
Kuormakapasiteetin käyttö puupolttoaineen 
kuorma-autokuljetuksissa 
Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kuorman koon vaikuttavan 
suuresti kuljetuskustannuksiin. Koska puulla biopolttoaineena on
tyypillisesti alhainen kiinteämassaprosentti, tulee kuorma-auton 
lastaustila usein täyteen ennen kuin päästään korkeimpaan 
sallittuun kuorman painoon. Tämä infolehti esittelee tuloksia, jotka 
saatiin seuraamalla vuoden ajan kuormakapasiteetin käyttöä 
puupolttoaineen kuorma-autokuljetuksissa.

Aiemmat tutkimukset 
Björheden (2001) tutki kuormien painovaihteluita puunosien 
kuorma-autokuljetuksissa. Kuukausittainen kuormapainon keski-
arvo vaihteli 25 ja 35 tonnin välillä (kun sallittu kuorman 
maksimipaino oli 35 tonnia). Selityksenä 73 % vaihteluun vaikuttivat 
ilmastolliset tekijät, jotka muodostuivat:
- keskisademääristä (sade ja lumi lisäsivät kuormien painoa)
- keskilämpötila nollan yläpuolella (kuivaus vähensi kuormien

painoja)
- pilvisyys (mikä huononsi kuivumista)

Kausivaihtelut vaikuttivat eniten kuormien painoon tammikuussa ja 
vähiten heinäkuussa. 

Ilmastollisten tekijöiden todistettujen vaikutusten lisäksi tutkimus 
osoitti, että kuormaajan kokemus lisäsi kuormien keskipainoa.

Irrallisten hakkuutähteiden kuljetusten seuranta vuoden aikana 
Vuoden 2006 aikana luotiin tietokanta, jossa seurattiin 
hakkuutähteiden kuorma-autokuljetuksia Pohjois-Ruotsissa. 
Tietokanta sisältää kustakin hakkuukohteesta tietoja koskien 
toimituksia (tuoretonni, kuivamassa ja energiasisältö) sekä hakkuun, 
välivarastopaikalle kuljetuksen ja mittauksen ajankohtia.   
Tilasto sisältää toimituksia 31 välivarastosta (695 kuormaa). 
Hakkuutähteitä toimitettiin 17 välivarastosta talvella, 4:stä keväällä ja 
10:stä kesällä. Kaikki kuormat kuljetettiin kuormaimella varustetuilla, 
hakkuutähdekuljetuksiin soveltuvilla kuorma-autoilla, (joissa on 
vahvistetut peltiseinät, jotka kestävät jonkin verran tiivistämistä
kuormaimen avulla).      
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Irrallista hakkuutähdettä sisältävien kuormien kokovaihtelut 
Kuormien keskipainot vuoden seurannan aikana vaihtelivat 16 ja 28 
t välillä välivarastoittain. Painavimmat kuormat toimitettiin talvella 2 
viikkoa hakkuusta ilman välivarastointia. Kevyimmät kuormat 
toimitettiin kesällä, kun hakkuutähteitä oli säilytetty 11 viikkoa 
hakkuupaikalla ja 20 viikkoa välivarastossa. Kuormien keskipaino
koko tutkimuksessa oli 21,6 tuoretonnia. Vastaavasti kuivamassa 
oli 10,9 tonnia ja energiasisältö 49,5 MWh. Alla esitetään 
tärkeimmät talvi- ja kesäkuljetusten erot:

Tulokset osoittavat talvikuljetuksille korkeamman kuormapainon 
(tuoretonnia), mutta kesäkuljetuksissa alhaisempi kosteus johti 
korkeampaan kuivamassaan ja energiamäärään kuormaa kohti. 
Keskimäärin kesätoimituksissa hakkuutähteet kuivuivat pitempään 
hakkuupaikalla ennen välivarastoon kuljettamista (7,3 talvikuljetuk-
sissa ja 12,2 viikkoa kesäkuljetuksissa). Alla oleva taulukko näyttää, 
miten kosteus vaihteli talvi- ja kesäkuljetuksissa hakkuupaikalla 
säilytysajan perusteella:

Kesäkuljetukset olivat myös keskimäärin olleet pitempään väli-
varastopaikalla (21,1 vkoa) kuin talvikuljetukset (0,8 vkoa). Pienillä 
vaihteluilla välivarastointiajoissa (0-5 vkoa) ei kyetty osoittamaan 
talvivarastoinnin vaikutusta. Vaikka kesätoimituksissa oli suurempi 
vaihtelu varastointiajoissa (6-34 vkoa), eivät tulokset osoittaneet 
kosteuden enää vähentyneen välivarastoinnin pituuden ansiosta.  

Sen sijaan voidaan todeta, että kuiva-ainetonnien määrä lisääntyy 
kuormaa kohden, kun varastointiaika kasassa pitenee (ks. kuvio 
alla). Jos kosteus on tasainen, merkitsee tämä tiivistymistä ja 
korkeampaa irtotiheyttä, kun hakkuutähteitä varastoidaan 
pitempään.

Johtopäätelmät
Hakkuutähdekuljetusten seuranta vuoden aikana osoitti, että 
kesäkuljetuksissa oli korkeampi energiasisältö toimitettua kuormaa 
kohden kuin talvikuljetuksissa. Kesäkuljetusten varastointiaika oli 
talvikuljetuksia pitempi hakkuupaikalla, (mistä seurasi alhaisempi 
kosteus), ja pitempi varastointiaika kasassa, (mistä seurasi suurempi 
irtotiheys). 
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Keskimääräinen kuorma Talvi Kesä
tuoretonni 21,3 20,3
kuivamassatonni 10,2 11,6
MWh 43,5 53.7
kosteus (%) 54 44

Kosteus (%) toimitettaessa

< 8 vkoa hakkuupaikalla8-12 vkoa hakkuupaikalla > 12 vkoa hakkuupaikalla
Talvi 55,4 54,9 48,9
Kesä 48,6 42,5 42,5
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