
KATSAUS

Tutkimuksessa laadittiin simulointimalli käyttäen Delmia
Quest -simulointiohjelmistoa. Malliin sijoitettiin Suomen rata-
verkko asemineen. Mallin käyttöliittymänä on MS Excel -ohjelma,
jolla syöttötiedot ja tulostiedot kuvattiin. Mallin käyttöä testattiin
yrityskohtaisilla esimerkeillä, joissa oli mukana linjaliikenne- ja
keräilyliikennetyyppiset kuljetustehtävät. 

Tässä katsauksessa kuvattu ja simuloitu kuljetustehtävä laadit-
tiin Länsi-Suomeen. Tehtaat sijoitettiin Turkuun ja Seinäjoelle. It-
sensä kuormaavan junan käyttöä simuloitiin vajaan 30 000 m3:n
kuljetuksissa Länsi-Suomessa. Menetelmässä lähtökohtana on, et-
tä juna kuljettaa kuormaimen mukanaan, ja veturi odottaa paikalla
junan kuormaamisen ajan. 

Keskimääräisiksi kuljetuskustannuksiksi tuli 4,60 k/m3 hie-
man vajaan 300 km:n kuljetusetäisyydellä ja 80 %:n käyttöasteel-
la. Kustannuksiin ei sisälly rautatieyrityksen hallinnointia eikä ris-
kiä. Käyttöasteen laskiessa 70 ja 60 %:iin kustannustaso nousi vas-
taavasti 6 ja 11 %. Kuljetusetäisyyden kasvaessa kuljetuskustan-
nukset nousivat. 

Käyttövoimakustannukset olivat suurin yksittäinen kustan-
nuserä 31 prosentin osuudella. Liikennöintiin eli ratamaksuun ja
veroon meni noin neljännes kustannuksista. Kun muuttuviin kus-

tannuksiin luettiin työvoimakustannuksetkin, niiden osuus oli 
yhteensä noin 60 %. Näin ollen pääomakustannuksiksi jäi noin
40 %, josta yksin veturin osuus oli puolet.

Junan ajankäyttö jakaantui melko tasaisesti neljään työvai-
heeseen: kuormaukseen, purkamiseen sekä ajoihin kuormattuna
ja tyhjänä. Keskimääräinen kuljetusetäisyys oli 290 km. Jos koko-
naisaikaan luetaan 20 %:n odotukset, niin kokonaisaika jakaantui
melko tasaisesti odotuksiin ja neljään varsinaiseen työvaiheeseen.
Kuormaimen käyttöaste oli 21 %, joka on samalla kuormauksen
osuus kokonaisajasta. Tehtaalla purkaminen toteutettiin tehtaan
omilla koneilla. 
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K E H I TYKSEN KÄRJESSÄ

Puutavaran 
raideliikenteen
kustannuksiin 
näkyvyyttä
Raideliikenne vapautuu kilpailulle vuoden 2007 alusta tavaraliikenteen osalta. Tällöin on 
odotettavissa uusia rautatieyrityksiä erityisesti raskaisiin metsäteollisuuden kuljetuksiin. 
Toimintaedellytysten kartoittamiseksi tarvitaan kustannustietoutta eri tuotteiden kuljetus-
kustannuksista. Raiderahtiliikenteen toimintaa simuloivalla mallilla saadaan selville 
tarkasteltavien kohteiden – kuljetustapahtumien ja niiden yhdistelmien – kustannukset. 
Samalla voidaan tarkastella kustannusrakenteita ja tehdä herkkyysanalyysejä.  

Seinäjoki

Turku

Itsekuormaava juna

• Kuormain kuljetetaan mukana junassa omassa vaunussaan.
• Autosta vaunuun kuormaaminen mahdollista.
• Veturinkuljettaja osallistuu kuormaamiseen.
• Lastausteho 200 m3 tunnissa.
• Purkaminen tehtaan prosessiin 250 m3 tunnissa.
• Vaunun kuorma 70 m3 ja taara 21 tonnia.
• Juna kulkee Ratahallintokeskuksen määrittelemien tavara-

liikenteen rataosakohtaisten keskinopeuksien mukaan.



