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TIIVISTELMÄ 

Tutkielman tavoitteena on dokumentoida puutavaran rautatiekuljetusprosessin tyypilliset 
vaiheet pitkän aikajänteen puunhankinnan suunnittelusta koko kuljetusprosessin läpi 
rautatiekuljetusoperaattorin laskutukseen asti sekä vastuut prosessivaiheittain siten kuin ne 
tämänhetkisten toimintatapojen mukaisesti ovat. Vuonna 2021 Suomessa kotimaisen 
raakapuun kuljetuksista 23 % suoritettiin rautatiekuljetuksina. Rautatiekuljetuksia suositaan 
erityisesti pitkillä kaukokuljetusmatkoilla keskimääräisen puutavaran rautatiekuljetusmatkan 
ollessa lähes 300 kilometriä. Puutavaran rautatiekuljetukset suuntautuvat raakapuun 
kuormauspaikoilta puuta käyttäville tuotantolaitoksille. 

Tutkielma suoritettiin pohjautuen metsäyhtiöiden puutavaran rautatiekuljetusten kehittämis- ja 
operatiivisessa toiminnassa kiinteästi mukana olevien henkilöiden haastatteluihin heinä-
marraskuussa vuonna 2022. 

Puutavaran rautatiekuljetusprosessi käynnistyy pitkän aikavälin suunnittelusta mukaan lukien 
erityisesti tuotantolaitosten puunkäyttötarpeet ja tarjolla oleva eri kuljetusmuotojen 
kapasiteetti, jonka pohjalta kuljetuskapasiteetti kohdennetaan edelleen yhteysväleittäin 
alueellisessa suunnittelussa. Useimmiten tarkat junatilaukset tehdään 6–8 viikkoa ennen 
kuljetushetkeä ja niitä tarkennetaan 2–4 viikkoa ennen kuljetushetkeä. Tilauksessa ilmoitetaan 
päivämäärä ja yhteysväli, joiden pohjalta rautatiekuljetusoperaattori määrittää tarkan 
aikataulun mahdollisuuksien mukaan. Rautatiekuljetusoperaattori toimittaa junan 
kuormausikkunaan, jonka puitteissa kuormausyritykset vastaavat kuormauksesta metsäyhtiön 
tilausten mukaisesti. Rautatiekuljetusoperaattori kuljettaa kuorman tuotantolaitokselle, jossa 
tehdasvastaanotto purkaa ja mittaa puutavaran purkuikkunan puitteissa. Prosessin aikana 
merkittävimmät vastuun vaihtokohdat ovat useimmiten yksittäisten junatilausten laatiminen 
sekä kuormauksen valmistuminen. Yksittäisen junatilauksen laatimiseen asti prosessista 
vastaa metsäyhtiön valtakunnallinen ja alueellinen suunnitteluhenkilöstö. Kuljetustilauksen 
laatii operatiivisen kuljetustoiminnan henkilöstö. Kuormatun junan lähtiessä liikkeelle vastuu 
siirtyy kuljetuksen ajaksi rautatiekuljetusoperaattorille ja tämän jälkeen tehdasvastaanoton 
henkilöstölle. 

Avainsanat: rautatiekuljetus, puutavaran kaukokuljetus, raakapuun kuormauspaikka, 
puunhankinta, pendeli, prosessikuvaus 
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ALKUSANAT 

Tutkielma on tehty Metsäteho Oy:n tilauksesta täyttämään kirjallisen dokumentaation aukkoa 

puutavaran junakuljetuksiin liittyen. Haluan kiittää Metsätehoa erittäin mielenkiintoisesta ja 

mukaansa tempaavasta kandidaatin tutkielman aiheesta, jota tuli pohdittua runsaasti 

esimerkiksi auton ikkunasta tutkielmasta tutuksi tulleita raakapuun kuormauspaikkoja ympäri 

Suomea katsellessa.  

Tutkielma pohjautui pääasiassa haastatteluihin. Näin ollen onkin syytä osoittaa suuret 

kiitokset haastatteluihin osallistuneille metsäyhtiöille sekä heidän henkilöstölleen 

kiireettömistä haastattelutilanteista ja kärsivällisistä sekä seikkaperäisistä puutavaran 

rautatiekuljetusten prosessin kuvauksista. 

Erityisen lämpimät kiitokset haluan osoittaa myös tämän kandidaatin tutkielman ohjaajille, 

Metsätehon erikoistutkija Pirjo Venäläiselle sekä Itä-Suomen yliopiston metsäteknologian 

professori Kalle Kärhälle, perehdyttämisestä, opastuksesta ja arvokkaista neuvoista 

vuorokaudenaikaan katsomatta. 

Joensuussa 22.11.2022 

Santeri Silvennoinen 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Puutavaran junakuljetus Suomessa 

 

Vuonna 2021 raakapuun käyttö Suomessa nousi ennätyslukemiin, sillä puuta käytettiin 

yhteensä 85,1 miljoonaa kuutiometriä (Luonnonvarakeskus 2022). Metsäteollisuuden osuus 

tästä puusta oli 72,2 miljoonaa kuutiometriä.  

