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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniset
ja taloudelliset mahdollisuudet aluskuljetusten
lisäämiseen Vuoksen vesistöalueella. Vuoden
1992 puuvirroilla aluskuljetuksen vaikutuspiirissä ollut kuljetuspotentiaali oli yhteensä 2. 0
milj. m 3, josta 70 % oli kuitu- ja 30 % tukkipuuta. Kuljetusmallilla tehtyjen laskelmien
perusteella noin 700 000 m 31v olisi taloudellisesti kuljetettavissa aluksella, mikäli uitto ei
ole täysimääräisesti käytettävissä ja aluskuljetuksen kustannuskilpailukykyä parannetaan
kuormauslaituriverkkoa sekä puun vastaanottotoimintoja kehittämällä. N ykyinen aluskapasiteetti ei rajoita aluskuljetuksen kasvua.

Viime vuosina auto - ja rautatiekuljetuksen
osuus puutavarakuljetuksista on lisääntynyt
tasaisesti. Uiton osuutta ovat pie nentäneet
pyrkimys puun hankinnan kausivaihtelun
tasoittamiseen ja varastojen pienentämiseen
sekä tehtaiden omistusjärjestelyt uittoalueella. Lisäksi puutavaran laatuvaatimusten
muuttuminen entistä tarkemmin tuote- ja tuotantolaitoskohtaisiksi on siirtänyt eräitä tavaralajeja osittain uittotoiminnan ulkopuolelle.
Näistä syistä vesitiekuljetusten kehittämiskohteeksi on nähty aluskuljetusten lisääminen täydentämään uiton tarjoamia kuljetuspalveluja
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Puutavaran aluskuljetuksen kannalta mielenkiintoisia sisävesiväyliä maassamme on Vuoksen ja Kymijoen vesistöissä yhteensä noin
3 000 km, joista syväväyliä vajaat 800 km.
Lisäksi rannikolla on yli 6 000 km:n väyläverkko. Koska merkittävä osa maamme metsäteollisuudesta sijaitsee näiden väylien vaikutuspiirissä, mielenkiinto puutavaran aluskuljetusta kohtaan on lisääntynyt
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniset
ja taloudelliset mahdollisuudet aluskuljetusten lisäämiseen. Teknisten mahdollisuuksien
selvittämiseksi kartoitettiin käytettävissä
oleva aluskapasiteetti, kuormaus- ja purkupaikat sekä nykyisillä puuvirroilla niiden vaikutuspiirissä olevat puutavaran kuljetusvirrat. Taloudellisten mahdollisuuksien osalta
selvitettiin aluskuljetuksen kustannuskilpailukyky muihin kuljetusmuotoihin verrattuna.
Toisena tavoitteena oli selvittää alkukuljetukseen ja alusten kuormaukseen sekä puutava. ran tehtaalla käyttöönottoon liittyviä ongelmia ja niiden kustannusvaikutuksia.
Tehdyn esiselvityksen perusteella tutkimus
kohdistettiin Vuoksen vesistöalueelle, jossa
vesitiekuljetusten merkitys tehtaiden puuhuollossa on suurin. Tietyin osin tuloksia voidaan soveltaa myös Kymijoen vesistöalueelle.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA
-AINEISTO
Hanke aloitettiin syksyllä 1992 esiselvityksellä, jonka yhteydessä kerättiin haastatteluaineisto aluskuljetuksen vaikutuspiirissä olevista puuvirroista, aluskalustosta ja vastaanottotoiminnoista. Aineisto käsitti yhteensä 30
haastattelua, jotka kohdistuivat puunhankintaorganisaatioissa aluskuljetuksen piirissä
työskenteleviin henkilöihin (7 kpl), tehtaalla
puunvastaanotosta vastaaviin henkilöihin (17
kpl), aluskuljetusyrittäjiin (2 kpl) sekä merenkulkuviranomaisiin (2 kpl). Haastatteluaineistoa täydennettiin kuljetustilastojen ja
muun kirjallisuuden perusteella.
Alkukuljetuksen ongelmia selvitettiin kesällä
1993 aika- ja seurantatutkimuksin Pohjois-Savossa . Aikatutkimusaineistoa kerättiin kuuden aluksen kuormaustapahtumasta , joista
kolme kuormattiin kanavan penkereeltä ja
kolme satamalaiturista. Käytetyistä kuor2

