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• Energiapuun kuljetuskalustoa ja meno-paluukuljetuksia koskevan selvityksen 
tavoitteena on 
• Kuvata energiapuun kuljetuksissa käytettävän kaukokuljetuskaluston nykytila, 

tapahtunut kehitys ja laatia skenaario kaluston kehittymiselle 
• Kuvata meno-paluukuljetusten merkitystä energiapuukuljetuksissa
• Arvioida kuljetuskaluston vaikutuksia energiapuun kuljetuskustannuksiin 

• Selvitys painottuu kotimaisen metsähakkeen autokuljetuksiin 
• Selvitys on toteutettu hyödyntäen käytössä olevaa kirjallisuus- ja 

tilastoaineistoa sekä selvityksen aikana toteutetun kuljetusyrittäjä- ja 
lastinantajakyselyn sekä kuljetusreittien case-tarkastelun tuloksia 

• Selvitys on toteutettu osana TEKES-rahoitteista BEST (Sustainable Bionenergy
Solutions for Tomorrow) -tutkimusohjelmaa, jota koordinoi CLIC Innovation

• Tekijä kiittää Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:tä ja Lappeenrannan teknillistä 
yliopistoa avusta yrittäjäkyselyn toteuttamisessa sekä kaikkia kyselyyn ja 
case-tarkasteluihin osallistuneita yrityksiä  

1. Työn tavoite ja toteutus
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2.1 Energiapuun käytön nykytila ja skenaariot 
2.2 Energiapuun kuljetusten nykytila ja skenaariot 

2. Energiapuukuljetusten nykytila ja kehitys-
näkymät
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• Kiinteiden puupolttoaineiden 
kokonaiskäyttö on kasvanut    
81 % vuodesta 2000.

• Metsähakkeen käyttö on lähes 
9-kertaistunut.

• Lämpö- ja voimalaitosten osuus 
metsähakkeen polttoaine-
käytöstä on 92 % (Maa- ja 
metsätalousministeriö 2015a)

2.1 Energiapuun käytön nykytila ja skenaariot 

10.3.2016

Lähde: Luonnonvarakeskus 2015
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• Kansallinen metsästrategian 2025 (Maa- ja metsätalousministeriö 
2015b) tavoitteita
• Metsähakkeen energiakäytön tavoitetaso vuonna 2025 on 15 milj. m3

• Tavoitteena on, että vuonna 2025 oksien, kantojen ja juurakoiden 
korjuumäärä nousee 4 milj. kuutiosta 8 milj. kuutioon (sisältyvät 
metsähaketavoitteisiin) 

• Strategian mukaan 
• Suunnitteilla on investoinnit kuuteen yhteistuotantovoimalaitokseen sekä 

kymmeniin lämpökeskuksiin vuoteen 2020 mennessä. Näiden laitosten puun 
käytön on suunniteltu olevan 5–6 milj. m3. 

• Runkopuun hakkuukertymä kasvaa 65 miljoonasta 80 miljoonaan; vuonna 
2013 runkopuusta energiantuotantoon vajaat 9 milj. kuutiota (polttopuuksi 5 
ja metsähakkeeksi 4 milj. m3) 

Kansallinen metsästrategia 2025 
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• Kansallisessa metsästrategiassa 2025 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2015b) 
on viitattu Luonnonvarakeskuksen 
arvioihin kestävistä hakkuumääristä
• Energiapuun suurin kestävä hakkuu-

mahdollisuus vuosina 2010–2019 on 21 
milj. m3/vuosi (josta runkopuuta 7,3 milj. 
m3) 

• Vuonna 2025 energiapuurunkopuun 
suurin kestävä hakkuumahdollisuus on 
arviolta 10 milj. m3 ja kantojen ja oksien 
noin 12 milj. m3 vuodessa

Suurin kestävä hakkuumäärä

10.3.2016
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• Viimeisin kansallinen energia- ja ilmastostrategia (Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2013a) valmistui vuonna 2013
• Siinä vahvistettiin jo vuonna 2010 Suomen kansallisessa uusiutuvan energian 

toimintasuunnitelmassa asetettu metsähakkeen käytön tavoite, joka vuodelle 
2020 on 25 TWh (noin 13,5 milj. m3) sähkön ja lämmön tuotannossa

• Strategian taustaskenaariossa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013b) vuodelle 
2020 teollisuuden tähdepuun kulutus on 18 TWh (vuonna 2010 20 TWh) ja 
muun puun kulutus 38 TWh (vuonna 2010 31 TWh)

• Vuoden 2016 strategiaa laaditaan parhaillaan työ- ja elinkeino-
ministeriössä ja se annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2016 
lopulla.

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia
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• Vuodelle 2020 laaditussa kotimaisen 
energiapuun käytön alueellisessa 
skenaariossa (Iikkanen ym 2014) 
energiapuun tarjonta painottuu Itä- ja 
Pohjois-Suomeen 

• Energiapuun kysyntää on puolestaan 
tasaisemmin eri puolella Suomea 
(kartassa vain perusskenaarion 
mukainen suurten laitosten kysyntä) 

• Varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomessa 
energiapuun alueelliset tarjonta- ja 
kysyntävolyymit ovat lähellä toisiaan, 
jolloin tarvetta on laajentaa 
energiapuun hankinta-aluetta ja 
pidentää kuljetusmatkaa 

Energiapuun käytön alueellinen skenaario 2020

10.3.2016

Kuvio: Iikkanen ym. 2014
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2.2 Energiapuun kuljetusten nykytila ja skenaariot 

10.3.2016

• Energiapuun kuljetusmääriin ja -suoritteisiin vaikuttavat useat tekijät
• Kuljetusmäärän (m3) kehittymiseen vaikuttaa energiapuun käytön kasvu mm. 

uusien voima- ja lämpölaitosinvestointien myötä. Energiapuun tarjontaa 
kasvattavat myös metsäteollisuuden tuotantolaitosinvestoinnit ja niiden 
myötä kasvava ainespuun käyttö. 

