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Kuljetusketjujen vertailu: Kuitu- ja tukkipuu
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Kuljetusketjujen vertailu: Hake

Sivutuotehake

Tienvarressa haketettu energiapuu

Terminaalissa haketettu energiapuu

Huhtala Wickström
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• Kesä- ja talviaineisto (Q2&Q3 ja Q1&Q4) analysoitu erikseen
• Analyysin tuloksena kulutusfunktiot, jotka edustavat koko vuoden keskitasoa

• Isommat HCT-autot ajavat usein vakioreittejä, matkan vaikutuksesta
kulutukseen ei saada tarkkaa käsitystä => taso seurannasta ja muoto
vanhemmista tutkimuksista

• Kuormattuna ajossa mukana vain täydet kuormat

• Kulutuslukemat (ltr/100 km) luokiteltu kuljetusmatkan mukaan 20 
km:n luokkiin/osaväleihin

Polttoaineen kulutuksen seuranta



Polttoaineen kulutus, koko aineisto
kesä & talvi, kuormattuna-ajo ->



Polttoaineen kulutus, koko aineisto
kesä & talvi, tyhjänäajo ->



Polttoaineen kulutus, 94 T
kesä&talvi, kuormattuna-ajo



Yhtenäinen viiva kuormattuna, katkoviiva tyhjänä



Kuormaus- ja purkuaikojen seuranta



• Ei vajaakuormia, ei keräilyajoa, ei suorakuormausta

• Kokonaispaino ei vaikuta ajonopeuteen
• Ajonopeus = F(ajomatka, ajovaihe)

• Autot täystyöllistettyjä (47 vkoa/v, 5 pv/vk, 24 h/pv)

• Havupuun osuus 70 %, lehtikuitupuun 30 %

• Tyhjänäajoa tasan 50 %

• HCT-auton
• korjaus- ja huoltokustannus (s/km) matalampi

• perävaunun pitoaika (km) ja rengaskerron kesto (km) pidempi

Taustaoletuksia



Metsäauto• (metsästä terminaaliin)
Kuormaus•

100 • % omalla kuormaimella

Purku•
100 • % omalla kuormaimella maahan

• (100 % terminaalikalustolla maahan)
50 • % omalla kuormaimella maahan ja 50 % jää perävaunuun

HCT• -auto (terminaalista käyttöpaikalle)
Kuormaus•

100 • % terminaalikalustolla
50 • % terminaalikalustolla ja 50 % valmiiksi kuormatussa perävaunussa

Purku•
100 • % käyttöpaikan kalustolla

Terminaalin• ja käyttöpaikan kalustolla suoritetun kuormauksen ja purkamisen
kustannus 0,30 eur/m3/käsittelykerta + auton odotuskustannus

Taustaoletuksia



Kuormankäsittely erillisellä kalustolla



HCT-auto (─) vs. metsäauto (─)



HCT-ketju (─) vs. suora autokuljetus (─), 
50 % puretaan ja kuormataan terminaalissa



HCT-ketju (─) vs. suora autokuljetus (─), 
100 % puretaan ja kuormataan terminaalissa



• Terminaalien suorat kustannusvaikutukset jäävät vaatimattomiksi jos
merkitävä osa puusta puskuroidaan maahan

• Terminaalikaluston käyttöasteen oltava korkea ja/tai autonkuljettajien
käytettävissä, jotta terminaalikustannus pysyy kohtuullisena

• Suorien kuljetuskustannusten säästöjen lisäksi tarvitaan muitakin
merkittäviä “motivaattoreita”

Alustavia johtopäätöksiä



84 • t metsästä tehtaalle

84 • t jalkalavavarustuksella

104 • t

Energiatehokkuus• (ltr/m3)

Kustannusrakennetarkastelut•

Loppuraporttiin tulevat lisätarkastelut