mausmenetelmistä tutkimuksen kohteena olivat kuormaus puutavara-auton nosturilla ja
erilliskuormaajalla suoraan autosta alukseen
sekä kuormaus erilliskuormaajalla varastopinosta alukseen. Erilliskuormaaja oli puutavarakouralla varustettu kaivukone, joka oli
sijoitettu joko aluksen kannelle tai laiturille.
Aikatutkimusta täydennettiin kunkin kuormaustapahtuman vastaavalle työnjohtajalle
osoitetulla kyselyllä, jossa kerättiin tietoja
alkukuljetukseen käytetystä kalustosta, piirin
muista kuljetustapahtumista sekä kuljetusmatkoista. Lisäksi kymmenestä muusta kuormaustapahtumasta kysyttiin työnjohdolta vastaavat tiedot kuin aikatutkimuksen kohteena
olleista kuormauksista. Alkukuljetus-ja kuormausaineistot käsittivät siten yhteensä 16
kuormaustapahtumaa.
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Aluskuljetuksen kuljetuspotentiaalin ja kustannusvaikutusten selvittämiseksi laadittiin
Vuoksen vesistöalueelle lineaariseen optimointiin perustuva kuljetusmalli , jossa kuvattiin
vuoden 1992 tilastojen ja vuoden 1993 ennusteiden perusteella uiton, rautatie- ja aluskuljetuksen puuvirrat sekä kuljetuskustannukset.
Rautatiekuljetuksen osalta mallissa oli mukana vain aluskuljetuksen vaikutuspiirissä olevat puuvirrat. Autokuljetuksen nykyiset puuvirrat jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska
oletettiin, ettei lyhyistä kuljetusmatkoista johtuen puutavaraa siirry autokuljetuksesta
al uskulj etukseen.
Vuonna 1992 käytössä olleiden aluksen kuormauspaikkojen lisäksi malliin lisättiin viisi
suunnitteilla ollutta kuormauspaikkaa, joten
kuormauspaikkoja oli yhteensä 19 tasaisesti
eri puolilla Vuoksen vesistöaluetta.Vastaavasti
mahdollisia aluspuun vastaanottopisteitä oli
13. Toteutuneet terminaalien ja tehtaiden väliset puuvirrat sekä ennusteet vuodelle 1993
saatiin alueella toimiviita yrityksiltä.
Kuljetuskustannuksilla käytettiin yritysten
ilmoittamia vuoden 1993 kuljetussopimusten
mukaisia kustannuksia. Puutavara-autojen
osalta käytettiin ajoneuvoyhdistelmän 60 tonnin kokonaispainon mukaista maksua koko
vuoden. Puunvastaanoton kustannuksina käytettiin tehtaiden ilmoittamia kuljetusmuodoittaisia kustannuksia tai niiden puuttuessa tehtaiden ilmoittamien resurssien perusteella laskettuja kustannuksia.
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Laskelmissa aluskuljetuksen alkukuljetusmatkana käytettiin 30 km:ä ja muita kuljetusmuotoja hyvitettiin tiheämmästä palvelupisteverkosta. Alkukuljetuksen kustannukset määritettiin tehtaalle suuntautuvan autokuljetuksen kustannuksilla. Alkukuljetuksesta aiheutuvat muut kustannukset liitettiin terminaalikustannuksilla kyseisen kuljetusmuodon kustannuksiin.