• Energiapuun kuljetussuoritteeseen (m3km) vaikuttaa energiapuun kysynnän 
ja tarjonnan alueelliset erot ja näistä seuraavat keskikuljetusmatkat. 
Keskikuljetusmatkoihin vaikuttaa myös kuljetusmatkojen vaikutus kuljetuksen 
taloudellisuuteen. 

• Haketuspaikka vaikuttaa paitsi kuljetusketjun kokonaispituuteen myös 
kokonaistaloudellisuuteen. 

• Jotta energiapuun kuljetussuoritteen kehitysnäkymiä voisi arvioida 
paremmin, tulisi eri energiapuulajien kuljetusmatkoista ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä olla kattavampi käsitys.

Metsätehon tuloskalvosarja 2a/2016 10



• Energiapuun keskimääräinen 
kuljetusmatka vaihtelee paljon 
vuosittain ja ollut viimeisen viiden 
aikana keskimäärin 59 kilometriä eli 
selvästi vähemmän kuin ainespuu-
kuljetuksissa 

• Kotimainen energiapuu kuljetetaan 
autokuljetuksina, mutta esimerkiksi 
Ruotsissa energiapuuta kuljetetaan 
myös rautatie- ja aluskuljetuksilla 

• Kun metsähakkeen keskimääräinen 
kuljetusmatka ja vuosittain käyttö-
määrä kerrotaan, saadaan arvio 
metsähakkeen vuosittaisesta 
kuljetussuoritteesta (vuonna 2014 
vajaat 300 milj. m3km). 

Lähteet: Tilastokeskus 2011–2015, Luonnonvara-
keskus 2015 

Kuljetussuorite 

10.3.2016
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• Tienvarsihaketus
• Osuus pysynyt noin 60 %:ssa
• Hakettajan siirtokustannus edellyttää 

riittävän isoa leimikkoa 
• Terminaalihaketus

• Osuus kasvamassa 
• Terminaaliverkostossa kehitettävää
• Kustannus lisäpurusta ja -lastauksesta
• Taloudellinen, kun lyhyt kuljetusmatka 

metsästä ja pieniä leimikoita
• Mahdollisuus isojen kuljetus-

ajoneuvojen käyttöön toimituksissa
• Käyttöpaikkahaketus

• Osuus pienentymässä
• Tonteilla ei useinkaan tilaa
• Hakettamattoman energiapuun 

kuljetus kalliimpaa kuin haketetun   

Haketusvaihtoehdot

10.3.2016

Lähde: Strandström 2015a

Metsätehon tuloskalvosarja 2a/2016 12



• Liikennevirastolle tehdyssä selvityksessä 
(Iikkanen ym 2014) on optimoitu 
Suomen energiapuukuljetukset 

• Perusskenaariossa vuonna 2020 
energiapuukuljetuksia olisi 4,7 milj. 
tonnia (12,6 TWh), josta
• Suoria tiekuljetuksia 4,5 milj. t (11,9 TWh)
• Auto-junakuljetuksia 0,2 milj. t (0,5 TWh)
• Auto-aluskuljetuksia 0,08 milj. t (0,2 TWh)

• Kartta kuvaa päätieverkon kuormitusta 
(GWh/vuosi) vuoden 2020 perus-
skenaariossa  

Energiapuukuljetusten 
optimointimalli 2020

10.3.2016

Lähde: Iikkanen ym. 2014
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3.1 Kuljetuskaluston nykytila
3.2 Kuljetuskalustokysely
3.3 Kalustokehitykseen vaikuttavia tekijöitä

3. Energiapuun kuljetuskaluston nykytila
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• Energiapuun kuljetuksissa käytettävä kalusto vaikuttaa osaltaan
• Kuljetusten tehokkuuteen ja kustannustasoon sekä näin energiapuun 

hyödynnettävyyteen
• Energiapuun kuljetusten ja terminaalitoimintojen suunnitteluun ja 

mitoitukseen 

• Energiapuun kuljetuskaluston tyyppiin ja kokoon vaikuttaa 
energiapuun haketuspaikka

• Seuraavissa kalvoissa on kuvattu 
• Erilaisia energiapuun kuljetusten kalustotyyppejä sekä
• Kaluston kokojakaumaa

3.1 Kuljetuskaluston nykytila
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• Asunmaa (2011) on kuvannut opinnäytetyössään energiapuu-
kuljetuksissa käytettävää kuljetuskalustoa ja sen soveltuvuutta 
erilaisiin kuljetuksiin: 