METSÄTEHON KATSAUS

KUVA 1.

Simuloinnin syöttötiedot. Simu-
loinnin perustiedot annetaan
Excel-taululla erikseen vetovoima-
yksikölle, vaunukalustolle ja 
kuormausyksiköille.

FIGURE 1.
Input information for simulation.
Basic simulation input is entered
on the Excel table separately for
the traction unit, rolling stock and
loading units.
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KUVA 2.

Puutavaran kuljetusetäisyydet. Keski-
määräinen kuljetusetäisyys oli 290 km,
mikä vastaa puutavaran raidekuljetuksen
keskimääräistä matkaa Suomessa.

FIGURE 2.
Rail transportation distances. Average
hauling distance was 290 km, which is
equivalent to the rail transportation 
distance of timber in Finland.

KUVA 3.

Kuljetusetäisyyden vaikutus kustannuk-
siin. Kustannukset muuttuvat keskimää-
räisestä noin 20 prosenttia sataa kilomet-
riä kohti. 

FIGURE 3.
Round wood rail transportation costs, ac-
cording to hauling distance. On average,
costs change approximately 20% per every
100 kilometres.
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Rataverkko: Asemat, asemavälit, asemavälinopeudet sekä sähköistys
Kuormaava juna: veturi, puutavaravaunut, kuormainvaunu ja puutavarakuormain. 

Junan kuorma noin 1 000 m3 puuta. 
Työvoima: Työaikamalli
Radan käyttö: Ratavero ja liikennöintimaksut
Kuljetustoimeksiannot: 28 000 m3 puuta lähtöasemittain
Ohjelmisto: Delmia Quest -simulointiohjelmisto (Windows XP, käyttöliittymänä MS Office)

Rail network: Stations, station intervals, intermediate speeds and electrification
Hauling train: locomotive, timber cars, loader car and timber loader. 

Train load: approx. 1,000 m3 timber. 
Labour: Working hour model
Track usage: Railway track tax and traffic service fees
Hauling commissions: 28,000 m3 timber per departure station
Software: Delmia Quest simulation software (Windows XP, MS Office user interface)
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KUVA 4.

Kuljetuskustannusten jakaumaa
hallitsee käyttövoima.

FIGURE 4.
A majority of the transportation
cost distribution goes to energy.

KUVA 5.

Kiinteiden kustannusten jakaumaa
hallitsee veturi kalliin hintansa
vuoksi. 

FIGURE 5.
A majority of the fixed cost 
distribution goes to the high price
of the locomotive. 

KUVA 6.

Junan ajankäyttö on jakaantunut
neljään lähes yhtä suureen osuu-
teen keskimääräisellä vajaan 
300 km:n kuljetusetäisyydellä. 

FIGURE 6.
Rail transportation time is divided
into four nearly equal shares with
an average hauling distance of just
under 300 km. 
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allilla lasketuissa kustannuksissa ei ole
otettu huomioon rautatieyrittäjän hallin-
tokustannuksia, riskiä eikä työvoiman

siirtymisistä aiheutuvia kustannuksia. Puutavaran
junakuljetuksen kustannustietojen perusteet on
toistaiseksi selvitetty vain suuntaa antavasti osin
siitä syystä, että laskennan pohjana oli itsensä
kuormaava junayksikkö, jollaista ei ole ollut vielä
käytössä. Nykyinen VR Cargon toimintatapa käyt-
tää enemmän veturia, ja vaunujen kiertoaika on
huomattavasti pitempi. 

Kustannustason herkkyystarkastelussa tehtiin
mm. seuraavia havaintoja: 
– Junakoon kasvattaminen tuo merkittävää sääs-

töä, enemmän kuin kuljetusten kausivaihtelun
vaikutus. 

– Yksikkökustannukset ovat vain lievästi herkkiä
käyttöasteen muutoksille, sillä kiinteiden kus-
tannusten osuus on noin 40 %. 

– Käyttövoima on tärkein yksittäinen kustannus-
erä. Käyttövoiman 30 %:n hinnan- tai kulutuk-
senmuutos vaikuttaa kustannuksiin 8 %. 