Puutavaran kaukokuljetus on mahdollista rautatiekuljetuksen lisäksi autokuljetuksena sekä 

vesiteitse. Rautatiekuljetuksen osuus vuonna 2021 kuljetetusta kotimaisesta raakapuusta oli 

22,9 %. Kuljetustapa valikoituu useimmiten kuljetusetäisyyden mukaan. Vuonna 2021 

autokuljetuksen keskimääräiset kustannukset olivat 8,4 snt/m3/km. Vastaavasti 

rautatiekuljetuksen kustannukset olivat keskimäärin 2,0 snt/m3/km. On kuitenkin syytä 

huomata, että puutavaran alkukuljetus autolla raakapuun kuormauspaikalle kustantaa 

keskimäärin 12,1 snt/m3/km. Näin ollen rautatiekuljetus on sitä kannattavampaa, mitä 

pidempi rautatiekuljetusosuus on verrattuna alkukuljetukseen hakkuutyömaalta raakapuun 

kuormauspaikalle. Vuonna 2021 keskimääräinen rautatiekuljetusmatka olikin 292 kilometriä, 

kun vastaavasti suoraan tehtaalle kuljetettavien autokuljetusten kaukokuljetusmatka oli 

keskimäärin 101 kilometriä. (Strandström 2022). Metsätehon tuottamia tilastoja tarkastellessa 

on syytä huomioida, että ne sisältävät ainoastaan Metsätehon osakkaiden kuljettaman 

puutavaran. 

Suomen rataverkolla raakapuuta kuljetetaan lähes kaikilla rataosuuksilla yksittäisiä Etelä-

Suomen henkilöliikennepainotteisia rataosuuksia lukuun ottamatta. Useilla rataosuuksilla 

raakapuu on selvästi merkittävin tai jopa ainoa säännöllisesti kuljetettava tavaralaji. Runsaasti 

liikennöidyillä rataosuuksilla rataverkon välityskyky on joissain tapauksissa äärirajoilla. 

Erityisesti haasteita on esiintynyt rataosuuksilla, joilla junien kohtaamispaikkoja on 

harvakseltaan tai kohtaamispaikat eivät sovellu pisimmille junille. Ylikuormitustilanteita on 

muodostunut erityisesti rataosuuksilla Iisalmesta Kontiomäelle, Kouvolasta Luumäelle sekä 

Oulusta Ylivieskaan. Ylikuormitustilanteita aiheuttavat myös junatyyppien väliset 

maksiminopeuserot. (Lapp ym. 2022). Matkustajajunien maksiminopeus Suomessa on 220 

km/h, kun puolestaan tavarajunien maksiminopeus on 120 km/h. (Väylävirasto 2022). 
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Suomen rataverkolta on raideyhteys Venäjälle Vartiuksessa, Niiralassa, Imatrankoskella sekä 

Vainikkalassa. Ruotsiin rataverkolta on yhteys Torniossa. (Väylävirasto 2022). Tornioon 

rajanylityspaikalle on syksyn 2022 aikana rakennettu telinvaihtoraide, joka helpottaa 

raideleveyden vaihtamista rajan ylittävissä junavaunuissa (Yle 2022). 

 

1.2 Raakapuun kuormauspaikat 

 

Suomessa oli käytössä vuonna 2021 yhteensä 80 raakapuun kuormauspaikkaa. Virallisista 

raakapuun kuormauspaikoista 75 omisti Väylävirasto ja neljä VR Group. Kaksi 

kuormauspaikkaa oli Väyläviraston ja VR Groupin yhteisomistuksessa (Lapp ym. 2022). VR 

Groupin omistuksessa olivat Riihimäen, Pieksämäen, Yläkosken ja Iisalmen raakapuun 

kuormauspaikat (VR Group 2021). Hankasalmen ja Soinlahden kuormauspaikat olivat VR 

Groupin ja Väyläviraston yhteisomituksessa. (Lapp ym. 2022). 

Suomen maakunnista eniten raakapuuta kuljetettiin rautatiekuljetuksella tuotantolaitoksille 

Kainuusta, jossa raakapuun kuormauspaikoilla kuormattiin yhteensä noin 2,2 miljoonaa 

kuutiometriä. Lapissa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa kuormattiin jokaisessa noin 1,6 

miljoonaa kuutiometriä. Merkittävimpiä puutavaran rautatiekuljetusten lähtöalueita yhdistäviä 

tekijöitä ovat suuret metsävarat ja sijainti suurten metsäteollisuuden tuotantolaitosten 

autokuljetusalueiden ulkopuolella. Kustannustehokkaaksi autokuljetusetäisyydeksi voidaan 

arvioida keskimäärin noin 100–150 kilometrin säde tuotantolaitoksen ympärillä. (Lapp ym. 

2022).  

Vuonna 2020 Suomen vilkkain raakapuun kuormauspaikka oli Kemijärvellä sijaitseva 

Patokangas, jossa raakapuuta kuormattiin noin 750 000 kuutiometriä. Viiden vilkkaimman 

raakapuun kuormauspaikan joukossa Patokankaan lisäksi olivat Kontiomäen, Rovaniemen, 

Vuokatin sekä Parkanon kuormauspaikat, joissa kaikissa kuormattiin yli 450 000 kuutiometriä 

raakapuuta. (VR Transpoint 2021). 