1. Puoliperävaunuyhdistelmät
• Helppo käsitellä ahtailla metsäteillä, soveltuvat esim. lyhyille kuljetusmatkoille, joissa 

haketus tapahtuu suoraan kuormaan 
2. Varsinaiset perävaunuyhdistelmät

• Käytetyin kalustotyyppi
• Soveltuu myös pidempiin terminaaliajoihin 

3. Moduuli (pituus yli 22 m)
• Kasvattanut suosiotaan
• Parhaimmillaan erityisesti pitkillä maantiekuljetuksilla, kuten hakekuljetuksissa 

terminaalista lämpölaitokselle 

Energiapuun kuljetuskalusto (1/3)
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4. Kiinteät risu- ja kantoyhdistelmät (hyötykuorma 132–170 m3)
• Soveltuu: hakkuutähteet, kannot, kokopuu, joukkokäsitelty ranka; myös puujäte ja 

muuta energiakäyttöön soveltuvaa ainesta; EI hakekuljetuksiin 
• Pyritty maksimoimaan kuormatila kevyelle energiapuulle (esim. perävaunujen runkojen 

madallus, liikkuvat telit) 
5.   Kiinteät hakeyhdistelmät (hyötykuorma 130–155 m3)

• Käytetään myös turvekuljetuksissa, joten niitä on runsaasti markkinoilla 
• Kokosivuaukeavalla seinällä varustetut soveltuvat myös kappaletavarakuljetuksiin 
• Purkumenetelminä sivukippaus, ketjupurku perästä, takakippaus tai kävelevä lattia 

6.    Monialakuljetukseen soveltuva kalusto
• Hake- ja puutavarayhdistelmä (esim. Lipe 155 m3, Kraemer 74–86 m3) 
• Vuorokaudessa puutavara-autosta esim. risu- ja kantoyhdistelmäksi muutettava tai 

lisävarustein kappaletavara- tai hakeyhdistelmäksi muutettava (esim. Multiforest 66 m3 + 
100 m3) 

• Muutamassa tunnissa puutavarapankkojen tilalle vaihdettavat risu- ja kantopäälliset 
(esim. Koneurakointi T Lääti 135 m3)

Energiapuun kuljetuskalusto (2/3)
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• Muut kuljetuskalustoa täydentävät ratkaisut
• Lisälaidat, sivupeitteet (vetoauto 45–65 m3, perävaunu 85–110 m3) 

• Pikakiinnitteisiä, puutavaravarustusta ei irroteta
• Soveltuvat valmistajasta riippuen joukkokäsitellylle rangalle, kokopuulle, kannoille ja 

hakkuutähteille
• Osa ratkaisuista sallii raakapuukuljetuksetkin ilman peitteiden poistamista

• Vaihtolavat ja kontit (hyötykuorma 3* 35–47 m3)
• Soveltuu: hake, kannot, hakkuutähteet ja kokopuu
• Myös pelkkiä hakekontteja
• Myös juna- ja aluskuljetuksiin soveltuvia 

• Kuorman tiivistämisratkaisut 
• Pituussuuntainen seinätyöntävä malli, laitatiivistävä malli, liinat, auton oma 

puutavarakuormaaja ja mahdolliset lisäpainot, kourasahat  

Energiapuun kuljetuskalusto (3/3)
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• Ennen vuoden 2013 ajo-
neuvojen mitta- ja massa-
uudistusta tehdyn yrityskyselyn 
(Karttunen 2012) tuloksessa 
nähdään selvä tilavuusero
• Hake- ja turveajoneuvoista 84 % 

on maksimissaan 140-kuutioisia 
• Irtobiomassayhdistelmistä 

puolestaan 73 % on yli 140-
kuutioisia. 

• Hakeautoilla auton painoraja 
tuli nopeammin vastaan eikä 
isoa tilavuutta voitu hyödyntää.

Yhdistelmän tilavuus

10.3.2016

Lähde: Karttunen ym. 2012
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• Karttusen ym (2013) kyselyssä 
irtobiomassa-autoilla oli selvästi 
korkeampi omapaino kuin hake- ja 
turveyhdistelmissä. 

• Painavamman hakkeen 
kuljetuksissa on kriittisempää, että 
yhdistelmä sallii mahdollisimman 
suuren painon itse kuormalle. 

Yhdistelmän tyhjäpaino

10.3.2016

Lähde: Karttunen ym. 2012
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• 1.10.2013 voimaan tullut ajoneuvoasetuksen* muutos salli 
ajoneuvoyhdistelmien akselimäärien sekä maksimipainon ja -
korkeuden nostot 
• Ennen asetuksen muutosta suurin sallittu yhdistelmä oli 7-akselinen, 60-tonninen ja 

korkeudeltaan 4,2-metrinen (uusi maksimikorkeus 4,4 metriä)

Ajoneuvojen ja yhdistelmien sallitut massat 
akselien lukumäärän mukaan 

10.3.2016

Yhdistelmätyyppi Vetoauto t Perävaunu t Yhdistelmä t Painosuhde 

3+4 22–26 34–38 60 1,31–1,73 

3+4 26–28 36–38 64** 1,29–1,46

3+5 26–28 40–42 68 1,43–1,62

4+4 30–35 33–38 68 0,94–1,27

4+5 34–35 41–42 76 1,17–1,24

* Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 407/2013
** 30.4.2018 asti
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Puuautokannan kehitys

10.3.2016
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• Puukuljetuksissa käytettävän 
ajoneuvo-kannan koko on vajaat      
1 600 autoa

• Vuoden 2015 alussa neliakselisten 
puuautojen osuus nousi 23 %:iin 
(viisiakselisia oli tuolloin rekisterissä 
vain yksi) 

Kuviot: Metsätrans 2015
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• Syksyn 2015 aikana toteutettiin kysely sekä aines- että energiapuun kuljetus-
yrityksille ja kuljetusten lastinantajalle

• Puun kuljetuskalustosta ja meno-paluukuljetuksista lähetettiin internetkysely 
yhteensä noin 450 kuljetusyritykselle
• Kysely lähetettiin noin 300:lle Metsäalan Kuljetusyritys ry:n jäsenyritysten 

postituslistan yritykselle sekä 158:lle Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
kokoaman turve- ja hakeautoilijoiden listan yritykselle. 

