
Mahdollisuuksia paluukuljetusten lisäämiseen 
ja tyhjänä ajon vähentämiseen metsäpolttoaineen 
kuorma-autokuljetuksissa
Kuljetuspalveluiden hinnoittelussa usein oletetaan, että  ajomatka 
tyhjänä metsään on yhtä pitkä kuin kuljetusmatka sieltä 
vastaanottajalle.  Mutta jos kuljetusyrittäjät tuntevat maantie-
teellisesti vastakkaisia materiaalivirtoja, se lisää mahdollisuuksia 
paluukuorman löytämiseen ja vähentää siten tyhjänä ajon osuutta.

Edellytyksinä paluukuormien löytämiselle ovat: 
- vastakkaissuuntaiset materiaalivirrat ovat samanaikaisia
- molempia materiaalivirtoja kuljetetaan samalla ajoneuvotyypillä
- kunkin materiaalivirran kuljetusyrittäjällä tulee olla vakiintunut asiakas-

suhde.
Tämä infolehti esittelee tutkimuksia koskien paluukuljetusten 
hyödyntämistä metsäpolttoaineen kuorma-autokuljetuksissa. 
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Paluukuljetukset ovat mahdollisia, kun eri vastaanottajien hankinta-
alueet menevät päällekkäin. Silloin syntyy vastakkaissuuntaisia 
virtoja. Tämä tilanne syntyy ensisijaisesti:
- kun tietyt vastaanottajat ottavat vastaan vain tiettyä valikoimaa

(esim. tukkeja, massapuuta tai puupolttoainetta) .
- kun eri vastaanottajien hankinta-alueissa on paljon päällek-

käisyyttä (esim. kova kilpailu tietystä valikoimasta) . 

Vastaanottajien lisääntynyt erikoistuminen (esim. keskittyminen 
tiettyyn puulajiin tai raakapuun suuruusluokkaan tai metsä-
polttoaineen tiettyyn jalostusasteeseen) lisää erillisten kuljetus-
virtojen määrää ja mahdollisuuksia vastakkaisiin virtauksiin.

Hajautetussa kuljetusten suunnittelussa on kuljetusyrittäjällä usein 
kiinteä noutoalue (kotialue, johon liittyy toimitussuunnitelman 
mukainen ensisijainen toimitusvastuu). Jotta mahdollinen 
paluukuljetus tulee ajankohtaiseksi, edellytetään, että 
kuljetusyrittäjät:
- etsivät aktiivisesti  vastakkaisia kuljetussuuntia omille suorille

kuljetustoimeksiannoilleen
- ottavat yhteyttä kuljettajiin, joilla on ensisijainen vastuu

vastakkaissuuntaisesta materiaalivirrasta
- sopivat yhdessä vastaavien välivarastojen kuormien vaihtami-

sesta, jotta kummaltakin vähenee tyhjillä autoilla ajaminen.
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Organisaatioiden välisten prosessien tehostaminen  

Organisaatioiden välisten prosessien kartoituksessa (Karlsson et al 
2006) määriteltiin kolme eri muunnelmaa paluukuljetuksia  vaihdet-
taessa. Näitä olivat:
Partneriyhteistyö: jossa ennakolta sovituissa kokouksissa jaetaan

tietoa välivarastopaikoista kuljetusten suunnittelijoiden
kesken 

Useamman tahon yhteistyö: jossa tietoa välivarastopaikoista jaetaan 
kuljetusten suunnittelijoiden kesken tiedustelujen 
perusteella

Kuljetusyrittäjästä riippuvainen yhteistyö: tiedon jaolle ei ole
olemassa rutiineja, kuljetusyrittäjät itse etsivät
paluukuormia 

Toivottavia parannuksia koskevan tarveanalyysin pohjalta 
suunniteltiin standardoitu prosessi, jota testattiin 4 käyttäjäryhmässä. 
Peruskonsepti perustuu osallistuvien kuljetusorganisaatioiden yhtei-
seen paluukuormatietokantaan. Eri vaiheet näkyvät alla kuviona.

Kuljetusyrittäjät voivat kirjoittautua sisään ja etsiä mahdollisia paluu-
kuormia, jolloin paluukuorman vaihdon kirjaaminen voi tapahtua 
kerralla yksittäisestä tai saman välivaraston useasta paluu-
kuormasta. Jokaisesta vaiheesta on lisätietoja seuraavalla sivulla.

