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. PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN TERMINAALIVAIHEET 

Antti Korpilahti 

Katsauksessa tarkastellaan puutavaran kauko
kuljetusta tienvarsivarastosta tehtaalle ja siirtoa 
siellä kuorimon syöttöpöydälle asti. Kuljetukseen 
sisältyvät terminaalivaiheet - puutavaran siirto 
kuljetustavasta toiseen ja tehtaalla kuljetuksesta 
käyttöön- kuvataan tehtävittäin,ja niiden kustan
nukset määritetään. 5-metrisen havukuitupuun 
terminaalikustannukset olivat vuodenvaihteen 
1991192 kustannusten mukaan autokuljetuksessa 
3,10 mk/m3

, rautatiekuljetuksessa 9,50 mk/m3
, 

nippuhinauksessa 20,00 mk 1m3 ja aluskuljetuk
sessa 10,90 mk/m3

• 

Kun terminaalikustannukset ja 30 km:n alkukul
jetusmatka otettiin huomioon, autokuljetus oli 
edullisempaakuinhinaus alle 100-130km:nmat
koilla, edullisempaa kuin rautatiekuljetus alle 
140- 160 km:nja edullisempaa kuin aluskuljetus 
alle 110- 130 km:n matkoilla. 

JOHDANTO 

Kuljetukseen sisältyy terminaali vaiheita , jotka vaih
televat kuljetustavoittain; esimerkiksi puutavara 
siirretään kuljetustavasta toiseen tai siitä kootaan 
nippujonolautta. Myös tehtaalla puutavaran vas
taanotto ja siirto käyttöön vaatii kuljetustavoittain 
vaihtelevan ihmis- ja konetyöpanoksen. Terminaali
vaiheiden tehtävistä aiheutuvat kustannukset eivä t 
pääosin sisälly puutavarankuljetuksen maksuihin 
tai rahteihin. 

Puutavaran kuljetuksessa käsittely-yksikkönä on 
ajoneuvokohtaisen tms. kuormaimen kouraisutaakka 
tai ajoneuvokuorman t ai junanvaunun nippu. Kä
sittely-yksikön koko riippuu siten kyseessä olevan 
puutavaran ominaisuuksista. Käsittelyaika sen si
jaan riippuu vain osittain taakan ja nipun koosta , 

minkä vuoksi yksikön käsittelyyn tarvittava työpa
nos ja siitä aiheutuvat kustannukset vaihtelevat 
puutavaralajeittain ja puutavaran pituuksittain. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

- kuvata puutavaran käsittelyä eri kuljetustapojen 
termi naalivaiheissa 

- määrittää perusteet terminaalivaiheissa käy
tettävien resurssien kustannusten laskemiseksi 

- määrittää perusteet kustannusten kohdistami
seksi puutavaralajeille 

- esittää kuljetustapojen edullisuusalueet terminaa-
likustannukset huomioon otettuina. 

Tutkimus sovitettiin tehdasympäristöön, ja se käsittää 
puutavarankuljetuksen autoilla, rautateitse, nippu
hinauksenaja aluksilla. Tarkastelu rajattiin koske
maan kuusikuitupuuta. Puutavaran pituusjakau
ma kuitenkin vaihteli ja sen vuoksi muodostui eriko
koisia käsittely-yksikköjä. Puutavara siirrettiin 
kuljetuksesta käyttöön kurottajatrukeilla. Tarkas
telu koskee 1.0 milj. m3:n vuotuista tehtaalla vas
taanotettavaa puumäärää. Se jakautuu kuljetus
tavoittain seuraavasti: 

Autokuljetus 
Rautatiekuljetus 
Nippuhinaus 
Aluskuljetus 

500 000 m3 

350 000 " 
100 000 " 
50 000 " 

Kussakin kuljetustavassa puutavaran pituusja
kaumana käytettiin: 40 % 3-metristä ja 60 % 5-
metristä . 3-metrisen puutavaran nipunkoko oli 
11m3 ja 5-metrisen 17m3

• Aluksen kuorma purettiin 
erilliskuormaajalla laiturille nippukehikkoihin ja siir
rettiin sitten kurottajatrukilla pois. Nipunkoot ovat 
silloin 13m3 ja 19m3• Aluskuljetuksen ja hinauksen 
3-metrisestä puutavarasta 60 % siirrettiin kurottaja
trukilla kaksoisnippuina. 
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Tutkimus perustuu kurottajatrukkien käytöstä teh
tyihin aikatutkimuksiin, puutavaran autokuljetusta 
koskeviin aikatutkimuksiin, autokuljetusmaksuihin, 
rautatiekuljetusrahteihin sekä seuranta- ja koke
musperäisiin tietoihin. Kustannukset laskettiin 
vuodenvaihteen 1991/92 mukaisina, ja niihin sovel
lettiin mm. autokuljetuksen ohjemaksuja vuodelta 
1991. Pääomakustannukset laskettiin 14 %:n vuo
tuisen koron mukaan. 

Kiinteät rakenteet - puukenttä, ajoneuvovaaka ja 
mittausjärjestelmä, junanraiteet, satamalaiturit ja 
toimitilat- katsottiin osaksi tehdasalueen infrastruk
tuuriaja niiden katsottiin liittyvän muihinkin käyt
tötarkoituksiin. Niiden kustannusrakennettaja kulje
tustavaille kohdistaruisperusteita ei selvitetty. 