• Kyselyyn vastasi 99 yritystä, joten vastausprosentti oli noin 22 %. 
• Vastaajayritysten alueellinen jakauma on esitetty liitteessä 1. 

• Kyselyt lähetettiin sekä aines- että energiapuuta kuljettaville yrityksille, koska 
haluttiin toisaalta verrata näiden kahden ryhmän kuljetuksia toisiinsa. 
Toisaalta oletuksena oli, että ainespuukuljetuksissa uudenlaiset 
toimintamallit otetaan nopeammin käyttöön ja että ne yleistyvät ajan myötä 
myös energiapuukuljetuksissa. 

3.2 Kuljetuskalustokysely
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Kuljetuskaluston kokojakauma

10.3.2016

• Kyselyyn vastanneilla on 
yhteensä 313 aines- ja energia-
puun kuljetusajoneuvoa

• Ainespuussa pienempien 
ajoneuvojen käyttö on selvästi 
vähäisempää

• Suurimpia yhdistelmiä käytetään 
yhtä paljon aines- ja energia-
hakekuljetuksissa

• Energiahakkeen ja muun 
energiapuun kuljetuksissa 
keskikokoisten ajoneuvojen 
osuus on yhtä suuri. Eroja on 
isompien ja pienempien 
ajoneuvojen osuuksissa. 
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Kuljetuskalusto maksimikokonaispainon mukaan

Alle 65 t 65 - 69 t 70 - 76 t

*Muut aines- ja energiapuun kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot (esim. 
ajoneuvot, joita käytetään muun kuin haketetun energiapuun 
kuljetuksiin, sekä aines- että energiapuun kuljetuksiin tai sekä puun 
että muiden tavaralajien kuljetuksiin)
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• Pohjois-Suomessa (aluejako 
liitteessä 1) käytetään Etelä-
Suomea suurempia ajoneuvoja 
sekä ainespuun että energia-
hakkeen kuljetuksissa

• Suurempien ajoneuvojen 
kustannushyödyt ovat suuremmat 
pidemmillä kuljetusmatkoilla, 
jotka ovat Pohjois-Suomessa 
Etelä-Suomea yleisempiä  

Kuljetuskaluston kokojakauma alueittain

10.3.2016
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• Metsäteho Oy:n osakas-
organisaatioilleen lähettämien 
kyselyiden mukaan puutavara-
yhdistelmistä varsinkin 68-tonnisten 
osuus on kasvanut selvästi mitta- ja 
massa-uudistuksen jälkeen 

• Toukokuuta koskevan 
lastinantajakyselyn mukainen 
kalustojakauma on melko lähellä 
edellä esitettyä kuljetusyritysten 
ilmoittamaa tukki- ja 
kuitupuuyhdistelmien kokojakaumaa

• Puutavara-ajoneuvon pitoaika on noin 
5–7 vuotta, joten kaluston keskikoon 
oletetaan vielä kasvavan kaluston 
uusimisten yhteydessä 

Metsäteollisuuden tuotantolaitoksiin saapuvien 
puutavarayhdistelmien kokojakauma

10.3.2016
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3.3 Kalustokehitykseen vaikuttavia tekijöitä 

10.3.2016

Kalustokapasiteetin 
tarve Kalustotyyppi Kaluston 

kokonaispaino

Energia-
puun 

käyttö-
määrä

Haketus-
paikka 

Kuormaus
aste 

(pienet 
leimikot)

Kuljetus-
matkan 
pituus

Kuljetus-
määrien 
tasaus 

vuoden-
aikoina

Erilaisten 
lastien 

yhdistä-
minen

Tie- ja 
silta-

verkon 
rajoitteet

Terminaa-
lien

käyttö 
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• Suurentuvien kuljetuskalustokokojen 
hyödyntämispotentiaaliin vaikuttavat 
ajoneuvojen kuormausasteet 

• Tukki- ja kuitupuussa sekä purussa ja 
hakkeessa kuormausasteet ovat hyvin 
korkeita, joten suuremmat ajoneuvojen 
kokonaispainot voidaan hyödyntää 
paremmin

• Tiheydeltään matala hakettamaton 
energiapuu hyötyy ajoneuvon kuormatilan 
kasvusta, mutta ei niinkään sallitun 
kokonaispainon kasvusta. Kuormausasteet 
ovat jääneet aikaisemmillakin ajoneuvojen 
kokonaispainoilla selvästi alhaisemmiksi.  

Kuormausaste

10.3.2016
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• Mikäli metsähakkeen käyttömäärä 
nousisi 27 TWh:iin, tarvittaisiin 
vajaa 300 hake-autoa ja vajaa 400 
energiapuu-autoa (Kärhä ym 2009)

• Lisäystä nykyiseen määrään olisi 
arviolta yli 300 autoa 

• Bioenergia ry:n Puolet suomalaista 
-skenaarion mukaan vuoteen 2030 
asti ulottuvat  logistiikkakaluston 
investoinnit olisivat 400 milj. euroa 

Metsähakkeen kuljetuskalustotarve 

10.3.2016

Lähde: Kärhä ym. 2009
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4.1 Kuljetuskustannusten nykytila
4.2 Kuljetuskustannusten skenaariot 

4. Energiapuun kuljetuskustannusten nykytila ja 
skenaariot
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• Haketetun energiapuun autokuljetuksissa saadaan selviä kustannushyötyjä 
suurempien ajoneuvoyhdistelmien käytöstä (ks. seuraavat kalvot, 
vertailulaskelmien taustaoletuksia on liitteessä 2).