TULOKSET
Aluskuljetuksen puumäärät, resurssit
ja potentiaali
Viime vuosina aluskuljetuksen puumäärä on
kasvanut seuraavasti: vuonna 1991 aluskuljetuksen puumäärä oli 160 000 m3, vuonna 1992
206 000 m 3 ja vuonna 1993 noin 500 000 m 3.
Vuoden 1993 kuljetusmäärästä 18 000 m3 oli
saarimetsistä korjattua puuta. Tärkeimmät
määräsatamat olivat Imatra, Joutseno, Lappeenranta ja Summan tehtaat Vehkalahdella.
Aluskuljetuksen keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 1993 oli 258 km ja suorite 126.6
milj. m 3km.
Vuonna 1993 kotimaan puutavaran aluskuljetuksessa oli käytössä kymmenen alusta, joista
neljää käytettiin lähinnä saarista korjattavan
puun kuljetukseen. Saaripuun kuljetukseen
käytetyissä aluksissa kuorman keskikoko oli
150 - 200 m 3 ja muissa aluksissa 1000 2 400 m 3. Vuonna 1993 toteutuneiden kuljetusmatkojen ja kuormien koon perusteella
käytettävissä olevan aluskaluston kapasiteetti
on noin 650 000 m3 vuodessa, josta saaripuuta
kuljettavien pienten alusten osuus on noin
100 000 m 3. Laskelmassa on oletettu, että
alusten toiminnallinen käyttöaste on purjehduskauden aikana 80 %.
Vuonna 1992 alusten lastauspaikkojen vaikutuspiirissä (= enintään 30 km:n etäisyydellä)
oli yhteensä 40 rautatieasemaa ja 53 pudotuslaituria, joiden kautta kulki puutavaraa Vuoksen vesistöalueella sijaitseville tehtaille yhteensä 1.5 milj. m 3. Kun vertailulaskelmissa
otettiin huomioon viisi suunnitteilla ollutta
laituria, aluskuljetuksen vaikutuspiirissä olevien rautatieasemien määrä kasvoi 62:een ja
pudotuslaitureiden määrä 64:ään. Tällöin
potentiaalinen aluskuljetuksen puumäärä oli

yhteensä 2.0 milj. m3. Kummassakin tapauksessa noin 30 % puumäärästä oli tukkipuuta
ja 70 % kuitupuuta.

Alkukuljetuskokeilut
Aikatutkimuksen kohteena olleissa lastaustapahtumissa kuormauksen tuotos keskeytyksineen oli keskimäärin 115 m 3fh ja vaihteluväli
79 - 186 m3fh. Vastaavasti alukset viipyivät
kuormauspaikalla keskimäärin 13.5 tuntia
vaihteluvälin ollessa 5.5 tunnista 24 tuntiin.
Erilliskuormaajan tuotos puutavaran kuormauksessa autosta alukseen oli keskimäärin
227 m 3/h ja ajoneuvokohtaisen nosturin 97
m 3fh. Koska kuormauspaikalla voidaan yleensä purkaa useampaa ajoneuvoa samanaikaisesti, ajoneuvokohtaista nosturia käytettäessä
ei juurikaan syntynyt puutavara-autoille odotusaikaa. Ainoastaan kuormauksen alkaessa
ja päättyessä esiintyi lievää ruuhkautumista.
Erilliskuormaajaa käytettäessä puutavaraautot sen sijaan odottivat purkamisvuoroaan
keskimäärin 14 min/kuorma. Enimmillään
odotusaika oli 60 min. Ajoneuvokohtaisella
nosturilla purettaessa puutavara-autot viipyivät laiturilla keskimäärin 31 minikuorma ja
erilliskuormaajalla 32 min/kuorma. Joidenkin
alusten kuormauksessa ongelmana on ajoneuvokohtaisten nosturien riittämätön ulottuvuus .
Kolmessa tapauksessa kaikki puutavara ja
viidessä tapauksessa osa puutavarasta (keskimäärin 1/2) oli ajettu laiturille varastopinoon
erilliskuormaajan ulottuville ennen aluksen
kuormausta. Puutavara kuormattiin varastopinosta suoraan alukseen. Tällä menetelmällä
kuormauksen tuotos ilman keskeytyksiä laiturille sijoitetulla erilliskuormaajalla oli keskimäärin 152 m 3fh ja aluksen kannelle sijoitetulla erilliskuormaajalla 235 m 3fh. Kolmessa
tapauksessa osa puutavarasta oli varastoitu
parin sadan metrin päähän laiturista ja siirrettiin puutavara-autolla laiturille kuormauksen alettua.
Alukseen kuormattavan puutavaran alkukuljetukseen käytettiin keskimäärin 6.2 autoalkuormaustapahtuma. Seitsemässä tapauksessa autokalustoa oli täydennetty normaalin
kuljetusalueen ulkopuolelta "lainatuilla"
autoilla. Näissä tapauksissa 1/3 autoista oli
3