Väyläviraston omistamien raakapuun kuormauspaikkojen käytöstä sovitaan rataverkon 

haltijan ja rautatiekuljetusoperaattorin välisessä käyttösopimuksessa. Käyttösopimusta varten 

rautatiekuljetusoperaattorin tulee tiedottaa rataverkon haltijaa tulevan vuoden arvioidusta 

käyttötarpeesta kuormauspaikkakohtaisesti. Myös merkittävästä muutoksesta käyttötarpeissa 

tulee ilmoittaa rataverkon haltijalle viimeistään kaksi kuukautta ennen käyttötarvemuutosta. 
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(Väylävirasto 2022). Näin ollen metsäyhtiöiden yhteydenpito kuljetuskapasiteettien suhteen 

rautatiekuljetusoperaattoreihin on tärkeää jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa. 

Metsäyhtiöiden ja muiden toimijoiden on mahdollista vuokrata raakapuun kuormauspaikoilta 

varastointitilaa. Vuonna 2022 Väyläviraston omistamilla kuormauspaikoilla varastointitilan 

vuosivuokra oli 38 senttiä neliömetriä kohden. Poikkeuksena tähän oli Kemijärven 

Patokankaan raakapuun kuormauspaikka, jossa vuosivuokra neliömetriä kohden oli 60 senttiä. 

Väyläviraston omistamien raakapuun kuormauspaikkojen varastotilan vuokraamiseen 

liittyvistä asioista vastaa Väyläviraston Kunnossapito-osasto. Varastotilan vuokraan eivät 

sisälly kuormauspaikan kunnossapitokustannukset, jotka kuormauspaikan omistaja laskuttaa 

varastotilan vuokraajalta sopimuksen mukaisesti. (Väylävirasto 2022). 

Kunnossapitokustannuksissa on merkittäviä kuormauspaikkakohtaisia eroja (Lapp ym. 2022). 

Kustannuksiin sisältyvät raiteiden, teiden ja kuormausalueen kunnossapitokulut. 

Kokonaissumman suuruuteen kuormauspaikkakohtaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muun 

muassa kuormausmäärät ja ratapölkkyjen tyyppi ja kunto. Esimerkiksi huonokuntoisten 

ratapölkkyjen vaihto nostaa kustannuksia huomattavasti. Teiden ja kuormausalueiden 

kunnossapitokustannukset riippuvat voimakkaasti kuormausmäärästä. Keskimäärin 

kunnossapitokustannusten on laskettu olevan noin 0,2 euroa kuormattua kuutiometriä kohden 

vuosittain (Lapp ym. 2022). 

VR Groupin omistamilla raakapuun kuormauspaikoilla varastotilan vuosivuokra on 

kuormauspaikkakohtainen. Alimmillaan vuokra on Hankasalmella, jossa vuosivuokra on 54 

senttiä neliömetriltä. Vastaavasti selkeästi kallein varastotilan vuosivuokra on Riihimäellä, 

jossa vuokra on 5,29 euroa neliömetriltä. Vuosivuokraan lisätään kunnossapitomaksu, joka 

vaihtelee 0,50 eurosta 1,57 euroon vuosittain neliömetriä kohden. Vuosittaisen kustannusten 

lisäksi uudelta varastotilan vuokraajalta peritään kertakorvauksena aloitusmaksu, jonka 

suuruus on 1150 euroa. (VR Group 2021). 

Kaikkia olemassa olevia kuormauspaikkoja ei käytetty vuoden 2021 aikana raakapuun 

kuormaukseen lainkaan. On syytä myös huomata, että raakapuuta kuormattiin juniin myös 

muissa kuin virallisissa raakapuun kuormauspaikoissa. Tällaisia paikkoja olivat esimerkiksi 

satamat, yksittäiset kuormausraiteet sekä tuotantolaitosten yksityisraiteet. 2000-luvulla 

raakapuun kuormauspaikkojen määrä on vähentynyt merkittävästi, sillä 2000-luvun 

ensimmäisinä vuosina käytössä oli vielä lähes 200 kuormauspaikkaa. Kuormauspaikkoja ei 

kuitenkaan yksinomaan vähennetä, sillä lähitulevaisuudessa kokonaan uusia raakapuun 
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kuormauspaikkoja on rakenteilla tai suunnitteilla esimerkiksi Oulaisiin, Vaalan Nuojuaan, 

Seinäjoen Rahkolaan, Haapajärvelle sekä Suomussalmen Pesiökylään. (Lapp ym. 2022). 

Puun rautatiekuljetusvirrat ovat voimakkaasti sidoksissa suurimpien metsäteollisuuden 

tuotantolaitoksen sijaintiin. Merkittävä osa edellä mainittujen uusien raakapuun 

kuormauspaikkojen kuormauskapasiteetista tulee valmistumisensa jälkeen palvelemaan 

Kemiin vuonna 2023 valmistuvan Metsä Groupin biotuotetehtaan puunhankinnan tarpeita 

(Lapp ym. 2022, Metsä Group 2022). 

Vastaavasti usealla kaupunkiympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla 

raakapuun kuormauspaikalla kuormaustoiminnan lopettamiseen tai siirtämiseen on painetta 

kunnallis- ja maakuntahallinnon tahoilta. Esimerkiksi Vaajakosken ja Nummelan tällä 

hetkellä käytössä olevien kuormauspaikkojen alueille on kaavoitettu asuinaluetta tai 

keskustatoimintojen aluetta. (Lapp ym. 2022). 