• Myös pienpuukuljetuksissa autojen kokonaispainoa nostamalla saavutetaan 
vielä hyötyä, mutta hakkuutähteiden kuljetuksissa erot yhdistelmäkokojen 
välillä ovat hyvin pienet.

• Isojen ajoneuvoyhdistelmien kustannusetu suurenee kuljetusmatkojen 
pidentyessä. Tulevaisuudessa kuljetusmatkat voivat hyvinkin pidentyä 
nykyisestä varsinkin hyvin suurien energiapuun käyttökohteiden osalta. 

• Kotimaan energiapuukuljetuksissa käytetään vielä toistaiseksi vain 
autokuljetuksia. Mikäli kuljetusmatkat pitenevät yli 100 kilometriin, alus- ja 
rautatiekuljetusten laskennallinen hintataso on jo kilpailukykyinen. 

4.1 Kuljetuskustannusten nykytila
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Metsähakkeen kuljetuskustannus  

10.3.2016

Kuvio: Korpilahti 2015 

kmkm

Hakkuutähdehake Pienpuuhake
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Hakettamattoman energiapuun kuljetuskustannus

10.3.2016

km

Kuvio: Korpilahti 2015 
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Energiapuun haketus- ja kuljetusketjun kustannus 

10.3.2016

Kuvio: Iikkanen ym. 2014. Juna- ja aluskuljetuksiin sisältyy 50 km:n alkukuljetusmatka autolla. 
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• Energiapuukuljetusten kustannusskenaarioita on tässä tarkasteltu 
kahden aiemman selvityksen pohjalta: 
• Eri kokoisten ajoneuvoyhdistelmien kustannustason (Korpilahti 2015) ja 

tämän selvityksen yhteydessä laaditun kalustojakaumakyselyn mukaan 
• Energiapuukuljetusten optimoinnin mukaan (Iikkanen ym 2014)

• Suurimpien yhdistelmäkokoluokkien yleistymiseen vaikuttavat 
pelkkien kuljetuskustannusten lisäksi mm. 
• Tie- ja siltaverkon rajoitteet (varsinkin tulevaisuudessa, jos yhdistelmien 

kokonaispainoja nostetaan nykyisestä). 
• Kokonaispainoon vaikuttaa myös se, millä tieverkon tasolla energiapuun kuljetuksissa 

usein käytetyt monitoimiautot ajavat kuljettaessaan muuta kuin energiapuuta.  
• Terminaalihaketuksen yleistyminen, joka mahdollistaa runkokuljetukset 

terminaaleista yhä suuremmilla yhdistelmillä 

4.2 Kuljetuskustannusten skenaariot

10.3.2016 Metsätehon tuloskalvosarja 2a/2016 35



• Kustannusskenaarion taustaksi 
laadituissa kuljetuskaluston 
kokojakaumaskenaarioissa 
• A ja B ovat nykytilan mukaisia 

kokojakaumia aiemmin 
esitettyjen kyselytulosten 
perusteella 

• C:ssä on mukana myös HCT-
kokoluokka (90 tonnia). 
Kokojakauma muodostettiin 
niin, että se muodostaa 10 %:n 
säästön nykytilaan (A) 
verrattuna

Skenaario metsähakkeen kuljetuskustannuksista

10.3.2016
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• Kyselyn mukaisella ajoneuvokaluston 
kokojakaumalla metsähakkeen 
kuljetuskustannukset ovat 61 milj. €
vuodessa
• Kyselyn mukaisella ainespuun 

ajoneuvokaluston kokojakaumalla 
kustannusero nykytilaan on vielä pieni 
(-1,9 %)

• 10 %:n säästö on saavutettavissa esim. 
edellisen kalvon C-skenaarion 
mukaisella jakaumalla. Tällöin 
vuosittainen säästö nykyvolyymeilla 
on 6 milj. euroa, vuoden 2020 
tavoitevolyymilla 11 milj. euroa ja 
suurimman kestävän hakkuumäärän 
mukaisella volyymilla 23 milj. euroa 
vuodessa