ERI KULJETUSTAPOJEN TERMINAALIVAIHEET 

Autokuljetus 

Puutavaran autokuljetuksessa kuorman tekoon liit
tyvät terminaalikäsittelyn luonteiset tehtävät- kuor
mauksen valmisteluja kuorman sitominen- sisältyvät 
perinteisesti kuljetusmaksuihin. Terminaalivaihe 
käsittääkin vain puutavaran vastaanottomittauksen 
tehtaalla ja siirron ajoneuvosta joko syöttöpöydälle 
tai varastopinoon. Varastointi voi johtua satunnai
sesta kuljetusten vaihtelusta ja olla siten tilapäistä 
eikä siihen liity muita toimia. Jos puutavaraa varas
toidaan tehtaalla puunhankinnan kausivaihtelun 
vuoksi, kyseessä on yleensä puutavaran laadun säi
lyttäminen; varasto on suuri ja sitä kastellaan. 
Varastoinnista aiheutuvat lisäkustannukset eivät 
yleensä riipu kuljetustavasta, vaan ne on käsiteltävä 
yleiskustannuksina. 

Rautatiekuljetus 

Rautatiekuljetuksen terminaalivaiheet ovat vaunu
jen kuormaus- ja lähtökuntoon laitto, puutavaran 
siirto alkukuljetuksesta junanvaunuun sekä puuta
varan vastaanotto tehtaalla ja siirto käyttöön. Tälle 
kuljetustavalle aiheutuu kustannuksia myös mah
dollisista vaunuvuokrista. Rautateitse kuljetettu 
puutavara mitataan yleensä eri tavoin kuin autolla 
kuljetettu, ja vaunujen purkamisessa tarvitaan 
miestyötä. Siirtomatkajunanraiteelta on useimmil
la tehtailla paljon pitempi kuin autokuorman purku
paikalta. 

Nippuhinaus 

Nippuhinauksen valmistelun terminaalitöitä ovat 
puutavaranippujen sitominen, siirto ajoneuvosta 
veteen ja nippujonolautan teko. Kustannuksia ai
heuttavat myös puomitus, veneet, nippusiteet ym. 
tarvikkeet sekä pudotuspaikan kunnossapito ja 
mahdollinen vuokra. 
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Tehtaalla nippujen vastaanottoon ja siirtelyyn tarvi
taan moottoriveneitä, ponttoneja, puomituksia ja 
työpanosta. Puutavaran siirtomatka vedestä käyttöön 
on yleensä paljon pitempi kuin auto- ja rautatiekulje
tuksesta. 

Aluskuljetus 

Aluskuljetuksen terminaalivaiheet ovat puutavaran 
siirto alkukuljetuksesta alukseen ja tehtaalla aluk
sen lastin purkaminen ja siirto käyttöön. Kustan
nuksia syntyy myös lastaus-ja purkupaikan huollos
ta, vuokrista ja satamamaksuista. 

TERMINAALIVAIHEIDEN TARKASTELU 

Rautatievaunujen kuormaus 

Yleisimmät puutavaran rautatiekuljetuksessa käy
tettävät vaunutyypit ovat yleisavovaunu ja varsi
nainen puutavaravaunu. Niiden kuormaus- ja 
lähtökuntoon laitto käsittää pankkoj"en ja joskus 
aluspuidenkin asettelun sekä puutavaranippujen 
sitomisen. Vaunukaluston kehittymisen myötä nämä 
toimet ovat jäämässä pois. Vaunujen kuormaus- ja 
lähtökuntoon laitto on käytännössä puutavaran 
alkukuljetuksen suorittajan tehtävä, ja siitä on 
maksettu erilliskorvaus. 

Puutavara siirretään alkukuljetuksesta junan
vaunuun yleensä ajoneuvokohtaisella kuormaimella. 
Menettely merkitsee sitä, että kuormain on kuljetet
tava ajoneuvossa mukana, ja ajoneuvo saa silloin 
kuljettaa kuormaimen massan verran vähemmän 
puutavaraa. Kantavuuden pienenemisestäjohtuvat 
lisäkustannukset korvataan erikseen samoin kuin 
ajoneuvokohtaisen kuormaimen käyttö. Erilliskuor
maajia tai asemakohtaisia nostureita on käytössä 
vain vähän, ja niiden kustannukset on selvitettävä 
tarvittaessa erikseen. 

Junanvaunujen kuormauksen järjestely edellyttää 
kuljetuksista huolehtivalta työnjohtajalta sellaisia 
toimia, jotka on tehtävä tavanomaisen kaukokulje
tuksen toimeenpanon lisäksi ja joista aiheutuvat 
kustannukset siten voidaan kohdistaa tälle kuljetus
tavalle. Kokojunakuorman (esim. 900 m3) kuor
mauksesta huolehtiminen, vaunukohtaisten osoite
lappujen kirjoittaminen ja kiinnittäminen sekä rah
tikirjan laatiminen edellyttävät muutamaa käyntiä 
kuormauspaikalla. Matkoineen siihen kuluu noin 
puoli työpäivää. Jos työnjohtajan kuukausipalkka 
on keskimäärin 10 500 mk, palkkasivukustannukset 
56 %, kulkemiskorvaus 30 km . 1,44 mk/km, junan
vaunujen kuormauksen työnjohtokustannuksiksi 
tulee 430 mk eli 0,47 mk/m3• 

