
Hakkuutähteiden ja pienpuiden toimittaminen 
lämpövoimalaan  - Laskentamenetelmä kuorma-
autokuljetusten arviointiin 
Kiinteiden biopolttoaineiden kulutus tulee voimakkaasti nousemaan 
lähivuosina. Kun polttoaineen tarve vastaanottajaa kohden kasvaa, 
joudutaan raaka-aine noutamaan entistä suuremmilta alueilta ja 
pitempien kuljetusmatkojen päästä, minkä seurauksena kustan-
nukset nousevat.  
Puupolttoainekuljetusten nopean kehityksen johdosta, ei kaikkialla 
ole vielä saatavilla ennakolta sovittuja kuljetustariffeja. Hakkuu-
tähteitä ja pienpuita kuljetetaan eri tavoin erilaisilla ajoneuvoilla. 
Kuljetuskustannuksia arvioitaessa on hyvänä apuna laskelma 
ajoneuvon kustannuksista. Tämä infolehti esittelee sellaisen malli-
laskelman ja sen eri vaiheet. 

Keskiarviolaskelman käyttö kustannusten arvioinnissa  
Laskelma perustuu kustannuksiin, jotka on laskettu keskimääräisesti 
ajoneuvon koko käyttöiälle. Laskelma antaa ensin kustannuksen 
toimeksiantoa kohden (Ctr kr, kruunuina). (Kruunun kurssi noin 9,2).
Kustannukset toimeksiantoa kohden vaikuttavat seuraavat tekijät:
Kiinteät kustannukset tuntia kohden (Fh kr/h)
Muuttuvat kustannukset km:ia kohden (Vkm kr/km)
Muuttuvat kustannukset kuormausta/purkamista kohden (Vld kr/lkuormaus)  

Tällöin Ctr = Fh(h) + Vkm(km) + Vld

Kustannuksia toimeksiantoa tai matkaa kohden (ajo ilman kuormaa,
kuormaus metsässä, ajo kuormattuna ja purkaminen vastaanottajan 
luona)  käytetään perustana arvioitaessa seuraavia kustannuksia: 

- kustannukset kuljetettua tonnia kohden 
- kustannukset kuljetustyön yksikköä kohden  (tonnikm) 
- tai kustannukset toimitettua MWh:ta kohden
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Vaihe 2 – Muuttuvat kustannukset (Vkm ja Vld)

Tässä laskelmassa poistoja käsitellään muuttuvana kustannuksena.
Sen vuoksi ajoneuvosta tehdään poistoja kulumisen johdosta eikä 
iän perusteella. Kuorma-auton ja perävaunun poistot lasketaan 
ajettujen kilometrien suhteessa koko käyttöiän aikaisiin kilometrei-
hin. Nosturi puolestaan poistetaan suhteessa koko käyttöiän 
aikaisten kuormausten määrään. Yleinen poistojen laskentakaava

Poisto = investointi – jäännösarvo 
käyttöikä 

Kuorma-auto, jonka investointikustannukset ovat 1,75 milj.kr ja jonka 
jäännösarvo on 10 % 1 000 000 km ajon jälkeen

Poisto/km = 1 750 000 – 175 000 =  1,575 kr/km
1 000 000 ( 0,17 €/km)

Jotta voidaan laskea muuttuva kustannus kilometriä kohden (Vkm) 
lasketaan yhteen kuorma-auton ja perävaunun poistot, huolto sekä 
polttoaineen ja renkaiden kustannukset kilometriä kohden.

Vkm = Poisto/km + huolto/km 
+ polttoaine/km + renkaat/km

Jotta voidaan laskea muuttuvat kustannukset kuormausta kohden 
(Vld), lasketaan kuormaimen poistot, huolto ja polttoaine 
kuormausta kohden 

Vld = poistot/kuormaus + huolto/kuormaus 
+ polttoaine/kuormaus

Polttoaine- ja huoltokustannukset perustuvat kirjattuun kulutukseen 
ja kustannuksiin pitemmällä aikavälillä, sekä aikaisempaan 
kokemukseen (esim. jaettaessa polttoainekulutusta ja huoltokuluja 
ajamisen ja kuormaamisen välillä).