Skenaario metsähakkeen kuljetuskustannuksista

10.3.2016

METSÄHAKE 2014/2015 2020T 2020SK
Metsähakkeen määrä TWh 15,2 27 58

Kokojakauma A: Energiahake
Kuljetuskustannukset A milj. €/v 61 108 233
Kuljetuskustannukset A €/MWh 4,01 4,01 4,01
Kokojakauma B: Ainespuu
Kuljetuskustannukset B milj. €/v 60 106 228
Kuljetuskustannukset B €/MWh 3,94 3,94 3,94
Kokojakauma C: HCT
Kuljetuskustannukset C milj. €/v 55 98 210
Kuljetuskustannukset C €/MWh 3,61 3,61 3,61
Muutos A/B
Kuljetuskustannukset milj. €/v -1 -2 -4
Kuljetuskustannukset milj. €/v % -1,9 % -1,9 % -1,9 %
Kuljetuskustannukset €/MWh -0,08 -0,08 -0,08
Muutos A/C
Kuljetuskustannukset milj. €/v -6 -11 -23
Kuljetuskustannukset milj. €/v % -10,0 % -10,0 % -10,0 %
Kuljetuskustannukset €/MWh -0,40 -0,40 -0,40
Kuljetusmatkan pituudeksi oletettu 100 km
T=tavoite, SK=suurin kestävä
Yksikkökustannukset ajoneuvojen kokoluokittain: Korpilahti 2015
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• Kalvossa 13 esitetyn energiapuun optimointimallin mukaisessa 
perusskenaariossa (4,7 milj. tonnia eli 12 TWh) kotimaisen 
energiapuun kuljetus- ja terminaalikustannukset olisivat 97,4 milj. €
vuodessa, josta 
• Suorien tiekuljetusten osuus 94 milj. €
• Junakuljetusten 1,2 milj. € ja
• Aluskuljetusten 0,55 milj. €.

• Kuljetuskustannukset olisivat tällöin 7,7 €/MWh 
• Luku on suurempi kuin edellisissä metsähakkeen kuljetuskustannus-

skenaarioissa, koska optimointimallin laskelmissa on yksityiskohtaisemmin 
mukana energiapuun käsittelyketjun eri vaiheet 

Kuljetuskustannukset optimointimallissa
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5.1 Johdanto 
5.2 Kysely meno-paluukuljetuksista
5.3 Kuljetusreittien case-tarkastelut
5.4 Meno-paluukuljetusten kustannusskenaariot

5. Energiapuun meno-paluukuljetusten nykytila ja 
skenaariot
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• Meno-paluukuljetuksilla (mepa) tarkoitetaan kuljetuksia, joissa 
kuljetusajoneuvossa on lastia myös kuljetuksen paluuosuudella

• Puutavarakuljetuksissa on yleistä, että ajoneuvot kulkevat täysinä 
metsästä käyttökohteeseen ja tyhjinä palatessaan metsään

• Mepa-kuljetuksilla parannetaan ajoneuvojen käyttöastetta ja 
pienennetään siten kuljetuskustannuksia kuljetettua tonnia tai 
kuutiota kohden 

• Laidalliset hakeautot soveltuvat myös muun irtotavaran kuin hakkeen 
paluukuljetuksiin 
• Ks. kalustokuvauskalvot 16–18  

5.1 Johdanto 
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• Edellä (luku 3.2) kuvatussa kuljetusyrityskyselyssä selvitettiin myös 
erilaisten kuljetusreittityyppien yleisyyttä sekä energia- että 
ainespuukuljetuksissa

5.2 Kysely meno-paluukuljetuksista
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• Noin 80 % puutavara-
kuljetusten suoritteesta (km/v) 
on kuljetuksia, joissa on täysi 
menokuorma ja tyhjä paluu-
kuorma.

• Kyselyaineiston perusteella 
reittijakaumassa ei ole suurta 
eroa aines- ja energiapuu-
kuljetusten välillä.  

Reittityyppien osuus kuljetussuoritteesta

10.3.2016

Reittityyppi A: Kuljetukset, joissa on täysi menokuorma ja tyhjä 
paluukuorma lähelle lähtöpistettä: % kuljetuksista

Reittityyppi B: Muut kuljetusreittityypit (esimerkiksi meno-
paluukuljetukset, rengasreitit tai keräilyajo): % kuljetuksista  
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• Suurin osa (71) kyselyyn 
vastanneista yrityksistä kuljettaa 
vain ainespuuta. Näistä 72 % totesi, 
että yrityksellä on mepa-kuljetuksia
• Tuloksen perusteella vaikuttaa, että 

mepa-kuljetuksia on yrityksillä 
satunnaisesti, koska kuljetus-
suoritteesta mepan osuus on 
selvästi pienempi (kalvo 42). 

• Lähelle samaa mepan osuutta pääsi 
vastaajaryhmä D. 

• Vain energiahaketta tai -puuta 
kuljettavien vastaajien määrä oli 
niin pieni, että mepa-kuljetusten 
merkityksestä yritystasolla ei voi 
tehdä johtopäätöksiä. 

Mepa-kuljetukset yritystyypeittäin

10.3.2016
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• Ainespuun mepa-kuljetuksissa 
käytetään suurempaa kalustoa kuin 
keskimäärin*. 

• Energiapuun mepa-kuljetuksissa 
käytetään puolestaan pienempää 
kalustoa. Pienen vastaajamäärän 
takia tulos ei ole välttämättä 
yleistettävissä. 

*Kuvioissa on käytetty keskenään eri muuttujia, joten johtopäätös on 
vain suuntaa-antava

Puukuljetusten kalustokoko mepassa

10.3.2016
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• Puutavaran kuljetusreitticasejen tarkoituksena oli saada tarkempi kuva 
erityyppisistä kuljetusreiteistä ja niiden vaikutuksista varsinkin kuljetusajoneuvon 
käyttöasteeseen

• Case-tapauksia on kerätty sekä aines- että energiapuukuljetuksista, jotta 
voitaisiin havaita ko. kuljetusten eroja 

• Case-tapauksia pyrittiin saada mahdollisimman erityyppisiltä reiteiltä. Ko. 
reittityyppien osuutta kokonaiskuljetuksista ei ole selvitetty. 

• Puutavaran kuljetusreitticaseja koottiin 
• 11:ltä ainespuun reitiltä 
• 5:ltä energiapuun reitiltä. 