Kun alkukuljetusmatka on 30 km, ovat sekä 3- että 
5-metrisen kuusikuitupuun junanvaunuunkuor
mauksen terminaalikustannukset seuraavat: 



Vaunujen kuormaus- ja 
lähtökuntoon laitto 
Kuormaimen kuljettaminen 
Kuormaus rautatievaunuun 
Työnjohto 

Yhteensä 

0,65 
0,65 
3,33 
0,47 

5,10 
============================ 

Puutavaran veteenpanoja nippulautan teko 

Nippuhinausta varten ajoneuvokuorman puutava
raniput on useimmiten sidottu ajoneuvossaja puret-

• tu veteen ajoneuvoa kallistamalla. Puutavara-auton 
uittoonajovarustus lisää yhdistelmän hintaa ja pie
nentää sen kantavuutta. Korvaukseksi siitä on kul
jetusmaksuja korotettu 5.5 %. 

Nippujen sitomisesta ja kuorman purkamisesta 
kaatamalla on maksettu 3,14 mk/m3, kun niput ovat 
yksijaksoisia. Sidepuiden avulla kaksijaksoisiksi 
tehtyjen nippujen sitomiskorvaus on ollut 3,60 mk/ 
m3• Sidepuiden varaaminen edellyttää vähintään 
niiden lajittelua erilleen metsäkuljetuksen yhteydessä. 
Lajittelun ohjemaksu on ollut 6,09 mk/m3. Sidepui
den muun käsittelyn ja kuljetuksen vuoksi niiden 
hankkimiskustannuksiksi arvioidaan 10,00 mk/side
puum3. Kun kaksoisnipussa käytetään 10 sidepuu
ta, niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat 0,27 mk/ 
ma. 

Kokeilut nippujen koneellisesta veteenpanosta ovat 
olleet lupaavia, ja menetelmä on nopeasti yleisty
mässä. Kun se on vakiintunut, veteenpanokustan
nukset pienenevät noin puoleen nykyisistä. 

Puutavaranippu sidotaan tavallisesti kahdella vaije
risiteellä tai neljällä teräslangalla. Kertakäyttöinen 
teräslankaside maksaa 5,85 mk ja siteiden jake
lukustannukset pudotuspaikoille ovat 0,40 mk/kpl. 
Vaijeriside maksaa 40 mk ja sen lukko 35 mk. Side 
kestää keskimäärin 6 käyttökertaa, lukko kaksin 
verroin. Nippua kohti teräslankasiteiden käyttökus
tannukset ovat noin 25 mk ja vaijerisiteiden 33 mk. 

Nippulautassa jokaisen nippujonon päälle laitetaan 
15 m pitkä lauttavaijeri, johon niput kiinnitetään. 
Sen hinta kiinnityssaparoiileen on 90 mk. Lautta
vaijeria käytetään tavallisesti kerran uittokautena, 
ja sen käyttöikä on keskimäärin 5 vuotta. Vuosi
kustannuksiksi tulee silloin 26 mk. 

Nippujonolautan teko edellyttää miestyötä. Kahden 
miehen työryhmä käsittelee päivässä noin 50 nip
pua. Miestyöpalkka voidaan määrittää metsäalan 
työehtosopimuksen uittopalkoista. Lakisääteiset ja 
palkkasivukustannukset sekä keskimääräiset kul
kemiskorvaukset ovat noin 100 % työpaikasta. Näillä 
perustein 8-tuntisen miestyöpäivän kustannuksiksi 
tulee 570 mk. 

Veteenpanopaikan kalusto käsittää mm. puomit, 
veneen ja pienkalustoa. Esimerkiksi 350 m:n puo
mien kustannuksiksi tulee 200 mk kappale ja 10 
vuoden pitoajan mukaan 1 700 mk vuodessa. Jos 
veneen hinta on 50 000 mk, pitoaika 20 vuotta ja 
vuotuiset käyttökustannukset 10 000 mk, veneen 
kustannuksetovat 16 000 mk vuodessa. Muunkalus
ton kustannuksiksi arvioitiin 0,10 mk/m3 • 

Veteenpanopaikan valmisteluja talvikuntoon laitto 
vaativat puomien siirtelyä esim. puutavara-autolla 
ja miestyötä muutaman päivän verran. Vuotuiset 
kustannukset ovat noin 5 000 mk. Jos veteenpa
nomäärä on 50 000 m3 puutavaraa, kustannukset 
ovat 0,10 mk/m3 . 

Kuljetuksista huolehtiva työnjohtaja käy veteen
panopaikalla kaksi kolme kertaa viikossa. Työn
johtajan aikaa arvioitiin kuluvan 2 päivää 10 000 
m3:ä kohti. Veteenpanoon kohdistettavat työn
johtokustannukset ovat silloin 0,17 mk/m3. 

Lisäksi veteenpanoon kohdistuu kustannuksia mm. 
pudotuspaikan vuokrasta, niputuskorokkeesta ja 
tauko- ja huoltorakennuksista. 