 

1.3 Raakapuujunavaunut 

 

Suomessa raakapuun kuljetukseen käytetään Sp- ja Snps-sarjojen raakapuujunavaunuja. Sp-

sarjan vaunuissa suurin sallittu kuorma on 53 tonnia. Snps-sarjojen vaunuilla 

enimmäiskuorma on suurempi, 65,5 tonnia. (VR Transpoint 2020). 

Suomessa yleisesti käytettävät raakapuujunavaunut painavat tyhjänä noin 22,0–24,5 tonnia ja 

ovat pituudeltaan noin 20 metriä pitkiä. Sivupalkkien korkeus vaihtelee vaunumallista 

riippuen välillä 2,55–3,00 metriä. Snps-sarjan raakapuuvaunumalleissa on päätyseinät 

estämään yksittäisten puiden putoamista. (VR Transpoint 2022). Sp-sarjan junavaunuissa, 

joita ei ole varustettu päätyseinillä, raakapuukuorman sitominen on välttämätöntä (VR 

Transpoint 2020). 

 

1.4 Tutkielman tavoite ja sisältö 

 

Puutavaran rautatiekuljetusten toimintamalleista ei ole ollut riippumatonta, julkista kirjallista 

dokumentaatiota. Tämän tutkielman päätavoite olikin paikata kyseistä aukkoa kokoamalla 

puutavaran rautatiekuljetusprosessin vaiheet nykytilannetta ja tämänhetkistä toimintatapaa 
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kuvaavaksi tyypilliseksi prosessikuvaukseksi. Erityispainopisteenä tutkimuksessa oli 

vastuiden selvittäminen prosessin eri vaiheissa. 

Tutkielman tulososiossa kuvataan haastatteluiden perusteella koostettu tyypillinen malli 

puutavaran rautatiekuljetusprosessin etenemisestä pitkän aikavälin suunnittelusta 

rautatieyhtiön laskutusjärjestelyyn asti. Haastatteluissa esiin nousseiden asioiden pohjalta 

työn lopussa luodaan katsaus tällä hetkellä puutavaran rautatiekuljetusprosessissa erityisen 

hyvin toimiviin sekä toisaalta kehitystä kaipaaviin osa-alueisiin. 

 

2 AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Haastattelut 

 

Merkittävin osa aineiston keruusta suoritettiin haastatteluin. Haastatteluihin osallistui 

yhteensä seitsemän puutavaran junakuljetusten suunnittelu-, toteutus- ja kehitystehtävissä 

kiinteästi työskentelevää henkilöä neljän Suomessa toimivan metsäyhtiön henkilöstöstä. 

Ensimmäiset haastateltavat olivat Metsätehon nimeämiä, mutta haastateltavia kutsuttiin 

tutkimuksen aikana lisää haastatteluissa ilmenneiden suositusten perusteella. Haastattelut 

toteutettiin heinäkuun lopun ja marraskuun välillä vuonna 2022 etäyhteydellä Microsoft 

Teams -ohjelmaa käyttäen. Halutessaan haastateltavilla oli mahdollisuus saada haastattelun 

kysymykset haltuunsa valmistautumista varten viimeistään noin viikko ennen haastattelua. 

Noin puolet haastateltavista pyysi saada kysymykset nähtäville etukäteen. Kaikki haastattelut 

toteutettiin yhtäjaksoisina ja ne kestivät 45–75 minuuttia. Yhtäkään haastattelua ei ollut 

tarpeen keskeyttää tai kiirehtiä, sillä haastateltavat olivat poikkeuksetta varanneet riittävästi 

aikaa osallistumiseen. 
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3 TULOKSET 

 

3.1 Junakuljetusprosessin kuvaus 

 

3.1.1 Junakuljetusten suunnittelu 

 

Junakuljetusten suunnittelu pohjautuu metsäyhtiöissä pidemmän aikavälin suunnitelmaan, 

joka yleensä tehdään vuosittain. Tässä suunnitelmassa on jaettu tavoitteet puun käytölle 

käyttöpaikoittain sekä hankinnalle alueittain/tiimeittäin ja kuljetusmuodoittain (auto-, vesi- ja 

rautatiekuljetus). Useimmiten pidemmän aikavälin suunnitelman laatimisesta vastaa 

metsäyhtiöissä hankintapäällikkö tai suunnitteluosaston suunnittelupäällikkö. Tästä eteenpäin 

suunnitteluvastuu siirtyy alue- tai tehdaskohtaisille suunnitteluvastaaville. Alue- tai 

tehdaskohtaisesta suunnittelusta vastaavien henkilöiden tehtävänimikkeenä on esimerkiksi 

suunnitteluvastaava, logistiikkapäällikkö tai kuljetuspäällikkö. Pidemmän aikavälin 

suunnitelman perusteella puunhankinnan rautatiekuljetusten kapasiteettia jaetaan alueellisesti 

edelleen kuormauspaikkakohtaiseksi. Näin ollen suuntaviivat yhteysvälikohtaisista 

kuljetusmääristä ovat useimmiten selvillä noin vuoden verran etukäteen. Suunnitteluosaston 

rautatiekuljetuksista vastaava henkilö viestii alustavat suunnitelmat 

rautatiekuljetusoperaattorille. Kehitystyö esimerkiksi pendelikuljetusten, eli 

systeemiliikennejärjestelyjen, sekä muiden pidemmän aikavälin suunnittelua vaativien 

kohteiden suhteen suoritetaan usein koko yhtiön suunnitteluosaston sekä alueellisten 

rautatiekuljetuksista vastaavien korkeimpien esimiesten välillä rautatiekuljetusoperaattoreiden 

kanssa yhteistyössä. Systeemiliikennettä ja erityisesti Lapin pendeliä käsitellään tässä työssä 

tarkemmin kappaleessa 3.5. 