Lisääntyvien paluukuljetusten taloudellisen potentiaalin 
arviointi

Useat tutkimukset ovat keskittyneet määrittämään sen taloudellisen 
potentiaalin suuruutta, jonka lisääntyneet paluukuljetukset saavat 
aikaan metsän raaka-aineen käsittelyssä. Tutkimukset on kohdistet-
tu suunniteltuun materiaalivirtaan, eikä kunkin yksittäisen kuorma-
auton lastaukseen. Carlsson & Rönnqvist (1998) ja Palander et al
(2002) esittävät materiaalivirtamalleja raakapuulle ja puupoltto-
aineelle. Nämä tutkimukset perustuvat optimointimalleihin, joissa eri 
välivarastojen volyymit jaetaan eri vastaanottajille (ks. alla). 

Erillistä rutiinia käytetään, kun etsitään niitä paluukuormia (virtausten 
yhdistelmiä), jotka säästävät eniten tyhjänä ajolta (ks. alla). Nämä
otetaan mukaan optimointimalliin. Sen jälkeen allokoidaan 
käytettävissä olevat mahdolliset eri volyymit erilaisten suorien tai 
paluuvirtojen kesken riippuen siitä, miten eri vaihtoehdot saavat 
aikaan mahdollisimman alhaisia kuljetuskustannuksia. 

Nämä tutkimukset osoittavat, että mahdollisesti aikaansaatavat 
kustannussäästöt, kun käytetään täysin hyväksi vastakkaiset 
materiaalivirtaukset paluukuormina, pelkästään suorien kuljetusten 
osalta ovat usein 5 ja 10 %:n välillä. 
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Paluutietokannan käytön vaiheet
Välivarastojen valinta
Organisaation kuljetussuunnittelija valitsee ne välivarastot, joita sillä hetkellä pidetään sopivina paluukuormien vaihdossa (välivarastot, joissa on maantieteellisesti edullinen 
sijainti, korkea prioriteetti tai suuret toimitusmäärät).

Tietojen syöttö
Välivarastoista annetaan tietoa ohjelmaan yksinkertaisen mallin mukaisesti
- välivaraston koordinaatit saadaan merkitsemällä sen sijainti karttaikkunaan, josta koordinaatit saadaan automaattisesti
- valitaan valmiista listasta ne valikoimat, jotka ovat käytettävissä. 
- volyymit valikoimittain; laskettuna SDC:n mukaisesti (metsätalouden tietokeskus Ruotsissa).
- jokaisen valikoiman määränpää valitaan valmiista listasta.
- vastaava kuljetusyrittäjä (sekä kontaktitiedot, matkapuhelinnumero sekä mahdollinen faksi- ja sähköpostiosoite)  
- kuljetustilaukset kyseisille välivarastoille laitetaan mukaan liitetiedostona, niin että vastaavalla kuljetusyrittäjällä on ne tarvittaessa sekä omassa käytössään että välitettävissä 
toiselle kuljetusyrittäjälle kuljetusten vaihdon yhteydessä. (Tiedoston voi lukea vain vastuussa oleva kuljetusyrittäjä, mutta se voidaan myös lähettää sähköpostina tai faksilla 
mahdollisen paluukuljetuksen vaihdon yhteydessä.) 

Kirjautuminen sisään ja paluukuormien etsiminen
Kuljetusyrittäjältä, joka aikoo käyttää ohjelmaa etsiäkseen paluukuormia, kysytään ensin henkilökohtainen kirjautuminen. Kirjautumisen perusteella määräytyy, mitä tietoa 
käyttäjä pääsee näkemään sekä se, onko käyttäjällä vain tiedon katseluoikeudet, vai voiko hän myös muuttaa tietoja.
Etsiessään tietoa välivarastoista käyttäjä voi valita kaikki välivarastot tietystä määränpäästä, kaikki välivarastot maantieteellisesti rajatulta alueelta tai välivarastot sekä tietystä 
määränpäästä että maantieteellisesti rajatulta alueelta.
Tietyssä määränpäässä sijaitseva välivarasto valitaan osoittamalla sitä listassa, jossa ovat kaikki välivarastoja sisältävät määränpäät.
Tietyltä maantieteelliseltä alueelta etsittäessä, piirretään kyseinen alue hiiren tai tietokoneen kynän avulla  karttakuvaan. Etsintäalue voidaan piirtää käyttäjän haluamaan 
muotoon, kunhan alue on rajattu.  