lainattu tavanomaisen kuljetusalueensa ulkopuolelta . Yhdeksässä tapauksessa autokalustolla oli hoidettava samanaikaisesti myös
muita kuljetuksia tehtaille, rautatieasemalle
ja uittoon. Kesällä muut kuljetukset olivat
lähinnä uittoon ajoa, joka oli helppo keskeyttää aluksen k uormauksen ajaksi . Syksyllä
tehtaalle s uuntautuvien kuljetusten osuus
lisääntyi.
Aikatutkimus- j a seuranta-aineistoissa keskimääräinen alkukuljetusmatka aluksen kuormauspaikalle oli 42 km. Vastaavien puuerien
alkukuljetus lähimmälle rautatieasemalle olisi
ollut 32 km ja pudotuslaiturille 34 km.

Vastaanoton kustannukset, mklm3
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Tehdasvastaanotto
Tutkituista 17:stä tehtaasta 10:llä oli mahdollisuus ottaa vastaan aluksilla saapuvaa puuta
. tehdasalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Lisäksi kolmella tuotantolaitoksella oli
vireillä suunnitelmia alusten purkupenkereen
tai laiturin rakentamiseksi. Vuonna 1992 vain
kuudella tehtaalla otettiin vastaan aluksilla
saapunutta kotimaista puuta.
Yhtä poikkeusta lukuun ottamatta aluksilla
saapuva puutavara siirrettiin puutavarakouralla varustetulla kaivukoneella laiturille
ja siitä, kuljetusmatkasta riippuen, kurottajalla tai puutavara-autolla käyttöpaikalle. Siirtomatka vaihteli 200 - 2 500 metriin ja oli
keskimäärin 1200 metriä. Yleisin alu skulj etuspuun mittausmenetelmä oli paino- tai kehysotantamittaus, mikä selittää osittain pitkiä siirtomatkoja, sillä u sein puutavara siirrettiin käyttöön autolla mittausaseman kautta. Koska monella tehtaalla syöttöpöy d än
läheisyydessä oleva vesialue on varattu uittopuun vastaanottoon, myös laitureiden huono
sijainti lisäsi siirtomatkaa.
Tutkituilla tehtailla autolla saapuvan puun
vastaanotto puumäärillä painotettuna oli keskimäärin 57 % ja rautateitse saapuvan 36 %
halvempaa kuin aluksella saapuvan puun
vastaanotto. Uittaen saapuneen puun vastaanotto oli vastaavasti 3 % kalliimpaa ku in
aluksella saapuneen puun vastaanotto. Eri
kuljetusmuotojen välisissä kustannussuhteissa oli runsaasti tehtaittaista vaihtelua (kuva
1). Vastaanoton kustannukset sisältävät tässä
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Kuva 1. Tehtaiden ilmoiltamien vastaanoton kustannusten vaihteluväli ja puumäärillä painotettu
keskiarvo

puutavaran siirron kuljetusvälineestä syöttökuljettimene sekä mittauksen.
Aluskuljetuksen kannalta tärkeimpinä vastaanoton kehittämiskohteina pidettiin purkulaiturin tai -penkan rakentamista syöttöpöydän läheisyyteen sekä mittausmenetelmien
kehittämistä siten, ettei puutavaraa tarvitse
kierrättää autolla mittausaseman kautta
käyttöön. Myös aluskuormien suurta kokoa
pidettiin ongelmallisena, sillä koko kuormaa
ei yleensä saada suoraan käyttöön. Lisäksi
alusten nopea tyhjentäminen edellyttää usein
muiden kuljetusten vähentämistä aluskuormien purkamisen ajaksi.