 

3.1.2 Junatilaukset 

 

Tarkat viikkokohtaiset tilaukset tulevista junakuljetuksista tehdään 

rautatiekuljetusoperaattorille noin 6–8 viikkoa ennen toimitusajankohtaa. Koska puun 

kuljetustarpeita on usein haastavaa ennakoida tarkasti liki kahden kuukauden päähän, ovat 

tilaukset monessa tapauksessa alustavia. Puun kaukokuljetustarve saattaa muuttua kahdessa 
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kuukaudessa runsaastikin esimerkiksi puuta käyttävien tuotantolaitosten toimintahäiriöiden tai 

kasvavan puun käytön seurauksena sekä korjuuolosuhteiden nopeiden muutosten vuoksi. 

Muutostarpeiden yleisyydestä johtuen junatilauksia tarkennetaan ja muutetaan kootusti noin 

2–4 viikkoa ennen kuljetushetkeä. Tilauksessa tilaaja ilmoittaa yksittäisen junan osalta 

pääsääntöisesti yhteysvälin, toivotun junan koon, päivämäärän sekä mahdolliset erityiset 

tiedot kuljetuksista. Erityinen ilmoitettava tieto voi olla esimerkiksi keräilyjunan, eli useilta 

kuormauspaikoilta puuta noutavan junan, kaikki tarvittavat kuormauspaikat. Joissain 

tapauksissa tilaajan näkökulmasta riittää myös ilmoittaa kullakin yhteysvälillä viikon aikana 

tarvittavien junien lukumäärä, jonka perusteella rautatiekuljetusoperaattori voi muodostaa 

parhaiten sopivat aikataulut. Pääsääntöisesti puutavaralaji ei ole rautatiekuljetusoperaattorin 

näkökulmasta merkitsevä tieto ja junaan kuormattavaa puutavaralajia on mahdollista muuttaa 

hyvinkin lyhyellä varoajalla. Poikkeuksena tähän ovat kuitenkin kaikkein vilkkaimmat 

raakapuun kuormauspaikat, esimerkiksi Kemijärven Patokangas, missä eri puutavaralajit 

kuormataan juniin eri raiteilta. Näillä kaikkein suurimmilla kuormauspaikoilla puutavaralaji 

on näin ollen oleellinen tieto jo junatilausvaiheessa. 

Useissa metsäyhtiöissä vastuurajapintana suunnitteluhenkilöstön ja operatiivisten esimiesten 

välillä on junatilausten laadinta. Suunnitteluhenkilöstö vastaa kapasiteeteista ja raameista, 

joiden perusteella operatiivinen henkilöstö täsmää luvut viikkotasolla käyttöpaikkojen 

puuntarpeen sekä suunnitellun puunhankinnan välillä. Näiden tietojen perusteella lasketaan 

kuljetustarpeet yhteysväleittäin ja laaditaan junatilaukset. 

Rautatiekuljetusoperaattorit hyväksyvät tai hylkäävät tilaukset noin viikon kuluessa. 

Vahvistuksessa operaattorit ilmoittavat kuormausikkunan kuormauspaikalla sekä 

purkuikkunan vastaanottavalla tuotantolaitoksella. Vahvistuksesta ilmenevät myös 

mahdolliset junan kokoon tehdyt muutokset. Metsäyhtiöt pyrkivät pääsääntöisesti tilaamaan 

kokojunia, joissa vaunumäärä on rataosuudesta riippuen 24 tai 27 vaunua. Joissain 

tapauksissa rautatiekuljetusoperaattori ei kuitenkaan pysty tarjoamaan käyttöön kokojunaa ja 

toteutuva vaunumäärä on esimerkiksi 20 tai 22 vaunua. 

 

3.1.3 Toimenpiteet tilauksen vahvistamisen jälkeen 

 

Kun rautatiekuljetusoperaattori on vahvistanut junatilauksen ja kuormausikkuna raakapuun 

kuormauspaikalla on selvillä, laaditaan kuormauspaikan henkilöstölle sekä 
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autokuljetusyrittäjille kuormaus- eli lastaustilaukset tulevaan junaan. Kuormaustilauksessa 

määritetään toimituspaikka ja kuorman purku raakapuun kuormauspaikan varastointialueelle 

tai joissain tapauksissa kuormaus suoraan junaan. Useimmiten kuormaustilaukset siirtyvät 

tietojärjestelmien välityksellä automaattisesti puutavara-autokuljetus- ja kuormausyrittäjille, 

eikä lisävarmistuksia tai kommunikointia tarvita muutoin kuin poikkeustilanteissa. 