Puutavaran veteenpanon ja nippulautanteon kus
tannukset ovat näillä perustein seuraavat: 

Uittoonajovarustus 
Niputus ja pudotus 
Teräslankasiteet 
Lauttavaijerit 
Lautan teko 
Kalusto 
Pudotuspaikan hoito 
Työnjohto 

Yhteensä 

3m 5m 
mk/m3 

1,18 
3,56 
1,93 
0,59 
1,46 
0,46 
0,10 
0,17 

9,45 

1,18 
3,14 
1,47 
0,61 
1,35 
0,46 
0,10 
0,17 

8,48 
============================== 

Aluksen lastaus 

Puutavaran siirtämistä alkclmljetuksesta alukseen 
kehitetään parhaillaan ja aluksia lastataan eri ta
voin. Myös alustyyppi vaikuttaa siihen, mikä on 
sopivin lastausmenetelmä. Aluksen pohjalastin las
tausja purkaminen ovat ongelmallisia, sillä ajoneu
vokohtaisen kuormaimen ulottuvuus aluksen sivul
ta ei siihen riitä. Aluksen pohjalasti lastataan ja vas
taavasti puretaan proomun sisään ajetuista vetoau
toista ja loput lastista aluksen sivulta ajoneuvoyhdis
telmistä ajoneuvokohtaisella kuormaimella. Kun 
pohjalastin alkukuljetukseen käytetään pelkkää veto
autoa, kuljetusmaksua on korotettu 45 %. Kun alku
kuljetusmatka on 30 km, vetoauton käyttö lisää 
kustannuksia aluksen koko puumäärälle noin 5 mk/ 
ma. 
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Edellistä rationaalisemmassa menetelmässä alus 
lastataan ja myös puretaanjäreällä erilliskuormaa
jalla Silloin puutavara tuodaan ajoneuvoyhdistelmil
lä laiturille tai vaikkapa kanavan varteen ja sen 
kuljetus voidaan hoitaa joustavasti. Aluksen las
tauksesta erilliskuormaajalla on rahtisopimuksissa 
laskutettu3 mk/m3• Lastauskustannukset ovat siten 
jääneet selvästi pienemmiksi kuin vetoauton käy
töstä johtuvat lisäkustannukset. 

Kun alkukuljetusmatka on 30 km, autokuljetus
maksua on korotettu ajoneuvokohtaisen kuormaimen 
kuljettamisen vuoksi 3 %. Kuormaimen käyttö on 
yleensä korvattu ohjemaksuissa esitetyn kourapi
noon purkamisen mukaan. 

Kun alus lastataan satamassa, satama perii aluksen 
nettorekisteritonneihin perustuvan satamamaksun 
ja lastattavan tavaran mukaan määritetyn tavara
maksun. Maksut ovat satamalaitoskohtaisia ja voi
vat vaihdella tilanteen mukaan. Nettorekisteri
tonneihin perustuva maksu on 30- 40 p/m3 ja puuta
varalle määritetty maksu 50 p/m3. 

Työnjohdon ajankäytäksi aluksen lastauksen huo
lehtimisessa arvioitiin puoli työpäivää. Nämä kus
tannukset ovat noin 400 mk. 

Aluksen lastauksen terminaalikustannukset silloin, 
kun puutavara siirretään puutavara-autoista ajo
neuvokohtaisilla kuormaimilla laiturille ja erillis
kuormaajalla alukseen, ovat sekä 3- että 5-metriselle 
kuitupuulle seuraavat: 

Kuormaimen kuljettaminen 
Purkaminen laiturille 
Erilliskuormaus 
Satamamaksut 
Työnjohto 

Yhteensä 

0,65 
0,56 
3,00 
0,85 
0,20 

5,26 

============================ 

Puutavaran siirto kuljetuksesta käyttöön 

Työpanos puutavaran vastaanotossa tehtaalla vaih
telee kuljetustavoittain muun muassa siksi, että 
puutavaran siirtomatka käyttöön vaihtelee, puuta
varan purkamisessa rautatievaunuistaja vedestänos
tossa tarvitaan apumiehiä ja puutavaran vastaanot
tomittaukset tehdään eri tavoin. Kun käsittely
yksikköinä ovat puutavaraniput, myös niiden omi
naisuudetja määrät eri kuljetustavoissavaikuttavat 
tarvittavaan ihmis- ja konetyöpanokseen. Vastaan
oton miehityksen ja kaluston määrän mitoituksessa 
on kuitenkin otettava huomioon työehtosopimusten 
ja kokonaisvastaanottomäärän mukaiset puitteet. 
Miestyökustannukset ovatkin luonteeltaan pääosin 
kiinteitä vuosikustannuksia, ja ne tulisi voida koh
distaa eri kuljetustavoilla ja puutavaralajeille. 
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Ko1U!työpanos voitiin laskea kuljetustavoittain ja 
puutavaralajeittainja sillä perusteella kohdistaa sen 
kustannuksetkin. Tämä sopii myös junanvaunujen 
purkamisen ja puutavaran vedestänoston työkus
tannusten kohdistamisen perusteeksi. 