• Osa energiapuucasejen tiedoista on kerätty osana BEST-projektin energiapuun 
kuormauksen työmalleja koskevaa tutkimusta (Ovaskainen&Lundberg 2016).

• Kukin case kuvaa ajoneuvon kulkua korkeintaan yhden vuorokauden ajalta. 
• Reittikuvat eivät ole keskenään samassa mittakaavassa ja ne kuvaavat vain 

karkealla tasolla kuljetusten suuntia ja etäisyyksiä.    

5.3 Kuljetusreittien case-tarkastelut
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• Kuljetusreiteistä tyypillisimpiä ovat reitit, joissa ajoneuvo on täysi (tai lähes 
täysi) toimituksen aikana ja tyhjä koko paluukuljetuksen ajan. Näissäkin 
reiteissä eroja on sen mukaan, onko tarkasteltu kuljetus 
terminaalista/terminaaliin vai suoraan tienvarsivarastosta käyttö-
kohteeseen. Koko kuljetusketjun tarkastelu vaatisikin myös eri päivänä 
tapahtuvan alku- ja jatkokuljetusten mukaan ottamista. 

• Meno-paluukuljetusreiteillä tyhjänä ajon osuus jää alimmillaan vain pariin 
kymmeneen prosenttiin. Rengasmaisten reittien tyhjänä ajon osuus 
vaihtelee ja pidemmälle viedyt johtopäätökset vaatisivat laajemman case-
joukon. 

• Mielenkiintoisia kuljetusreittejä ovat myös ne caset, joissa pitkiin kuljetuksiin 
yhdistyy lyhyitä paikalliskuljetuksia (Rengas 1 ja Mepa 1). 

• Osa reiteistä on yksinkertaisesti kuljetuksia kahden paikan välillä, osa 
reiteistä on puolestaan monimutkaisempia useine ja eri paikoissa sijaitsevine 
lähtö- ja toimituspisteineen. 
• Ns. monimutkaisemmat reitit ovat kuormattuna ajon osuuden osalta 

tehokkaampia. Kiinnostava jatkotarkastelun aihe olisikin se, miten toimivaa ja 
tehokasta monimutkaisempien reittien suunnittelu on. 

Kuljetusreittien eroista
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Ainespuun kuljetusreitticaseja

10.3.2016

Mepa 2Mepa 1Terminaalisyöttö 1

Täysi meno, 
tyhjä paluu 1

Täysi meno, 
tyhjä paluu 2

Täysi meno, 
tyhjä paluu 4

Täysi meno, 
tyhjä paluu 5

Täysi meno, 
tyhjä paluu 3

Terminaalisyöttö 2

Rengas 1 Rengas 2

Ajo kuormattuna/tyhjänä
Varikko
Tienvarsivarasto
Terminaali/kuormauspaikka
Tuotantolaitos
Terminaali
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Energiapuun kuljetusreitticaseja

10.3.2016

Täysi meno, 
tyhjä paluu 6
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tyhjä paluu 7

Täysi meno, 
tyhjä paluu 8
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Ajo kuormattuna/tyhjänä
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Terminaali/kuormauspaikka
Tuotantolaitos
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Reittityyppien ominaisuuksia 1

10.3.2016

Reittityyppi Eri toimitus-
kohteita kpl

Toimitukset 
kpl

Kokonaisajo km Kokonaisajo km / 
Toimitukset

Tyhjänäajo % km

Täysi meno – tyhjä paluu 1 1 1 169 169 42

Täysi meno – tyhjä paluu 2 1 2 710 355 52

Täysi meno – tyhjä paluu 3 1 2 683 342 46

Täysi meno – tyhjä paluu 4 1 2 753 377 46

Täysi meno – tyhjä paluu 5 1 3 965 322 52

Täysi meno – tyhjä paluu 6 1 2 211 106 49

Täysi meno – tyhjä paluu 7 1 3 73 24 48

Täysi meno – tyhjä paluu 8 1 2 113 57 51

Täysi meno – tyhjä paluu 9 1 2 217 109 50
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Reittityyppien ominaisuuksia 2

10.3.2016

Reittityyppi Eri toimitus-
kohteita kpl

Toimitukset 
kpl

Kokonaisajo km Kokonaisajo km / 
Toimitukset

Tyhjänäajo % km

Rengas 1 3 4 189 47 48

Rengas 2 2 2 760 380 31

Rengas 3 2 3 367 122 43

Terminaalisyöttö 1 1 3 1 350 450 50

Terminaalisyöttö 2 4 6 130 22 56

Mepa 1 3 5 899 180 23

Mepa 2 2 5 1 100 220 23

Keskiarvo (ml. edellinen kalvo) 1,6 2,9 543 205* 44

*Metsäteho Oy:n tilaston (Strandström 2015b) mukaan keskimääräinen kotimaisen puun kuljetusmatka autolla on 107 km 
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• Tällä hetkellä hakkeen kuljetuskustannus on 
3,74 €/MWh (kun oletetaan 80 km:n 
kuljetusmatka sekä täysi menokuljetus ja 
tyhjä paluukuljetus)
• Ko. kuljetusmatkalla ns. täysi meno-

paluukuljetus (tyhjänä ajon osuus 0 %) 
pienentäisi kuljetuskustannuksia noin 
kolmanneksen

• Meno-paluukuljetusten osuus 
ajosuoritteesta on nykyisin alle 15 % (ks. 
kalvo 42) 

• Oheisessa taulukossa ja liitteessä 3 on 
kuvattu säästöpotentiaaleja meno-
paluukuljetusten eri osuuksilla ja eri 
kuljetusmatkoilla. 

