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Lämpövoimalaan toimitetut pienpuut tai oksat ja latvat -
kuljetustyön arvio yksinkertaisella menetelmällä 
Lähivuosina kiinteiden biopolttoaineiden käyttö tulee nousemaan 
voimakkaasti. Sahateollisuuden sivutuotteet (kuori ja puru) ovat
nykyisin jo täysin käytössä, joten ainoat mahdolliset raaka-aineet 
tulevat ensisijaisesti metsästä. GROT (GRenar Och Toppar, oksat ja 
latvat) ts. hakkuutähteet on raaka-aineista tärkein, ja kustannukset 
muodostuvat lähinnä maasto- ja tiekuljetuksista sekä hakettamisesta. 
Toiminta on nykyisin keskittynyt suotuisiin, kuusivoittoisiin metsiin 
noin 100 km:n säteellä lämpövoimalasta. Kun polttoaineen tarve 
kasvaa, täytyy raaka-ainetta hakea laajemmalta alueelta, pitempien 
maastokuljetusmatkojen päästä ja huonommilta kasvupaikoilta. Tämä 
luonnollisesti vaikuttaa kustannuksiin, mutta tällä hetkellä on vain 
vähän tietoa siitä, kuinka paljon ja millaisia määriä alueittain voidaan 
noutaa kohtuullisin kustannuksin. Rannikon lähellä on monia suuria 
kuluttajia, ja on olemassa riski, että suurien määrien ja integraation 
tarjoamat voitot kuluttaa kalliimpi raaka-aine. 

Tasogeometrisia kaavoja on kehitetty analysoimaan, kuinka erilaiset 
tekijät vaikuttavat teollisuuden sijaintiin (Folin ja Silver 1999). Mallit 
ovat peräisin klassisesta ”sijaintiteoriasta”, jossa yksityiskohtien
näkyvyys on heikko ja yksinkertaistamisaste on korkea. Tyypillisiä 
muuttujia, jotka voivat sisältyä kaavaan, ovat  raaka-aineen saanti, 
raaka-ainekuljetukset ja suurtuotannon edut.

Laskentatapana käytetään hankinta-alueen maantieteellisen koon 
arviointia (tasogeometrinen hankinta-alue), jotta voidaan sen 
jälkeen arvioida keskimääräiset kuljetusetäisyydet. Näitä käytetään 
myöhemmin, kun lasketaan kuljetuskapasiteettia ja kustannuksia.  

Vaihe 1  – Hakkuutähteiden vuosikulutus ja hankinta-alueen 
koko

Lämpövoimalan vuosittainen kiintopolttoainetarve TWh:na
muunnetaan m³:ksi ja tuoremassa tonneiksi (taulukko 1).

Tämän tarpeen pohjalta voidaan laskea hankinta-alueen koko, kun 
käytetään apuna alueen normaalia raakapuun määrää ja saatavien 
hakkuutähteiden määrää (taulukko 2).  

Taulukko 1. Lämpövoimalan vuotuinen kiintopolttoainetarve laskettuna 
tuhansina TWh:na sekä hakkuutähteiden osuus polttoainesekoituksesta 
muunnettuna m³:ksi ja tuoremassa tonneiksi.

Vuotuinen 
kiintopolttoainetarve

Hakkuutähtei-
den osuus  
polttoaine-
sekoituksessa

m³ Tonneja 
tuoremassaa

50 25 000 20 000

100 50 000 40 000

50 125 000 100 000

100 250 000 200 000

Lämpövoimala
(0,5 TWh)

Kaukolämpövoimala
(0,1 TWh)

Tässä infossa sovelletaan tasogeometrisiä periaatteita, jotta voidaan 
arvioida hakkuutähteiden keskimääräisiä kuljetusetäisyyksiä lämpö-
voimalaan.



Taulukko 2. Raakapuun hakkuumääriä vastaavat, käytettävissä olevat 
hakkuutähteiden määrät sekä kerättävien hakkuutähteiden %-osuudet ja määrät.

