
Hakkuutähteet ja pienpuut ovat materiaalia, jossa on alhainen irto-
tilavuus ja siksi niitä on kallista kuljettaa. Lisäksi kosteus ja 
materiaalin hajoamisprosessi voivat vaikuttaa varastoinnin 
yhteydessä energiasisältöön toimitettavaa tonnia kohti. Tämä 
vaikeuttaa sopivan kuljetusvaihtoehdon valintaa. Periaatteessa 
materiaali tulee toimittaa pienennettynä, ja voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi, esim. missä pienentäminen parhaiten kannattaa 
tehdä (kuvio 1). 

Kuvio 1. Puupolttoaineketju. Missä haketus tapahtuu?

Kuvio 2. Viisi eri systeemiä määritellään.

Polttoainekuljetusten systeemianalyysiä
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kuljetus

Haketus

Hiljattain metsäteknologiayksikössä toteutetussa tutkielmassa 
tehtiin yhteistyötä Energidalen i Sollefteå AB:n kanssa. Siinä 
tehtiin viisi eri systeemianalyysiä, joissa kaikissa lopputoimitus oli 
haketta. 

Terminaali

G = Hakkuutähteet

B = Paalit (risutukit)

F = Hake

Kuvio 3. Terminaalista on kerrottu aikaisemmassa INFO-lehdessä. Tässä 
sitä on ajateltu käyttää jauhamiseen rautatieaseman läheisyydessä 
(4 vaihtoehtoa).
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Lyhyt systeeminkuvaus (kuvio 2)
1. Hakkuutähteet toimitetaan hakkuupaikalta lämpövoimalaan 

metsätraktorilla ja hakkuutähteitä kuljettavalla kuorma-autolla 
2. Materiaalin paalaaminen hakkuupaikalla, kuljetus metsätrak-

torilla ja tukkiautolla haketettavaksi lämpövoimalaan
3. Kuljetus metsätraktorilla ja tienvarsihaketus. Hakeautolla 

kuljetus lämpövoimalaan. 
4. Hakkuutähteet kuorma-autolla terminaaliin, (Kuvio 3), 

haketus ja sitten rautatietä lämpövoimalaan.
5. Paalaus hakkuupaikalla ja kuljetus kuorma-autolla 

terminaaliin. Rautatietä lämpövoimalaan, jossa haketus.
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Kustannukset ja eri työvaiheiden suoritukset arvioitiin kirjallisuuden 
sekä urakoitsijoiden ja tilaajan antamien tietojen perusteella. 
Paalausvaihetta mahdollisesti vähän yliarvostettiin ja terminaali-
kustannuksia aliarvostettiin. Tämä on yksi analyysitapa.

Kuvio 4. Kuorma-autokuljetusten systeemivertailuja kr/tonni ja kr/MWh. 

Tuloksia
Hakkuutähteiden (GROT) kuljetusmatkan ylittäessä n. 50 km, se on 
kalleimmillaan (mutta yksinkertaisinta), kun taas haketettuna tai 
Paalattuna halvimmillaan (Kuvio 4). Mikäli otetaan huomioon 
hajoamisprosessi ja hävikki, tulee paalauksesta edullisinta.  
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Kuvio 5. Maantiekuljetusten vertailu junakuljetuksiin.

Hakkuutähteiden (GROT, Gröna delar och toppar) yli 100 km:n kuljetuk-
sissa, tulee jatkokuljetus tapahtua junalla.
Tämä esimerkki osoittaa, että pitempiä kuljetuksia varten tulee 
tehdä vaihtoehtoanalyysi. Lisäksi analyysi osoitti, että pitää vielä 
kehittää metsäkuljetuksia, haketusta ja terminaalikäsittelyä. 
Hajoamisprosessi ja kosteusmuutokset vaikuttavat systeemiin 
voimakkaasti, mutta eri tavoin. 
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