Junatilauksen laatimisesta vastuussa oleva henkilö vastaa pääsääntöisesti myös puutavara-

autokuljetus- ja kuormausyrittäjien tiedottamisesta ja yhteydenpidosta heidän suuntaansa. 

Osassa yhtiöistä organisaatiorakenteessa on kuitenkin kuljetusesimies, joka vastaa tietystä 

muutaman puutavara-autokuljetusyrittäjän joukosta ja heidän töidensä ohjaamisesta. Näissä 

tapauksissa tieto kulkee tarvittaessa kuljetusesimiehen kautta. Usein vahvistetuista 

junatilauksista informoidaan varhaisessa vaiheessa myös hakkuiden edistymisestä vastaavaa 

korjuuesimiestä. Näin puunkorjuun eteneminen osataan aikatauluttaa optimaalisesti 

junakuljetusten mukaan siten, että puut seisoisivat varastossa mahdollisimman vähän aikaa 

varastoinnissa syntyvien laadunalenemien, esimerkiksi värimuutosten, välttämiseksi 

erityisesti kesäaikaan. Pitkiä varastointiaikoja pyritään välttämään myös sitoutuneen pääoman 

kokonaismäärän pienentämiseksi. 

 

3.1.4 Kuormaus 

 

Rautatiekuljetusoperaattori toimittaa tilatut junavaunut raakapuun kuormauspaikalle 

tilausvahvistuksessa ilmoitettuun kuormausikkunaan. Kuormausikkunan pituus vaihtelee 

runsaasti paikkakohtaisesti ollen useimmiten 7–24 tuntia. Kuormausikkunan pituuteen 

vaikuttavia tekijöitä ovat kuormauspaikan ominaisuudet ja käytettävissä oleva 

kuormauskalusto, rataosuus sekä junan koko. Suurin merkitys näistä tekijöistä 

kuormausikkunan pituuteen on kuormauspaikan ominaisuuksilla. Lyhyet kuormausikkunat 

ovat mahdollisia kuormauspaikoilla, joilla kuormauksesta vastaa erillinen kuormausyrittäjä 

materiaalinkäsittelykonein (kuva 1). Sen sijaan pitkä kuormausikkuna on tarpeen tilanteissa, 

joissa kuormaus tapahtuu suoraan puutavara-autoista tai varastotilaa ei ole kuormauspaikalla 

käytettävissä riittävästi. Käytännössä kokojunan kuormaaminen suoraan puutavara-autoista 

tarvitsee vähintään 22 tunnin kuormausikkunan. Kuormausikkunan pituuteen vaikuttaa myös 

kyseessä oleva rataosuus ja sen liikennöintikuormitus. Vilkkaimmilla rataosuuksilla 

kuormausajat ovat pääsääntöisesti lyhyitä, kun vastaavasti harvemmin liikennöidyillä 

rataosuuksilla kuormausajat ovat usein lähes vuorokauden mittaisia. Luonnollisesti tähän 
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vaikuttaa se, että vilkkaimmilla rataosuuksilla kuormauspaikkojen infrastruktuuri ja kalusto 

ovat useimmiten suhteellisen laadukkaita ja mahdollistavat näin ollen lyhyemmän 

kuormausikkunan. 

 
Kuva 1. Raakapuun kuormausta materiaalinkäsittelykoneella. (Kuva: Kalle Kärhä) 

 

Kuormauksen suorittamisesta rautatiekuljetusoperaattorin toimittamiin vaunuihin 

kuormausikkunan puitteissa vastaavat paikasta riippuen raakapuun kuormauspaikan 

kuormaustoiminnasta vastaavat kuormaus- tai puutavara-autokuljetusyritykset. Kuormaaja on 

vastuussa kuormaustilanteen turvallisuudesta sekä kuormausta koskevien turvallisuusohjeiden 

noudattamisesta. Metsäyhtiöillä, rautatiekuljetusoperaattoreilla sekä useimmat 

kuormauspaikat omistavalla Väylävirastolla on kaikilla omat turvallisuusohjeistuksensa (VR 

Transpoint 2020, Väylävirasto 2022). Metsäyhtiöissä kuormauksen turvallisuusasioista 

järjestetään perehdytystä esimerkiksi koulutuksina ja verkko-opiskeluna. Myös 

rautatiekuljetusoperaattorit järjestävät koulutuksia metsäyhtiöille (VR Transpoint 2021). 

Haastatteluissa nousi esiin, että koulutustilaisuuksien jälkeen turvallisuuspuutteita havaitaan 

usein selvästi vähemmän. Osalla metsäyhtiöistä turvallisuusohjeissa oli haastatteluvastausten 

mukaan pieniä puutteita ja vanhentunutta tietoa, joten ohjeita oltiin päivittämässä.  

Kun kuormaus on valmis, rautatiekuljetusoperaattorin henkilöstö tarkastaa junavaunut ja 

niihin kuormatun kuorman silmämääräisesti. Jos junahenkilöstö havaitsee 
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liikennöintitarkastuksessa kuormausvirheen tai muun vaaratekijän, kuormaushenkilöstön on 

korjattava vaunun kuormaus (kuva 2). Jos korjausta ei ehditä suorittaa, jätetään vaunu pois 

junasta. Haastatteluiden perusteella kuormausvirheitä, joiden vuoksi vaunu jää pois junasta, 

tapahtuu muutamia kertoja vuodessa metsäyhtiötä kohti. Vastuu turvallisuudesta siirtyy 

kuormauksen suorittaneelta kuormaus- tai puutavara-autokuljetusyritykseltä 

rautatiekuljetusoperaattorille junan lähtiessä liikkeelle. 