– Työvoimakustannusten kaksinkertaistuminen
aiheuttaisi noin 10 %:n kasvun yksikkökustan-
nuksiin. 
Laadittu ja kuljetusesimerkeillä testattu simu-

lointimalli antaa hyvät mahdollisuudet tarkastella
raideliikennekuljetusten kustannustasoa ja kustan-

nusrakennetta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.
Testatuissa kuljetustehtävissä on käytetty val-
miiksi kuormattujen junien kuljetusta sekä esimer-
kin mukaista itsensä kuormaavaa junaa. Simuloin-
timallia kehitetään edelleen monimutkaisempien
kuljetustehtävien hallintaan, jolloin rautatieyrityk-
sen kaikki kuljetustehtävät voidaan kytkeä yhteen
malliin. Kustannustarkastelujen lisäksi malli so-
veltuu hyvin tarvittavien resurssien määrän tarkas-
teluun. 

Mikäli mallia kehitetään edelleen junien oh-
jaustoimintoja paremmin tukevaksi, kuormausase-
mat ja niiden käytettävyys on kuvattava nykyistä
tarkemmin. Lisäksi olisi selvitettävä, mitä vaati-
muksia itsensä kuormaava juna asettaa vähäliiken-
teisille radoille sekä puutavara-asemien määrälle
ja käyttökelpoisuudelle. 

Uusien rautatieyritysten toimintaedellytysten
kannalta on tärkeää, että kaluston hyväksyttävyy-
destä huolehditaan ajoissa ja että yritysten toimin-
nan tekniset pullonkaulat ja niiden vaikutus toi-
mintaedellytyksiin tarkastetaan. Henkilökunnan
osaamiseen tulisi satsata ja koulutusjärjestelmän
kehittymiseen vaikuttaa. Operointilupien saanti
edellyttää organisaatiolta osaamista, muun muassa
turvallisuudessa. Tavarankuljettamiseen ja junien
liikkumiseen rautateillä tarvitaan Ratahallintokes-
kuksen luvat.

P
Ä

Ä
TE

LM
Ä

T
S

U
M

M
A

R
Y

Kirjoittajat:

Olavi Pennanen, 

Metsäteho Oy

Juha-Matti Lehtonen,

Winmodal Oy

Tuomas Lonka, 

RLKK

Juha Saranen, 

RLKK

Metsätehon Katsaus:
www.metsateho.fi 
etunimi.sukunimi@metsateho.fi

Finnish rail freight traffic will be deregulated at the beginning
of 2007. Deregulation is expected to produce new rail service
providers, especially for heavy forest industry transports. Cost
data on the transport costs of different products is needed in
order to conduct an analysis of operating requirements. The
model, which simulates rail freight traffic, is used to deter-
mine the costs of areas being reviewed – transports and their
combinations. The sensitivity of factors affecting cost forma-
tion can also be examined. 

In the study a simulation model was created using Delmia
Quest simulation software. Finland’s rail network and stations
were entered in the model. The model user interface is MS
Excel, in which entry data and results were listed. 

With a hauling distance of just under 300 km and 80% 
utilisation rate, the average transport cost was 4.60 i/m3. As
the hauling distance increases, so do the costs. The cost of en-
ergy has the greatest impact on costs: 31%. Approximately
one quarter of the costs go to traffic service, i.e. traffic serv-
ice fees and taxes. Fixed costs account for one third of the to-
tal costs.

Simulation model for rail traffic costs

M
Raideliikenteen simulointi-
malli ja sitä edeltävä mallin
vaatimusmäärittely laadit-
tiin Rautatielogistiikan 
Kehittämiskeskuksen
(RLKK) tilauksesta, ja sitä
kehitettiin yrityskohtaisten
case-tarkastelujen yhtey-
dessä. Tässä katsauksessa
kuvattu ja simuloitu kulje-
tustehtävä on laadittu erik-
seen simuloinnin kuvausta
varten ilman yrityskohtaisia
lähtötietoja. 

Vaatimusmäärittelyn ja 
simulointimallin rakentami-
seen osallistuivat Metsäte-
ho Oy:n lisäksi Winmodal
Oy ja Rautatielogistiikan 
Kehittämiskeskus.

Mallia ja osaamista kehitetään 
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