Kurottajatrukin käytöstä tehdyissä aikatutkimuk
sissa on todettu, että nipun koko ei juurikaan vaiku
ta puutavaran siirron ajanmenekkeihin. Siirtomatka, 
muut olosuhteet ja toimintatapa aiheuttavat eroja 
ajo-, keskeytys- ja odotusaikoihin. Näiden seikkojen 
perusteella laskettiin kurottajatrukin ajanmenekki 
ja tuottavuus puutavaran siirtotyössä kuljetusta
voittain (kuva 1): 

Kurottajatrukin ajanmenekki- ja vuotuisten puu
määrätietojen mukaan lasketaan puutavaran siirto
ajat kuljetustavoittain ja puutavaralajeittain. Ku
rottajatrukilla tehtävän siirtotyön vuotuinen koko
naisaika saadaan niiden summana. Kun se jaetaan 
käytössä olevien kurottajatrukkien määrällä, saa-
daan keskimääräinen yhden kurottajatrukin vuo- • 
tuinen käyttöaika. Se on kurottajatrukkien kone
kustannusten laskennan lähtötieto. Kurottajatru-
kin kustannukset kohdistettiin puutavaralajeille ja 
kuljetustavoilla puutavaran Siirtoajan suhteessa. Kun 
kurottajatrukin hankintahinta on 2,4 milj. mk, vuo-
tuinen arvonaleneminen 25 %, käyttöikä 23 000 
tuntia sekä korjaus ja huollot 50% keskimääräisestä 
vuotuisesta poistosta, ovat sen käyttötuntikustan
nukset kuvan 2 mukaiset. Kurottajatrukkeja tarvi-
taan kaksi, kun vuotuinen vastaanottomäärä on yksi 
miljoona kuutiometriä. 

Aluksen puutavaralasti puretaan erilliskuormaajalla 
laiturille kehikkoihin,joista se siirretään heti kurot
tajatrukeilla käyttöön. Kun purkamisen urakoi alus
kuljettaja, sen hinta on 3,00 mk/m3• Yksi tapa 
aluksen lastin purkamisen ja siirtokuljetuksen hoi
tamiseksi on antaa se autoyrittäjien tehtäväksi. 

Miestyöpalkat tehtaallavastaanotoissa koostuvat 
peruspalkastaja erilaisista lisistä- tuotanto lisä, olo
suhde lisä, kylmänvedenlisä, mittamies-ja etumies
lisät sekä työaikamuodon edellyttämät iltavuoro-, 
sauna- ja sunnuntailisät. Työpalkat vaihtelevat kulje
tustavoittain olosuhteiden ja tehtävien erilaisuuden 
mukaan. 

Puutavaran mittaustapa tehtaalla vaihtelee paitsi 
kuljetustavoittain myös yrityksittäin ja tehtaittain. 
Siirtyminen tilavuusperusteisesta autokuljetusmak
susta ensisijaisesti kuorman massaan perustuvaan 
kuljetusmaksuun merkitsee sitä, että massan muun
tamista kuutiometreiksi tarvitaan lähinnä yrityk
sen sisäistä laskentaa varten. Silloin puutavaran 
tehtaallamittausta voidaan keventää. Myös puun
korjuun mittausmenetelmien muutokset- mm. hak
kuukoneen mittaustietojen käyttö eräkohtaisesti -
vaikuttavat samansuuntaisesti. Autoilla perille toi
mitettu puutavara mitataanyleensä kokonaan ja sen 

• 



• 

m3/tunti 
400 

380 
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340 

320 

300 

280 

260 

240 
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Hlnauksesta 

220 260 300 
Siirtomatka, m 

Kuva 1. Kurottajatrukin tuottavuus siirrettäessä 5 m:n kuusikuilupuuta kuljetuksesta käyttöön 

miestyökustannukset kohdistettiin tässä selvityk
sessä puutavaralajeille niiden puumäärien suhtees
sa. Muissa kuljetustavoissa tehtävät otanta- ja mah
dolliset muut mittaukset sisällytettiin apumies
työhön. 

Kurottajatrukkien kuljettajien työaika ja palkka
kustannukset kohdistettiin kuljetustavoille ja puu
tavaralajeille kurottajatrukkien käyttöaikojen suh
teessa. 

Apumiehiä tarvitaan junanvaunujen purkamisessa 
ja puutavaran vedestänostossa. Uittopuun nosto 
kesti tässä tarkastelussa kolme kuukautta ja ajoittui 
syyskesään. Kun puunvastaanotto ja -kuorimo 
toimivat keskeytymättömässä kaksivuorossa noin 
5 600 tuntia vuodessa, tuli vedestänoston työajaksi 
1460 tuntiajajunanvaunujen purkamiseenjäi 4 140 

mk/tunti 
320 

300 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

tuntia. Apumiesten työn kohteena eli käsittely
yksikköinä ovat pääosin puutavaraniput, joita siir
retään kuljetuksesta käyttöön kurottajatrukeilla. 
Siten miestyökustannukset on sopivaa kohdistaa 
puutavaralajeille kurottajatrukkien ajanmenekkien 
suhteessa. Apumiehiä voi olla esimerkiksi kolme, 
jolloin he työskentelevät sekä uittonippujen nostossa 
että rautateitse kuljetetun puutavaran vastaanotossa. 

Nippulauta n vastaanottoon, purkamiseen ja nippu
jen siirtelyyn nostopaikalle tarvitaan moottorivenettä 
ja miehitystä koko hinaus- ja nostokauden ajaksi -
toukokuun alusta marraskuun loppuun. Kauden 
työaika on silloin tavanomaisen yksivuorotyön mukaan 
1 716 tuntia. Vähimmäismiehityksenä voidaan pitää 
veneenkuljettajaa ja yhtä apumiestä. Tilanteen 
mukaan he voivat olla kausityöntekijöitä tai muuna 

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 
Käyttöaika. tuntia/vuosi 

Kuva 2. Kurottajatrukin tuntikustannukset vuotuisen käyttöajan mukaan 
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aikaria muissa tehtävissä. Heidän ajankäyttönsä ei 
ole selvästi nippukohtaista, eikä heidän työaikaansa 
voida määrittää puutavaralajeittain. Siksi vene
miesten palkkakustannukset jaettiin puutavaralajeille 
niiden puumäärien suhteessa. 