 
Kuva 2. Kuormausvirhe. Vaunuun kuormatut puut eivät saa ylittää vaunun päätyä 
pituussuunnassa. (Kuva: Kalle Kärhä) 

 

Kuormattava puutavara punnitaan kuormaavien materiaalinkäsittelykoneiden sekä puutavara-

autokuormainten kuormainvaaoilla. Kuormaavan laitteen kuormainvaakatieto yhdistetään 

vaununumerotietoon, jolloin saadaan vaununippukaavio. Vaununippukaavion perusteella 

muodostuu rahtikirja koko junalle. Rautatiekuljetusoperaattorin näkökulmasta merkitsevä 

tieto on rahdin paino ja varmuus siitä, ettei maksimikuorma ylity. Puutavaralajeilla on 

merkitystä ainoastaan tilastoinnin näkökulmasta ja silloin, jos puutavaralajit vaikuttavat 

vaunujen toimitusjärjestykseen vastaanottavalla tuotantolaitoksella. 
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3.1.5 Junakuljetus ja vastaanotto 

 

Kuljetuksen aikana rautatiekuljetusoperaattori vastaa junakuljetuksesta eivätkä metsäyhtiöt 

erityisesti seuraa kuljetuksen etenemistä. Jos tarve seurannalle kuitenkin on, voi junan 

sijaintia seurata junanseurantajärjestelmästä. Useimmiten tilannetta seurataan vain 

automaattisesti tietojärjestelmien välityksellä rahtikirjojen perusteella. Mahdollisissa 

viivästystilanteissa tilannekuva on kuitenkin tarpeen olla tiedossa, sillä junakuljetuksen 

viivästyessä tuotantolaitoksen puuntarve tulee täyttää muilla tavoin, esimerkiksi 

autokuljetuksin. Erityisen merkittävä viivästymisten vaikutus on tuotantolaitoksilla, joilla 

varastointitilaa ja puutavarapuskuria on niukasti. Purkuikkunan pituus riippuu rataosuuden 

vilkkauden lisäksi olennaisesti tehtaan toimintamalleista. Purkuikkuna on vähintään kuusi 

tuntia, mutta joskus jopa vuorokauden. Purku suoritetaan tuotantolaitoksilla kurottaja- tai 

materiaalinkäsittelykonein. Puutavara mitataan vastaanottavalla tuotantolaitoksella. 

Käytettäviä menetelmiä mittaukseen ovat esimerkiksi painoerotusmittaus, jossa vaunut 

punnitaan saapuessa kuormattuina ja lähtiessä tyhjinä, sekä upotusmittaus, jossa puutavara 

upotetaan veteen ja tilavuus määritetään syrjäytyneen veden tilavuudesta. Näiden mittausten 

perusteella muodostuu lopullinen rahtikirja, jonka perusteella myös 

rautatiekuljetusoperaattorin laskutus tapahtuu. Kuljetuksen vastaanotosta ja purkamisesta 

vastuussa on tuotantolaitoksen operaatio- tai terminaalihenkilöstö. Jos kuljetuksessa ei 

huomata ongelmia tai selvitettävää vastaanottavalla tuotantolaitoksella, operatiivisten 

kuljetusesimiesten vastuu kuljetuksesta päättyy useimmiten kuormauksen ollessa valmis 

raakapuun kuormauspaikalla. 

 

3.1.6 Rautatiekuljetusten laskutus 

 

Rautatiekuljetusoperaattori laskuttaa metsäyhtiöitä kuljetuksista koontilaskuilla, joihin 

kerätään kaikki laskutusaikavälin kuljetukset. Laskutusvälit vaihtelevat hieman 

yhtiökohtaisesti, mutta useimmiten laskutus tapahtuu viikoittain. Laskutus pohjautuu 

rahtikirjoihin, jotka laaditaan vastaanottavilla tuotantolaitoksilla puutavaran mittauksen 

perusteella. 
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3.2 Haastatteluissa esiin nousseita asioita ja kehittämiskohteita 

 

3.2.1 Tiedonsiirto 

 

Haastatteluissa ilmeni, että tiedonsiirtokeinoissa metsäyhtiöiden ja 

rautatiekuljetusoperaattorien välillä on merkittäviä yhtiökohtaisia eroja. Osalla yhtiöistä 

tietojärjestelmät on integroitu rautatiekuljetusoperaattorin kanssa lähes automaattisiksi, eikä 

ylimääräisiä ilmoituksia tai toimenpiteitä tietojärjestelmien tarjoamien ilmoitusten lisäksi 

juurikaan tarvita. Eräällä metsäyhtiöllä tietojärjestelmien integraatio 

rautatiekuljetusoperaattorin kanssa oli kehitetty niin pitkälle, että kaikki toimenpiteet tehdään 

automaattisesti tai melko vähäisin toimenpitein yhteensopivien tietojärjestelmien kautta aina 

junatilauksen laadinnasta rautatiekuljetusoperaattorin suorittamaan laskutukseen asti. Tässä 

tapauksessa myös eri järjestelmien välinen tietojen manuaalisen siirtelyn tarve oli minimoitu 

ja käytännössä koko prosessi suoritettiin saman tietojärjestelmäkokonaisuuden sisällä. 