• Usein paluukuljetuksen kuorma joudutaan 
noutamaan eri paikasta kuin ensimmäisen 
kuorman purkupaikasta.  
• Siniset laatikot näyttävät tyhjien ajojen 

maksimiosuuden eri kuljetusmatkoilla, jotta 
nykytilanteeseen nähden voidaan kuitenkin 
saada säästöä.  

5.4 Meno-paluukuljetusten kustannusskenaariot

10.3.2016

Hakkuutähdehakkeen kuljetuskustannukset 
68-tonnin yhdistelmä 

Laskelmien perustana kuljetuskustannukset lähteessä Korpilahti 2015

Metsätehon tuloskalvosarja 2a/2016 51



• Energiapuun käytön lisäämistä tukevat monet EU- ja kansallisen tason poliittiset tavoitteet, 
biovoimalaitosten investointihankkeet sekä metsäteollisuuden tuotantolaitosten 
investointihankkeet, joiden kasvava ainespuun kysyntä lisää myös energiapuun tarjontaa.  

• Kuljetuskustannukset muodostavat merkittävän osan puun hankintakustannuksista. 
Kuljetuskustannusten madaltamisessa keskeisessä roolissa on puolestaan kuljetuskaluston 
tehokas käyttö. 

• Energiahakekuljetuksissa on hyvä potentiaali hyödyntää suurentuvia ajoneuvojen kokonais-
painoja hakkeen tiheyden takia. 
• Myös haketuksen yleistyminen terminaaleissa, jotka sijaitsevat parempitasoisten tieyhteyksien 

varrella kuin tienvarsihaketuspaikat, parantaa edellytyksiä suurempien ajoneuvojen käyttöön. 
• Energiahakekuljetuksissa on myös kohtalainen potentiaali hyödyntää meno-

paluukuljetuksia, koska hakeajoneuvot sopivat ominaisuuksiltaan useammanlaisiin 
kuljetuksiin kuin puutavara-autot. Kehittämistarpeita on erilaisissa ratkaisuissa, joilla 
voidaan puutavara-auto muuttaa hakekuljetuksiin sopiviksi. Mepa-mahdollisuuksien 
hyödyntäminen vaatinee myös uudenlaisia toimintamalleja kuljetusten suunnittelussa ja 
tiedonkulussa eri toimijoiden välillä. Meno-paluukuljetusten suunnitteluprosessien 
läpikäynti onkin yksi kiinnostava jatkotutkimusaihe.   

• Muun energiapuun (hakettamattomat hakkuutähteet, kannot ja pienpuu) kuljetuksissa 
suuremmat ajoneuvot kasvattavat kuormatilan kokoa ja siten vähentävät 
kuljetuskustannuksia kuljetettua lastimäärää kohden. Kustannushyöty nykytilaan jää 
kuitenkin pieneksi.  

6. Johtopäätökset 
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Liite 1. Kyselyyn vastanneet yritykset  

10.3.2016

Maakunta Lkm
Lappi 8
Pohjois-Pohjanmaa 16
Pohjanmaa 1
Keski-Pohjanmaa 1
Etelä-Pohjanmaa 5
Kainuu 8
Pohjois-Karjala 5
Pohjois-Savo 6
Etelä-Karjala 9
Etelä-Savo 10
Keski-Suomi 4
Satakunta 2
Varsinais-Suomi 6
Pirkanmaa 12
Päijät-Häme 3
Kanta-Häme 0
Kymenlaakso 3
Uusimaa 0
Ahvenanmaa 0
Yhteensä 99

Pohjoinen = oranssit maakunnat
Etelä = siniset maakunnat
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Liite 2a. 60-tonninen ajoneuvo

10.3.2016

Uncrushed materials – Vehicle own mass 31 t (with a loader) 

Comminuted materials – Vehicle own mass 25 t 

Korpilahti 2015
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Liite 2b. 68-tonninen ajoneuvo

10.3.2016

Uncrushed materials – Vehicle own mass 32,5 t (with a loader)

Comminuted materials – Vehicle own mass 27,5 t 

Korpilahti 2015
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Liite 2c. 76- ja 90-tonninen ajoneuvo

10.3.2016

Comminuted materials – Vehicle own mass 29,5 t 

Korpilahti 2015

Comminuted materials – Vehicle own mass 30,3 t 

Metsätehon tuloskalvosarja 2a/2016 60



Liite 3a. Energiahakkeen kuljetuskustannukset
Tyhjänä ajon osuus = 50 %, 68-tonninen yhdistelmä
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Liite 3b. Energiahakkeen kuljetuskustannukset
Tyhjänä ajon osuus = 40 %, 68-tonninen yhdistelmä
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Liite 3c. Energiahakkeen kuljetuskustannukset
Tyhjänä ajon osuus = 30 %, 68-tonninen yhdistelmä
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Liite 3d. Energiahakkeen kuljetuskustannukset
Tyhjänä ajon osuus = 20 %, 68-tonninen yhdistelmä
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Liite 3e. Energiahakkeen kuljetuskustannukset
Tyhjänä ajon osuus = 10 %, 68-tonninen yhdistelmä
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Liite 3f. Energiahakkeen kuljetuskustannukset
Tyhjänä ajon osuus = 0 %, 68-tonninen yhdistelmä
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