Vaihtoehdon valinta
Kyselyn vastaus tulee näkyviin kyseisen alueen karttakuvana, jossa on merkittynä välivarastopaikat. Kartassa on kolme kiinteää suurennustasoa, jotta voidaan helposti vaihtaa 
yleiskuvasta paikalliskarttaan. Hiirellä tai tietokoneen kynällä osoittamalla, saadaan välivarastosta sekä vastaavasta kuljetusyrittäjästä tiedot. Tiedot tehdystä kyselystä ovat 
esillä, kunnes tehdään uusi haku, jotta olisi mahdollisimman yksinkertaista vaihtaa kyselyn ja muiden välivaraston tiedoista kertovien näyttöjen välillä. Kuljetusyrittäjä valitsee 
valikoimasta sellaisen määränpään, joka antaa mahdollisimman hyvän paluukuorman suhteessa kuljetusyrittäjän muihin suunnitelmiin. 

Kontakti vastaavaan kuljetusyrittäjään
Jotta voidaan tarkistaa, onko vaihto mahdollinen, tarvitaan kontaktia vastaavaan kuljetusyrittäjään. Kontakti otetaan puhelimitse tai mikäli mahdollista, sähköpostitse. 
Keskustellaan vaihdon mahdollisuudesta sekä sen edellytyksistä. Niistä voi olla esimerkkinä sen hetkiset tierajoitukset sekä ajankohdat, jolloin muita kuorma-autoja on  
välivarastossa tai mikäli tietyn kasan puut on ensin kuljetettava pois. Mikäli olosuhteet estävät vaihdon, valitaan toinen välivarasto ja otetaan kyseiseen kuljetusyrittäjään 
yhteyttä.

Kuljetustilauksen vaihto
Kun vastaava kuljetusyrittäjä on kirjannut paluukuljetuksen, voidaan välivaraston kuljetustilaus lähettää suoraan vastaavan kuljetusyrittäjän tietokoneesta ohjelman avulla 
sähköpostiin tai faksiin.

Jälkiraportointi
Paluukuljetus toteutetaan niiden ohjeiden mukaan, jotka vastaava kuljetusyrittäjä on antanut. Kuorma ajetaan mittausasemalle omalla kuljetusvälinenumerolla mutta vastaavan 
kuljetusyrittäjän yritysnumerolla. Jälkiraportointi tapahtuu SDC:n kautta kummallekin kuljetusyrittäjälle ja kuljetussuunnittelijalle.

Seuranta
Eri kuljetusorganisaatioiden kesken tehtyjen sopimusten mukaan tehdään toteutetuista vaihdoista seurantaa. 



Systeemin käyttö edellyttää, että organisaatiot ovat edeltä käsin 
sopineet:
- Ketkä pääsevät kunkin organisaation välivaraston tietoihin
- Mitä hintoja ja mitä hinnoittelujärjestelmää sovelletaan
- Seurannassa käytettävät avainluvut
- Kuinka seurannassa huomattu epätasainen vaihtojen jakautuminen 

oikaistaan
Alla esitetään vuokaaviona työtapaan liittyvä informaatiovirta. 

Dag Fjeld
Michael Karlsson
SLU SE-901 83 Umeå
www-umea.slu.se
Vaihde +46 (0)90 7868100 

Vuokaavio on jaettu kolmeen kategoriaan: yksilö, prosessi ja tieto-
varasto. Yksilöllä tarkoitetaan niitä kuljetussuunnittelijoita, jotka 
syöttävät tietoa sisään sekä niitä kuljetusyrittäjiä, jotka etsivät paluu-
kuormia. Tietovarastoja ovat ne paikat, joihin tietoa tallennetaan. 
Prosessit ovat aktiviteetteja, joiden avulla informaatio siirtyy
systeemissä yksilön ja tietovaraston välillä. Yksilöt, prosessit ja 
tietovarastot yhdistetään nuolilla, jotka ilmoittavat, mikä tieto siirtyy ja 
minkä yksiköiden välillä.

Johtopäätökset

Työskentelytavan tulisi johtaa lisäsäästöihin niissä kuorma-autokulje-
tuksissa, joissa samaa kulkuneuvoa voidaan käyttää eri valikoimille. 
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