Aluskuljetuksen kustannuskilpailukyky laskentamallin perusteella
Alkukuljetusmatkat j a -kustannukset määritettiin palvelupisteverkon tiheyden perusteella jokaiselle kuljetusmuodolle erikseen. Keskimäärin yhtä aluskuljetusterminaalia kohti
oli 3.2 rautatieterminaalia ja 3.3 uittoterminaalia. Kun aluskuljetuksen alkukuljetusmatkana käytettiin 30 km:ä, vastaava kuljetusmatka rautatieasemalle oli puumäärillä paino-
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tettuna 15.2 km ja uittoterminaaliin 17.5 km.
Aluskuljetuksen alkukuljetuksen kustannukset ilman terminaalikustannuksia olivat 17,95
mk/m3. Tiheämmästä palvelupisteverkosta
johtuen alkukuljetus rautatieasemalle oli 17 %
ja uittoterminaaliin 14 % halvempaa kuin
alusterminaaliin. Lähtöpään terminaalikustannukset sisällytettiin kunkin kuljetus muodon kuljetuskustannuksiin.
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Käytännössä kuljetusmatka kahden pisteen
välillä vaihtelee kuljetusmuodosta riippuen.
Kuitenkin aluskuljetus ja uitto käyttävät samoja reittejä. Kun vuoden 1992 toteutuneilla
puuvirroilla painotettu keskimääräinen kuljetusmatka alus- ja uittoterminaaleista tehtaille
oli noin 250 km, vastaava välimatka oli rautateitse 201 km ja maanteitse 200 km . Pitemmästä kuljetusmatkasta johtuvat lisäkustannukset aluskuljetuksessa olivat 2,80 mk/m3,
joka autokuljetuksessa vastaa 14 km :n ja rautatiekuljetuksessa 28 km:n kuljetuskustannuksia. Käytännössä auto- ja rautatiekuljetuksen edullisuusalue vesitiekuljetuksiin verrattuna jatkuu vastaavasti.
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Välittömiä kuljetuskustannuksia tarkasteltaessa uitto oli kaikilla kuljetusmatkoilla edullisin kuljetusmuoto. Alle 100 km:n kuljetusmatkoilla rautatie- ja aluskuljetuksen välillä ei
ollut merkittävää eroa, mutta 300 km:n kuljetusmatkalla ero oli noin 10 mkfm3 aluskuljetuksen eduksi. Vastaavasti autokuljetus oli
kaikilla kuljetusmatkoilla kallein vaihtoehto.
Alkukuljetuskustannuksien huomioon ottaminen muutti kustannussuhteita siten, että aluskuljetus oli auto- ja rautatiekuljetusta edullisempaa 140 km:stä lähtien . Kun edellisiin
kustannuksiin lisättiin puutavaran käyttöönotosta aiheutuneet kustannukset, oli uitto kaikilla kuljetusmatkoilla edelleen aluskuljetusta
edullisempi vaihtoehto. Ero uiton ja aluskuljetuksen välillä vaihteli kuljetusmatkasta riippuen 9 - 15 mkfm3. Vastaavasti autokuljetus
oli aluskuljetusta edullisempi vaihtoehto 150
km:iin saakka ja rautatiekuljetus 170 km:iin
saakka. (Kuva 2)