Vaihe 1 – Kiinteät kustannukset tuntia kohden (Fh)

Ajoneuvon kiinteät kustannukset tuntia kohden lasketaan lähtien 
kiinteistä kustannuksista vuotta kohden, jotka jaetaan vuoden 
käyttötunneilla. Kiinteillä kustannuksilla tarkoitetaan:

- Hallinto (kuljetusten johtaminen, konttori ja puhelin ym)
- Kuljettajan palkka (mukaan lukien kaikki sosiaalikulut) 
- Vero ja vakuutus
- Voitto (useimmiten laskettuna vuosittaisena pääoman tuotto%:na)
- Korot (sidotulle pääomalle ja liikepääomalle) 

Kiinteä kustannus tuntia kohden lasketaan seuraavalla kaavalla

Fh = Hallinto + palkka + vero + vakuutus + voitto + korot
tuntia / vuosi

Sidotun pääoman korot arvioidaan erikseen kuorma-autolle, 
perävaunulle ja nosturille: 

korot/vuosi = korkotaso ((investointi-jäännösarvo) + jäännösarvo)
2

Kuorma-autolle, jonka investointikustannukset ovat 1,75 milj.kr ja 
jäännösarvo  10 % 1 000 000 km ajon jälkeen laskettuna 5 % 
korkotasolla,  tulee sidotun pääoman koroksi

korot/v = 0,05 ((1 750 000 – 175 000) + 175 000) = 48 125 kr/v
2 ( 5.231 €/v)



Vaihe 3 – Kustannusten arviointi toimeksiantoa kohden (Ctr) 

Yllä olevasta esimerkkilaskelmasta voidaan saada kiinteille ja muuttuville kustannuksille muuttujat arvioitaessa tietyn toimeksiannon 
kustannuksia 

Ctr = Fh (h) + Vkm (km) + Vld

= 347 kr/h (h) + 7,97 kr/km (km) + 183 kr

Toimeksianto, jossa 80 km:n kuljetus vaatii yhteensä 160 km ajoa sekä tyhjänä että kuormattuna. Kuormaus ja purkaminen mukaan luettuna 
toimeksiantoon kuluu aikaa 4,12 h ja kustannukset toimeksiantoa kohdet tulevat siten

Ctr = (347 x 4,12) + (7,97 x 160) + 183 = 2887 kr 

Koko laskelma kiinteine ja muuttuvine kustannuksineen näyttää käytetyillä esimerkkiluvuilla seuraavalta:

Kiinteät vuosittaiset kustannukset  kr
a. hallinto 117 000
b. palkka (2 kuljettajaa) 827 750
c. vero ja vakuutus 80 000
d. voitto 91 325
e. korot 95 575
Kustannusten 1 211 650 kr/år
Aika/v 3 500  h/år
Fh per h 1 211 650 kr / 3500 h = 347 kr/h (37,72 €/h)

Muuttuvat kustannukset  kr
Kuorma-auto ja perävaunu(kr/km)Nosturi  (kr/kuormaus)

f. polttoaine litraa per km x kr/litra 3,41 litraa per kuormaus x kr/litra 78,4
g. huolto kuorma-auto

perävaunu
1,20
0,06

nosturi 30,0

h. renkaat 0,40
i.  kuormaus kuorma-auto

perävaunu
1,57
0,78

nosturi 75,0

kustannusten summa Vkm per km 7,97 Vld per kuormaus 183
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Vaihe 4 – Kuljetuskustannusten arviointi yksikköä kohden 

Toimeksiantokohtaisten kustannusten laskemisen jälkeen voidaan 
laskea kuljetuskustannukset yksikköä kohden. 

Jos esim. kuoma-auton oletetaan kuljettavan 20 tuoretonnia, tulee:

Kustannus kuljetettua tonnia kohden  =   kr/toim.anto =  2887 = 144 kr/tonni                                                 
kuormanpaino    20 t (15,65 €/tonni)

Kustannus per tonnikm =    kr/toim.anto =             2887 = 1,80 kr/tonnikm
kuormanpaino x kuljetusmatka    20t x (80 km) (0,20 €/tonnikm)

Kustannus per MWh = kr /toim.anto             = 2887 = 58,21 kr/MWh
energiaa /tuoretonni   2,48       ( 6,33 €/MWh)

Energiasisältö tuoretonnia kohden vaihtelee kosteuden mukaan. 
Irrallisille hakkuutähteille voidaan seuraavia arvoja käyttää lasket-
taessa tuoretonneista   MWh.  

Kosteus (%) MWh/tuoretonni 

40 3,02

50 2,48

60 1,79

Joitakin esimerkkejä tuloksista

Menetelmää voidaan käyttää määriteltäessä erilaisten, 
vaihtoehtoisten kuljetusten kustannusvaikutuksia, kun niitä lasketaan 
kuljetettavaa hakkuutähde- tai pienpuuyksikköä kohden.

Alla olevassa kuviossa esitetään eräs esimerkki, jossa vertaillaan 
hakkuutähteiden kuorman painon (tuoretonni) ja matkan (km) 
vaikutusta kustannuksiin per tonnikm.
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