Keskeytymättömässä kaksivuorotyössä yhden mies
työpaikan palkkakustannukset 75 %:n palkkasivu
kustannuksinaan olivat noin 200 000 mk vuodessa. 
Yksivuorotyössä ne olivat 72 %:n palkkasivu
kustannuksinaan noin 160 000 mk. Tuntipalkka 
vaihteli vesivarasto-, kylmänveden- yms. olosuhdeli
sien vuoksi kuljetustavoittain. 

Puutavaran tehtaallavastaanoton työnjohto voi toi
mia yhdessä vuorossa, vaikka puunvastaanotto on 
järjestetty kaksivuorotyöksi. Loma- ja muiden pois
saoloaikojen työnjohtotehtävät on tietysti voitava 
hoitaa muillajärjestelyillä. Työnjohtajan tehtävä on 
huolehtia kaikista puutavaran tehtaallavastaanottoon 
liittyvistä töistä. Työnjohtokustannukset jaettiin 
puutavaralajeille niiden puumäärien suhteessa. 
Työnjohtajan palkkakustannuksina oli paperiteolli
suudessa maksetun keskimääräisen kuukausipal
kanja 56 %:n palkkasivukustannusten mukaan noin 
190 000 mk vuodessa. 

Puutavaran tehtaallavastaanoton kalustoon kuulu
vat uittopuun käsittelyssä tarvittavat moottorialus, 
keluvene, puomitukset, ponttonit, nippukehikot ja 
käsityövälineet sekä aluskuormien purkamisessa tar
vittavat nippukehikot. Kaluston kustannukset 
kohdistettiin puutavaralajeille niiden puumäärien 
suhteessa. 

Kun moottorialuksen hankintahinta on 1,0 milj. mk, 
käyttöaika 30 vuotta ja käyttökustannukset 10 000 
mk/vuosi, sen vuosikustannukset ovat 116 000 mk. 
Keluveneen vuosikustannukset ovat 5 000 mk:n 
hankintahinnan ja 10 vuoden käyttöajan mukaan 
880 mk. 

Jos puomitusta on yhden kilometrin verran, siihen 
tarvitaan 145 puomia. Vuosikustannuksiksi tulee 
silloin 4 900 mk. Nippujen nostopaikan ponttonien 
kappalehinnaksi arvioitiin 1 000 mk ja käyttöajaksi 
10 vuotta. Ponttonien (6 kpl) vuosikustannukset 
ovat 1 100 mk. Saman suuruisiksi arvioitiin myös 
nippukehikkojen vuosikustannukset sekä uittopuun 
että aluspuun osalta. 

Kun puutavara mitataan punnitsemalla tai kun 
käytetään metsäpään rnittaustietoja, mittausvälineitä 
tarvitaan tarkastus- yms. mittauksiin. Mittaväline
kustannukset voitaisiin kohdistaa tasaisesti 
puumäärille, mutta kun ne ovat noin 1 p/m3 ,jätetään 
ne tässä huomioon ottamatta. Muiden käsityöväli
neiden kustannukset ovat vielä pienemmät, joten 
niitäkään ei oteta huomioon. 

Näiden perusteiden mukaisissa puutavaran tehtaal
lavastaanoton terminaalikustannuslaskelmissa 
(taulukko 1) siirtomatkoina käytettiin autosta siir
rettäessä 30 m:ä,junanvaunusta 100 m:ä, hinauksesta 
ja aluskuljetuksesta 300 m:ä. 3-metrisestä puutava
rasta 60 % siirrettiin kaksoisnippuina hinauksesta 
ja aluskuljetuksesta. 

Terminaalikustannukset kuljetustavoitlain 

Terminaalikustannukset vaihtelevat puutavarala
jeittain ja kuljetustavoittain suuresti (taulukko 2). 
Autokuljetuksen terminaalikustannukset, jotka 
käsittävät puutavaran vastaanoton tehtaalla, ovat 
3-metrisen puutavaran kuljetuksessa 30% suurem
mat kuin pitkän puutavaran. Jos lyhyttä puutava
raa siirrettäisiin kaksoisnippuina, tämä ero olisi 
pienempi. Rautatiekuljetuksessa puutavaralajien vä
linen terminaalikustannusten ero on 24 %. Nip
puhinauksessa ja aluskuljetuksessa osa terminaa
likustannuksista kohdistettiin puutavaralajeille ta
sasuuruisina ja lyhyttä puutavaraa käsiteltiin 

TAULUKKO 1 Terminaalikustannukset puutavaran vastaanotossa tehtaalla 

Autokuljetus Rautatiekuljetus Nippuhinaus Aluskuljetus 

Kuusikuilupuu 
Kustannuslaji 

3m 5m 3m 5m 3m 5m 3m 5m 

mklm3 

Vastaanoton miestyö 1,23 1,23 3,24 2,10 4,92 4,55 
Venemiehistö 2,13 2,13 
Aluksesta purku 3,00 3,00 
Kurottajatrukin kuljettajat 1,36 0,88 1,67 1,08 1,87 1,73 1,28 1,25 
Kurottajatrukin konekustannukset 1,24 0,80 1,53 0,99 1,87 1,73 1 '17 1 '14 
Kalusto 1,24 1,24 0,02 0,02 
Työnjohto 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Yhteensä 4,02 3,10 6,63 4,36 12,22 11,57 5,66 5,60 
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TAULUKKO 2 Terminaalikustannukset 
kuljetustavoittain 