Au1o

Kuva 2. Eri kustannuserien vaikutus kuljetusmuotojen kustannussuhteisi in

Mikäli uitolle ei aseteta rajoituksia tai lisäkustannuksia esim. pääoma- tai laatukustannuksina, 83 % puumäärästä ohjautuu optimitilanteessa uittoon ja 17 % autokuljetukseen.
Uitto oli kaikilla kuljetusmatkoilla aluskuljetusta edullisempi kuljetusmuoto . Laskelmassa ei ollut mukana nykyisiä autokuljetuksen
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rittämiseksi tehtiin laskelma, jossa uittoa ei
sallittu. Tällöin aluskuljetukseen ohjautui
23 % puutavarasta ja kuljetuskustannukset
kasvoivat yhteensä 19.3 milj. mk/v.
Käytännössä kustannusten muutos on pienempi, koska talvikauden takia osa puutavarasta on joka tapauksessa uittokuljetuksen
ulkopuolella. Laskelman perusteella aluskuljetuksen kustannuskilpailukyky on suurimmillaan Pieliseltä ja Pohjois-Savosta Lappeenrantaan ja Joutsenoon suuntautuvissa
kuljetuksissa. Puun vastaanoton kustannuksilla oli keskeinen vaikutus aluskuljetuksen
määrään eri tehtailla.

Kuljetusmuodon osuus puumäärästä
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Aluskuljetuksen kustannusten aleneminen
tai muiden kuljetusmuotojen kustannusten nousu

puumääriä. Kesäaikaisista kuljetuksista aluskuljetukseen siirtyi merkittävästi puuta vasta
15 - 25 % nykyistä alhaisemmilla aluskuljetuksen kustannuksilla edellyttäen, että muiden kuljetusmuotojen kustannuksia ei muutettu. Vastaava muutos seuraa, jos muiden
kuljetusmuotojen kustannukset nousevat.
(Kuva 3)

Talvikauden huomioon ottamiseksi tehtiin
myös kahden kauden laskelmia siten, että sulanveden kaudella kuljetettiin 60 % ja talvella
40 % puumäärästä. Autokuljetukselle käytettiin koko vuoden 60 tonnin kokDnaispainoon
perustuvaa maksua, mutta rautatiekuljetuksessa eri maksua kesällä ja talvella. Uittoa ja
aluskuljetusta ei sallittu talvella. Mikäli tukin
uittoa ei kesäkaudella ole rajoitettu, tulos on
aluskuljetuksen kannalta sama kuin yhden
kauden laskelmassa eli aluksiin ei siirry
puuta lainkaan. Ympärivuotinen aluskuljetus
tuo aluksiin 18 % puumäärästä, joka siirtyy
lähinnä autokuljetuksesta.Tällöin on oletettu,
että aluskuljetuksen kustannukset talvella ja
kesällä ovat yhtä suuret. (Taulukko)

Aluskuljetuksen sekä rautatie- ja autokuljetuksen välisen kustannuskilpailukyvyn mää-

Koska viime aikoina on keskusteltu mäntysahatukkeihin vedessä mahdollisesti syntyvistä
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Kuva 3. Kustannussuhteiden muutoksen vaikutus
kuljetusmuotojakaumaan

TAULUKKO Laskennassa käytettyjen rajoitusten vaikutus kuljetusmuotojakaumiin
Kuljetusmuotojakaumat

Laskelmassa käytetyt rajoitukset
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Rautatie
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kaytettävissä
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Tukin uittoa rajoitettu, ei alusta talvella
käytettt:vissa