Raakapuun
hakkuumäärä

(m³/km²/v)

Käytettävissä
olevien hakkuu-

tähteiden 
määrä

(m³/km²/v)

Hakkuu-
tähteiden
käyttöaste

(%)

Kerättävien
hakkuutähteiden

määrä
(m³/km2/v)

10 3

50 15

10 6

50 30

200 60

100 30

Vaihe 2 – Keskimääräiset kuljetusetäisyydet hankinta-alueella     

Jos lämpövoimala sijaitsee sisämaassa, voidaan olettaa sille 
ympyränmuotoinen hankinta-alue. Rannikolla sijaitsevan 
lämpövoimalan puoliympyrän muotoiselle hankinta-alueelle tulee 
sama pinta-ala, kun kehä on 41 % suurempi. 

Esimerkki – ympyrällä, jonka pinta-ala on 8333 km2, on noin 52 km 
säde. Keskimääräinen matka (linnuntietä) metsästä lämpövoima-
laan on ympyränmuotoisella hankinta-alueella noin 2/3 säteestä. 
Linnuntietä mitattua matkaa täytyy vielä korjata ”kaartumistekijällä” 
metsäteiden ja julkisten teiden takia (noin 1,25). Keskimääräinen 
kuljetusmatka tulee silloin olemaan 43 km sisämaassa sijaitsevaa ja 
61 km rannikolla sijaitsevaa lämpövoimalaa kohti. 

Kuvio 1. Tasogeometrisia oletuksia hankinta-alueen koon yksinkertaistettua 
arviointia varten. 

Esimerkki – alueen, jossa normaalista vuosittaisesta hakkuusta 
saadaan 100 m³ / km² (Norra Norrland), lasketaan tuottavan noin 30 
m³ hakkuutähteitä / km². 

Jos oletetaan vuosittaiseksi käyttöasteeksi 10%, kerätään hankinta-
alueelta noin 3 m³ / km². Kun hakkuutähteiden vuositarve on 25 000 
m³ ja kerätään  3 m³ / km², tarvittavan hankinta-alueen pinta-alaksi 
tulee 8333 km2. 

Jos oletetaan vuosittaiseksi käyttöasteeksi 50 %, kerätään hankinta-
alueelta noin 15 m³ / km². Kun hakkuutähteiden vuositarve on 25 000 
m³  ja kerätään 15 m³ / km², tarvittavan hankinta-alueen pinta-alaksi 
tulee 1667 km2. 

Hankinta-alueen säde
= (pinta-ala / π) 0,5

Säde, kun sijainti rannikolla

= 1,41 x  (säde, kun sijainti sisämaassa)

Keskimääräiset kuljetusmatkat

= 0,67 x (hankinta-alueen säde) x 1.25
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Vaihe 3 – Kuljetukset ja kustannukset

Laskennallisen kuljetuksen painon ja keskimääräisen kuljetusmatkan 
avulla voidaan arvioida sekä kuljetustyö että vuosittaiset kuljetus-
kustannukset. 

Esimerkki – Jos 20 000 tonnia (25 000m3) pitää kuljettaa yli 43 tai 
vastaavasti yli 61 km, tulee siitä vuosittaista kuljetustyötä 860 000 tai 
vastaavasti 1 220 000 tonnikilometeriä. Laskettaessa 2 SEK/ tonni-
kilometeri (0,217 EUR), tulee vuotuiseksi kuljetuskustannukseksi 1.72 
MSEK (0,19 MEUR), jos sijainti on sisämaassa. Jos sijainti on 
rannikolla, nousevat kuljetuskustannukset 2.44 MSEK:iin (0,27 
MEUR). Jos isomman rannikolla sijaitsevan lämpölaitoksen poltto-
ainetarve on 200 000 tonnia tuoremassaa (250000 m3), nousevat 
kuljetuskustannukset noin 41 miljoonaan SEK:iin (4,47 MEUR). 
Nämä esimerkit antavat hieman suuntaa, miten lämpövoimalan koko 
ja sijainti vaikuttava tiekuljetusten kustannuksiin. Lisäksi tulevat 
kustannukset maastokuljetuksista sekä korjuusta heikommilta kasvu-
paikoilta.

Kuvio 2. Hakkuutähteet polttoaineena. 
Tarvittavien hakkuutähdemäärien vaikutus keskimääräisiin kuljetusmatkoihin. 
□ Valkoinen pylväs kuvaa kerättävää hakkuutähteiden määrää 3 m3/km2/v. 

Musta pylväs kuvaa kerättävää hakkuutähteiden määrää 30 m3/km2/v.  
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