Kuljetuk- Siirto 
sen alku- käyttöön 

Kuljetustapa vaihe 

mklm3 

3 m kuusikuitupuu 
- autokuljetus - 4,02 
- rautatiekuljetus 5,10 6,63 
- nippuhinaus 9,45 12,22 
- aluskuljetus 5,26 5,66 

5 m kuusikuitupuu 
- autokuljetus - 3,10 
- rautatiekuljetus 5,10 4,36 
- nippuhinaus 8,48 11,57 
- aluskuljetus 5,26 5,60 

Yhteensä 

4,02 
11,73 
21,67 
10,92 

3,10 
9,46 

20,05 
10,86 

kaksoisnippuina, jolloin kustannusero muodostui 
melko pieneksi: nippuhinauksessa 8 %ja aluskulje
tuksessa 1 %. 

Terminaalikustannukset eroavat kuljetustavoittain 
huomattavasti; rautatie- ja aluskuljetuksessa 5-
metrisen kuitupuun terminaalikustannukset ovat 
autokuljetuksen vastaaviin kustannuksiin verrat
tuina kolminkertaiset ja nippuhinauksessa kuusin
kertaiset. 

KULJETUSTAPOJEN EDULLISUUSALUEET 

Kuljetustapojen edullisuusvertailut tehtiin vuoden
vaihteen 1991/92 maksujen ja kustannusten mu
kaan. Rautatiekuljetuksen rahdit laskettiin 4-akse
lisen vaunun maksutaulukoista. Kokojunakulje-

mkfm3 

tusten ja suurehkojen vuosikuljetusmäärien mukai
seen maksutasoon pääsemiseksi vaunukohtaisia mak
suja pienennettiin 55 - 37 %, kun kuljetusmatka 
vaihteli 30:stä 330 km:iin. 

Hinauskustannusten määrä riippuu paljolti olo
suhteista. Uittoyhdistysten toimialueilla on sellaisia 
kanavia ja kapeikkoja, jotkarajoittavat nippulautan 
kokoa taijoiden vuoksi lautta on purettava ja kootta
va uudelleen. On selvää, että hinauskustannukset 
ovat silloin suuremmat kuin esimerkiksi Saimaan 
tasavesialueella. Siksi hinauskustannukset mää
ritettiin sekä Savo-Karjalan Uittoyhdistyksen vuo
den 1991 toimintakertomustietojen että Saimaan 
alueen yksityisuitosta saatujen tietojen mukaan. 
Uittoyhdistyksen hinaustoiminnan muuttuvat kus
tannukset olivat 3,2 p/m3km ja osittain suoritteesta 
riippuvat kiinteäluonteiset kustannukset noin 4,00 
mk/m3 , kun taas tasavesialueen muuttuvat hinaus
kustannukset olivat 2,5 p/m3kmja kiinteät 1,50 mk/ 
m3. 

Aluskuljetuksen rahdit laskettiin kiinteäluonteisiksi 
lastauksen ja purkamisen aikakustannuksiksi ja kul
jetusmatkasta riippuviksi muuttuviksi kustannuk
siksi. Laskelmat perustettiin 2 000 m3:n lastiin, 
jonka kuormaus ja purkaminen erilliskuormaajalla 
kestää 12 tuntia kumpikin. Rahdeista johdetuiksi 
tuntikustannuksiksi saatiin silloin noin 800 mk. 

Alkukuljetusmatkana rautatieasemalle, veteenpano
paikalle ja aluksen lastaussatamaan oli 30 km. Sen 
mukainen autokuljetusmaksu oli 21,53 mk/m3 • Kun 
kuljetustavaille tulevat lisäksi edellä esitetyt termi
naalikustannukset, autokuljetus oli edullisin kulje
tustapa noin 100 km:iin asti (kuva 3). Pitemmillä 
matkoilla nippuhinaus tasavesialueelia on edulli
sinta. Kapeilla väylillä tehtävässä hinauksessa yksik
kökustannukset ovat samansuuruiset kuin alus-

90 ·································r···············- . ··········-······································································-,········· ....... , .......... ····T··································; 

--- Autokuljetus 

80 .. ·············:················+- ··············t················t·················i ········ ·········i·················i···· ...... ·····j·· ··············t···· ···········+··············· 
- ;(- Rautatiekuljetus 

70 ............... !... ........... ··l·················f················r-··· ....... ...\ ................. :. ··············· !····· ----f:r-- Aluskuljetus 
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- ·· ...... ·-- Tasavesiuitto 
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Kuva 3. Eri kuljetustapojen kustannukset; 5 m:n kuusikuitupuu, alkukuljetusmatka 30 km 
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kuljetuksessa. Nämä kuljetustavat ovat suoraa 
autokuljetusta edullisempia yli 120 km matkoilla. 
Jos vaihtoehtoina ovat autokuljetus ja rautatiekulje
tus, autokuljetus on edullisempaa 150 km:iin asti. 

