle kolmannekselle on suunniteltu 
kuljetuksia huomattavasti runsaammin kuin 
kesälle tai syksylle (kuva 1). 

Puutavaran autokuljetusmatkat ovat: 

Uittoon 
Rautatieasemille 
Tehtaille 

Keskimäärin 

Piiri A Piiri B 

35 
30 

27 - 156 

66 

km 

15 

24 - 65 
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Kummassakin piirissä ajaa vakinaisesti 8 
puutavara-autoa. Niiden kuormankoko laske
taan 37 tonnin kantavuuden ja puutavarala
jeittaisten tilavuuspainojen mukaan. Rauta
tieasemille- ja tehtailleajossa käytetään 
Etelä-Suomessa sijaitsevien tehtaiden vas
taanottomittauksista saatuja tuoreen puutava
ran tilavuuspainoja, jotka on esitetty Metsä
tehon katsauksessa 19/1988. Uittoon ajet
tavan puutavaran arvioidaan kuivuvan tienvar
sivarastoinnin aikana siten, että se on kesä
lokakuussa kevyempää kuin rautatieasemille 
ja tehtaille ajettava puutavara. Suoranaista 
tutkimustietoa näistä tilavuuspainoista ei 
ole, mutta tässä laskelmassa kuitupuun tila
vuuspainoerojen oletetaan olevan suurimmil
laan elokuussa 100 kgjm3 ja tukkien 50 kgjm3 . 
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Kuva 1. Autokuljetuksen puumäärät kuukausittain 
hankintapiireissä A ja B 

Ajokerta-ajat perustuvat maksuperusteiden 
ukaisiin arvoihin: 

- Kuormauksen vakioaika 45 minjkuorma 
- Purkamisaika 25 minjkuorma 
- Varsinainen kuormausaika 

- havutukit 0 . 76 minjm3 

- lehtipuutukit 1.00 - " -
- havukuitupuu, 5 m 0. 76 - " -
- lehtikuitupuu, 5 m 1.04 -" -

- Kuormattuna- ja tyhjänäajoaika riippuu 
ajomatkasta ja se lasketaan funktiolla: 

28.64 
2 • (0.6405 + 0.012 • L- L + 49 _34), 

jossa L - ajomatka yhteen suuntaan . 

Vakinaisen kaluston päivittä iset käyttöajat 
ovat 1-vuoroajossa 8 tuntia, 2-vuoroajossa 15 
ja 3-vuoroajossa 20 tuntia . Työpäiviä kuu
kaudessa on 21. Jos vakinaisen kaluston 
kapasiteetti ei riitä, ylimenevä työmäärä 
osoitetaan tilapäis ille autoille . Niiden 
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Kuva 2. Puutavara- autojen työllistyminen, kun 
vakinaisia autoja ei ohjata piiristä toiseen 

kapasiteetti perustuu 2-vuoroajoon . Kulje
tukset tilapäisellä kalustolla hinnoitetaan 
vakinaisen kaluston käyttökustannusten mu
kaan. 

Tuloksia 

Autojen työllistymiskuvauksista (kuva 2) 
havaitaan, että piirissä A vakinaisten auto
jen kapasiteetti ei riitä kesällä, kun puuta
varanajo uittoon on vilkkaimmillaan . Pii
rissä B tilanne on sikäli parempi, että 
vakinaisten autojen 2-vuoroajon kapasiteetti 
riittää kuljetusten suorittamiseen vilkkaim
panakin aikana - maaliskuussa. Kuljetusmää
rät ovat kuitenkin touko-marraskuussa huomat
tavasti pienemmät kuin talvikuukausina, ja 
silloin koko kalustolle ei riitä ajoa edes 1-
vuoroaj ossa. Autojen vuotuinen käyttöaika 
jääkin varsin alhaiseksi, noin 2 200 tun
tiin. 
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Kuva 3. Puutavara-autojen tarve 2-vuoroajon mukaan 
kuukausittain piirissä A 

Jos 3-vuoroajo on käytännössä vain vähäisessä 
määrin mahdollista, antaa 2-vuoroajon mukaan 
laskettu kuukausittainen autojen tarve perus
taa arvioida kaluston riittävyyttä . Esimer
kissä heinäkuun kuljetukset edellyttävät pii
rissä A 12- 13 autoa 2-vuoroajossa (kuva 3). 
Kun vakinaisten autojen määrä nostetaan niin 
suureksi, se johtaa noin 2 000 tunnin vuotui
seen käyttöaikaan. 

Kun piirien kuljetushuiput ajoittuvat eri 
vuodenaikoihin, ohjataan puutavara-autoja 
hankinta-alueessa piiristä toiseen mahdolli
suuksien mukaan. Esimerkissä voidaan päätyä 
ratkaisuun, jossa piiristä A osoitetaan ~el
mi-huhtikuussa yksi auto piiriin B ja toi
saalta uittoonajokautena on kolme piirin B 
autoa piirin A ajoissa. Silloin on tarvetta 
3-vuoroajoon jonkin verran vain uittoonajon 
aikana, vaikka autoja on yksi vähemmän kuin 
alkutilanteessa (kuva 4). 

Resurssien käyttötehokkuutta arvioidaan myös 
vuotuisten autokohtaisten käyttöaikojen ja 
kuljetussuoritteiden perusteella. Siinä las
kentamallilla saatiin seuraavat tulokset: 

Autokohtainen 
käyttöaika suorite 

tuntia/v m3jv 
Alkutilanne 
Piiri A, 8 autoa 3 270 36 600 

A, 12 " 2 230 25 000 
B, 8 n 2 180 30 700 

Yhteiskäyttö 
Piiri A, 8 autoa 3 150 35 300 

B, 7 n 2 690 37 700 

Puutavara-autojen vuotuinen työllisyys ja 
suoritteet jäävät esimerkeissä alhaisiksi, 
jos autoja voidaan käyttää korkeintaan 2-
vuoroajossa ja kuljetuksessa on lyhytaikaisia 
huippuja. Täystyöllisyys saavutettaisiin 
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vain 1 - 3 kuukautena vuodessa. Vaikuttaa 
siltä, että puutavara-autojen tehokkaampi 
käyttö edellyttää autojen alueellisen ohjauk
sen lisäksi kuljetusten (ja puunkorjuunkin) 
ajoituksen tarkistuksia. 