64

Tukin uittoa rajoitettu, alus talvella käytettävissä
Tukin uittoa rajoitettu, käyttöönoton kustannukset aluksesta = junasta
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37
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37
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laatuvaurioista, tehtiin laskelma, jossa sahatukkien uittoa rajoitettiin. Mikäli aluskuljetus
ei ollut ympäri vuoden käytettävissä, sen
osuus puumäärästä oli vain 3 %. Aluskuljetuksen pieni osuus johtui lähinnä tukkien lyhyehköstä kuljetusmatkasta, jolloin ne siirtyivät
uitosta autokuljetukseen. Ympärivuotinen
aluskuljetus nosti aluskuljetuksen osuuden 22
%:iin puumäärästä. Tukin uiton rajoittaminen
nosti kuljetuskustannuksia 3.4 milj. mk/v.
Edellisissä laskelmissa on oletettu aluskuljetuksen kustannukset talvella ja kesällä yhtä
· suuriksi. Käytännössä talviliikenteestä aiheutuu lisäkustannuksia väylän avaamisesta, ajonopeuden hidastumisesta jne. Myös aluskalusto on kalliimpaa, ja korkeammat pääomakustannukset rasittavat siten aluskuljetusta myös
kesällä. Laskelmissa todettiin ympärivuotisen
alusliikenteen olevan kannattavaa , mikäli
aluskuljetuksen kustannukset kasvavat talvella liikennöinnin takia enintään 30 %. Käytännössä aluskuljetukseen tulevat puumäärät
pienenevät jo ennen tätä rajaa.

Tulosten yleistettävyys
Laskennassa käytettiin vuoden 1992 puuvirtoja, jotka eivät kaikilta osin vastaa nykyisiä
puuvirtoja. Käytännössä kuljetusmuotojen
kustannussuhteilla on keskeinen vaikutus
puuvirtojen suuntaukseen ja siten myös eri
kuljetusmuotojen käyttöön . Lisäksi eräillä
tehtailla on tutkimuksen valmistumisen aikana muutettu puunvastaanoton järjestelyjä,
joten eri kuljetusmuodoista saapuvan puutavaran vastaanoton kustannukset ovat muuttuneet. Nämä seikat vaikuttavat laskennan tuottamiin kuljetusmuotojakaumiin. Myös yleisesti käytetty olettamus suoritetasosta riippumattomista kustannuksista rajoittaa tulosten
tulkintaa.
Aluskaluston ja kuljetusolosuhteiden eroista
johtuen tulokset eivät ole sellaisinaan sovellettavissa puutavaran aluskuljetukseen merellä.
Tarvittaessa nyt laaditulla mallilla voidaan
tehdä laskelmia erilaisista kuljetustehtävistä.

PÄÄTELMÄT
Aluskuljetuksen puumäärät ovat kasvaneet
nopeasti lähes 500 000 m 3:iin vuodessa.

Edellytyksiä kasvulle ovat luoneet vedessä
varastoinnista mahdollisesti aiheutuvat puutavaran laatuongelmat, alusten kuormaustoimintojen kehittäminen sekä runsas aluskuljetuskapasiteetti Vuoksen vesistöalueella.
Aluskuljetuksen kasvun ennustetaan hidastuvan vuonna 1994. Aluskuljetuksen määrän
arvioidaan olevan 600 000 m 3:n tasolla.
Selvityksen perusteella aluskuljetuksen suurimmat käytännön ongelmat liittyivät alkukuljetukseen ja puutavaran käyttöönottoon.
Alkukuljetuksen aiheuttamaa kuljetusruuhkaa voidaan helpottaa kuljettamalla osa puutavarasta laiturille etukäteen aina, kun se on
mahdollista. Muussa tapauksessa aluksen
kuormaaminen ajoneuvokohtaisella nosturilla
oli yhtä nopeaa kuin erilliskuormaajalla.
Suurimmat alukset kuljettavat lähes 3 000
m 3:n kuormia. Suuri kuorman koko alentaa
pelkän aluskuljetuksen kustannuksia, mutta
kuljetusketjun muissa vaiheissa voi syntyä
lisäkustannuksia. Alkukuljetusmatka pitenee,
koska kuormaan tarvittavat puut on kerättävä suuremmalta alueelta. Vastaavasti osa väylistä jää aluskuljetuksen ulkopuolelle ja kuormauslaituriverkko harvenee. Tehtaalla suurta
puuerää ei saada suoraan käyttöön, joten sen
käsittelystä aiheutuu lisäkustannuksia. Konekaluston sitoutuminen aluskuormien purkamiseen edellyttää käytännössä muiden kuljetusten hidastamista.
Tehtyjen kustannusvertailujen perusteella
aluskuljetus toimii kireässä kustannuskilpailutilanteessa. Ilman rajoituksia uitto oli yleensä edullisempaa, ja kustannusero rautatie- ja
autokuljetukseen oli pieni. Yllättävää oli etenkin autokuljetuksen hyvä kilpailukyky näinkin pitkillä kuljetusmatkoilla. Sen hyvä kustannuskilpailukyky johtui kuorman koon kasvamisesta kokonaispainon noustessa, alhaisemmista vastaanoton kustannuksista tehtaalla sekä luonnollisesti erillisen alkukuljetuksen ja siihen liittyvien terminaalikustannusten puuttumisesta.
Vuoden 1992 puuvirroilla aluskuljetuksen
potentiaali Vuoksen vesistöalueella oli kaikkiaan 2.0 milj . m 3/v. Tästä potentiaalista olisi
noin 700 000 m 3 taloudellisesti siirrettävissä
aluskuljetuksiin. Näin suuri aluskuljetusmäärä edellyttää kuitenkin seuraavien ehtojen
toteutumista:
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-