Autokuljetuksessa talvella sallittu suurempi koko
naispaino parantaa suoran autokuljetuksen kilpai
lukykyä, mutta kun puukuutiometrikin painaa sil
loin eniten, eri kuljetustapojen edullisuusalueet eivät 
paljoa muutu. Autokuljetuksen kilpailukyky onkin 
huonoimmillaan keväällä ja vuoden lopulla, kun 
talvipainoja ei voida käyttää, mutta puutavara on 
tuoretta ja sen kuutiometripaino suuri. Näiden seik
kojen vuoksi autokuljetuksen edullisuusalue muihin 
kuljetustapojen edullisuusalueisiin nähden vaihte
lee ±20 km edellä todetuista. 

Alkukuljetuksen kustannusosuus on kuljetustapojen 
kokonaiskustannuksista niin suuri, että sen muu
tokset vaikuttavat herkästi suoran autokuljetuksen 
ja muiden kuljetustapojen suhteisiin. Kun alku
kuljetusmatka lyhenee 15 km:iin, muiden kulje
tustapojen edullisuusalueet suoraan autokuljetuk
seen nähden paranevat 20 - 30 km. Kuljetustapojen 
edullisuuteen vaikuttaa myös se, tehdäänkö alku
kuljetus pääkuljetussuuntaa, jolloin se on osa ko
konaiskuljetusmatkaa. Vertailussa hinaus-, rauta
tie- ja aluskuljetusmatkan lisäksi alkukuljetus
matkaksi laskettiin 30 km. 

Puutavaran pituus vaikuttaa suoranaisesti vain 
eräisiin terminaalivaiheisiin. Siksi lyhyen, 3-metri
sen puutavaran kuljetustavoittaiset edullisuusalu
eet ovat lähes samat kuin 5-metrisen puutavaran. 

Rautatiekuljetuksen terminaalikustannuksia voidaan 
pienentää sekä sen alku- että loppupäässä, kun 
käytetään puutavarankuljetukseen varta vasten 
rakennettuja vaunuja, joihin ei tarvita erillisiä 
aluspuita, ja kun luovutaan nippujen sitomisesta. 
Vaunujen osoitelappujakaan ei välttämättä tarvita 
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joka vaunussa; saman vaunuryhmän päiden mer
kintäkin riittäisi. Kun ajoneuvokohtainen kuor
main lisää huomattavan paljon rautatiekuljetuksen 
terminaalikustannuksia, tulisi erilliskuormaajan 
käyttöä selvittää. Rautatievaunujen kuormaus saat
taisi tarjota lisätehtäviä puutavaran koneellisen 
veteenpanon kalustolle. 

Tarkastelussa puutavaran veteenpano perustui ajo
neuvokuorman purkamiseen kaatamalla. Kun puu
tavaran koneellinen veteenpano saadaan tehokkaak
si, siinä arvioidaan päästävän 1,50 - 2,50 mk/m3 pie
nempiin kustannuksiin. Muutos parantaa hinaus
kuljetuksen edullisuusaluetta noin 10 km:n verran. 
Koneellisessa veteenpanossa voidaan nipunkokoa 
kasvattaa, mikä sekin vielä parantaa tämän kulje
tustavan edullisuutta. 

Aluskuljetus on mielenkiintoinen kuljetustapa. Se 
on varsin joustava ja nopea. Kun alus kuormataan 
erilliskuormaajalla, alkukuljetusta ei tarvitse kyt
keä täysin aluksen aikatauluun. Lastauspaikkana 
voi olla satama, kanavan varsi tai kevyemmin raken- - ' 
nettu paikka, ja lastaus voidaan tehdä vaikkapa 
nippulantaimuun lautan avulla, jos rannan syväys 
ei muutoin riitä. Aluksen helpon liikuteltavuudenja 
mukanakulkevan erilliskuormaajan ansiosta lastia 
voidaan kerätä pienehköistäkin puutavaraeristä. 
Lisäksi samassa lastissa voidaan kuljettaa eri puuta
varalajeja. liinaaja-jäänmurtajan avulla puutavaraa 
on voitu kuljettaa aluksellaympäri vuoden. Aluskul
jetuksen kustannusrakenteesta voidaan päätellä, että 
se on pääomavaltainen. Siten aluskuljetuskustan
nuksiin vaikuttavat ennen muuta lastauksen ja 
purkamisen nopeus sekä lastin koko. Voidaan myöskin 
arvioida, että nykyistä tehokkaampaa olisi käyttää 
useaa proomua yhtä hinaajaa kohti. 

Asiasanat: kaukokuljetus, puunkuljetus 

THE ECONOMY OF TIMBER TRANSPORTATION METHODS 

Timber transport from roadside inventories in the 
forest to the factory up to delivery to processing is 
described. Different transportation methods include 
stages where the timber is delivered from truck 
transport to rail, bundle floating or barging and at 
the mill to processing. The work needed at these 
terminai stages differs by method of transportation 
and all oftheir costs are not included in transporta
tion tariffs. When taking into account both direct 
transportation costs according to tariffs and the costs 
of all work at the terminals during transportation, 

the use oftimber trucks is the most economical when 
transportation distance is less than 100- 130 km. At 
longer distances, bundle floating and barging are 
more competitive. Transportation by rail is some
what more costly but it results in lower costs than the 
use oftimber trucks after 150 km. Bundle floating, 
barging a nd rail transport require 30 kms of prelimi
nary transportation by truck on average. 

Key words: long-distance transport, 
timber transport 
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