Mallilla tehty kustannuslaskenta, joka poh
jautui piirien kuljetusolosuhteisiin ja re
surssien käyttötarkastelun tuloksiin, antoi 
seuraavat tulokset (vuoden 1989 lopun kustan
nusten mukaan) : 

Alkutilanne 
Piiri 

A, 8 autoa 
A, 12 " 
B, 8 " 

Yhteiskäyttö 
Piiri 

A, 8 autoa 
B, 7 " 
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Kuva 4. Puutavara-autojen työllistyminen kaluston 
uudelleenmitoituksen ja piirien välisen yhteistyön 
mukaan 



Puutavara-autojen käyttötehokkuus kuljetus
huippujen aikana on alkutilanteessa ja yh
teiskäytössä samantasoinen, kun alkutilanne 
lasketaan piirissä A 12 ajoneuvon mukaan.' 
Puutavarankulje tuskus tannukse t ovat silloin 
yhteensä 13.8 milj. mk vuodessa ja kuljetus
kalustoon sitoutuu 22.8 milj. mk. Yhteiskäy
tössä kokonaiskuljetuskustannukset ovat 12.4 
milj. mk ja kalustoon sitoutuu 17.1 milj . mk. 

Talvella sallittavan ajoneuvojen kokonaispai
nojen korotuksen (56:sta 60 tonniin) vaikutus 
kuljetusresursseihin ja -kustannuksiin riip 
puu kuljetusmäärien ajoittumisesta vuoden 
kuluessa. Esimerkissä valtaosa piirin A 
kuljetuksista tehdään muulloin kuin ns. tal
vipainojen soveltamisaikana. Kalustoa tar
vitaan yhtä paljon kuin ennenkin, mutta suu
rempi kuormankoko tammi-maaliskuussa vähentää 
käyttötunteja ja kuljetuskustannukset pie
nenevät noin 100 000 mk (1. 3 % vuotuisista 
kuljetuskustannuksista). 

Piirissä B sen sijaan talvipainot vaikuttavat 
tuntuvammin. Kuljetukset voitaisiin talvel
la hoitaa yhtä autoa vähemmällä kalustolla, 
mutta kesä-heinäkuussa se johtaa 3-vuoroajoon 
vähintään puolella kalustolla. Puutavaran 
kuljetuskustannukset ovat talvipainojen an
siosta kalustomäärää muuttamatta noin 100 000 
markkaa (2.1 %) ja yhtä autoa vähemmällä 
kalustolla vajaat 400 000 mk (8.3 %) vuodessa 
pienemmät. 

MALLIN HYÖDYNTÄMINEN 

Autokuljetusresurssien suunnittelumallia 
voidaan käyttää erityisesti puutavarankulje
tusten vuosisuunnittelun yhteydessä resursse-
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ja mitoitettaessa. Sitä voidaan myös käyttää 
koska tahansa, kun halutaan havainnollistaa 
kuljetustoimintaa ja puutavara-autojen käyt 
töä kuukausittain. 

Varsinkin kuljetuskaluston työllistymistä 
vuoden kuluessa kuvaavia tuloksia voidaan 
käyttää informoitaessa autoilijoita, jotta he 
voivat suunnitella oman toimintansa vastaa
maan kuljetusten tarpeita ja mahdollisuuksia. 

Laskentamallilla on helppo tarkastella kulje
tusolojen muutosten uittoon-, rautatie
asemille- tai tehtailleajon kuljetusmäärien 
ja matkojen muutosten - kustannusperusteiden, 
kuljetuskaluston jne . muutosten vaikutusta 
organisaatioyksikön autokuljetuksen resurs
seihin ja kustannuksiin. 

Malli on rakenteeltaan avoin ja tietosisäl
löltään varsin yksityiskohtainen ; tiedot 
annetaan tarkkuudella · puutavaralaji/kk. 
Mallin käyttämiseen ja?muokkaamiseen - esi
merkiksi erilaisten laskentaperusteiden 
kokeiluun - riittää tavanomainen taulukkolas
kennan osaaminen. Vaikka autojen työllisty
minen ratkaistiin esimerkissä lineaarisen 
ohjelmoinnin avulla, ehdoton edellytys ei ole 
tarkastella resursseja siten. Kaluston mi 
toitusta ja käyttöä koskevat päätelmät voi
daan perustaa myös kuljetustyön tarjonnan 
(tuntia/kk) ja vakinaisten autojen erilaisten 
käyttötehokkuuksien mukaan laskettujen kapa 
siteettien vertailuun. Tässä kuvattu suun
nittelu on siten helposti otettavissa käyt
töön. 

Asiasanat: autokulje~us, 

resurssien suunnittelu 

A SYSTEM FOR ANALYSING TRUCK HAULAGE OF TIMBER 

A microcomputer system has been developed 
for the purpose of determining the dimen
sioning of a machinery park and for analyzing 
the efficiency rate of timber truck utiliz
ation. The system is based on a description 
of monthly timber transportation tasks and a 
calculation of the resulting employment of 

the available machinery park and the trans
portation costs. The microcomputer system 
utilizes worksheets and linear programming 
software. 

Key words: truck transport, 
planning of resources 
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