Uitto ei ole täysimääräisesti käytettävissä.
Mikäli esim. havutukin uittoa joudutaan
rajoittamaan, aluskuljetuksen piiriin voi
siirtyä 400 000 m3.

-

Aluskuljetuksen palvelupisteverkkoa kehitetään. Viiden suunnitteilla olevan laiturin
käyttö kasvattaa aluskuljetuksen ulottuvilla olevaa puumäärää lähes 500 000
m3:llä. Tästä puumäärästä noin 100 000
m3 olisi myös taloudellisesti mahdollista
aluskuljetuspuuta. Varsinaisten kuormauslaitureiden ja penkereiden lisäksi
tulisi kehittää mm. nykyisten pudotuslaitureiden käyttöä sekä uiton että aluskuljetuksen tarpeisiin.
Puutavaran vastaanottotoimintoja kehitetään. Laiturit tulisi sijoittaa lähemmäksi
lopullista käyttöpaikkaa ja mittaus-

menetelmiä kehittää siten, että puutavaran tarpeeton siirtely vältetään. Mikäli
aluspuun vastaanoton kustannukset saadaan samalle tasolle rau tatiepuun vastaanoton kanssa, aluskuljetuksen puumäärä voisi kasvaa lähes 700 000 m 3:n
tasolle. Luonnollisesti jokaisen investoinnin kannattavuus on ratkaistava tapauskohtaisesti.
-

Talvella tehtävä aluskuljetus ei nosta merkittävästi alusliikenteen kustannuksia .
Talvikäyttöön tarkoitettuun kalustoon
sitoutuva pääoma kasvaa ja kasvattaa
kustannuksia läpi vuoden. Kustannusten
nousu syö nopeasti aluskuljetuksen kustannusedun rautatie- ja autokuljetukseen
verrattuna.

Asiasanat: Kaukokuljetus, vesitiekuljetus
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TRANSPORTATION OF TIMBER ON BARGES
The study is a clarification of the technical and
economic possihilities of increasing the transportation of timher on harges along the Lake
Saimaa. The transportation potential within
the sphere of in accordance with the timher
flows of 1992 amounted to a total of 2.0 Mm3
of which 70 % was pulpwood and 30 % logs.
According to calculations made using a transportation model, about 700,000m3/a could he
economically transported on harges in the

event that the full capacity of floating were not
to he availahle and assuming that the cost
competitiveness of barge transport were to he
improved hy developing the network of loading
jetties and timher reception functions . The
current harge capacity is not a constraint to
the growt of harge transport.
Key words: Long-distance transport,
watertransport
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