Tietojärjestelmät oli samalla yhtiöllä integroitu myös kuormauspaikan henkilöstön sekä 

puuntoimituksesta vastaavien puutavara-autokuljetusyritysten kanssa. Näin ollen tieto 

tulevasta junatilauksesta välittyi automaattisesti suoraan kuormauspaikan henkilöstölle ja 

puutavara-autokuljetusyrittäjille kuormaustilauksina. Näin on päästy tilanteeseen, jossa 

yhteydenottoja esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse toimijoiden välillä tarvittiin 

metsäyhtiön näkökulmasta ainoastaan poikkeustilanteissa. 

Vastaavasti osalla metsäyhtiöistä tietojärjestelmiä ei ole integroitu 

rautatiekuljetusoperaattoreiden kanssa. Samaten organisaation sisällä käytössä on useampia 

eri tietojärjestelmiä, joiden välillä vaaditaan manuaalista tietojen siirtoa. Metsäyhtiöiden 

junatilausten hallinnointi ja kommunikointi kuormauspaikkojen henkilöstölle sekä puutavara-

autoyrittäjille oli järjestetty pohjautuen osin sähköpostiviesteihin sekä puhelinkeskusteluihin. 

Erityisesti puhelinyhteydenottoja vaadittiin muutostilanteissa. Näiden toimijoiden 

haastatteluissa esiin jossain määrin nousivat haasteet muutosten ja ongelmatilanteiden 

kommunikoinnissa varsinkin yö- ja viikonloppuaikaan. Yhtiöillä, joilla järjestelmät olivat 

rautatiekuljetusoperaattoreiden kanssa integroidut, kommunikointiongelmia ei haastatteluissa 

noussut esiin lainkaan. 
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3.2.2 Muutosten tekeminen junatilauksiin 

 

Muutoksia tilattuihin junakuljetuksiin tulee suhteellisen runsaasti. Tavanomaisia syitä 

muutoksille kuljetuksen tilaajan puolelta ovat esimerkiksi äkillisesti muuttunut puun tarve 

sekä nopeat korjuu- ja kuljetusolosuhdemuutokset puunkorjuussa tai puutavaran 

kaukokuljetuksessa. Näin ollen tilattuja junia on tarpeen perua tai kuljetuskapasiteetin 

osoittautuessa riittämättömäksi junia saatetaan tarvita lisää. Rautatiekuljetusoperaattoreiden 

puolelta tavanomaisimpia syitä tilattujen kuljetusten muutoksiin ovat kalusto- ja 

henkilöstöresurssien hetkelliset vajaustilanteet esimerkiksi sairaustapausten ja kaluston 

rikkoutumisten seurauksena. Myös ratatyöt aiheuttavat muutoksia ja viivästyksiä kuljetuksiin. 

Tämän suhteen vaikutusta lisää entisestään se, että useimmissa tapauksissa henkilöliikenteellä 

on etuajo-oikeus tavaraliikenteeseen verrattuna. Etusijajärjestys on määritetty Väyläviraston 

julkaisemassa Rautateiden verkkoselostus 2023 -raportin liitteessä 4A (2022). Etusijajärjestys 

määräytyy rataosuuskohtaisen reittiprofiilin perusteella. Henkilöliikenne on kaikissa 

tapauksissa etusijalla rataosuuden ylikuormitustilanteissa lukuun ottamatta niitä rataosuuksia, 

jotka on määritetty tavaraliikenteeseen painottuviksi ratareiteiksi. Kuitenkin myös 

tavaraliikenteeseen painottuvilla ratareiteillä henkilöliikennettä kulkee säännöllisesti, 

esimerkkinä tällaisesta rataosuudesta on Joensuu–Pieksämäki-rata.  

Tilattuja junien peruminen onnistuu vaivattomasti lyhyelläkin varoitusajalla, tarvittaessa jopa 

edellisenä päivänä. Sen sijaan junatilauksen muokkaaminen on haastavaa. Jos esimerkiksi 

junan aikataulua tai yhteysväliä on tarpeen muuttaa, useimmiten juna perutaan ja tehdään 

täysin uusi tilaus vastaamaan muuttuneita tarpeita. Myös uusi junatilaus on mahdollista tehdä 

suhteellisen nopealla aikataululla. Jos uudella tilauksella korvataan peruuntunut juna, pyrkii 

tilaaja mahdollisuuksien mukaan sovittamaan uuden junan jo ennakolta sovittuihin kuormaus- 

ja purkuikkunoihin. Näin ollen muutokset eivät vaikuttaisi vastaanottavan tuotantolaitoksen 

toimintaan tai kuormauspaikan henkilöstön ja puiden toimituksesta vastaavien 

yhteistyökumppaneiden aikatauluihin. 
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3.2.3 Puutavaran rautatiekuljetusprosessin vastuut vaiheittain 

 

Pidemmän aikavälin hankintasuunnitelman ja kapasiteetit alueellisesti puunhankintalähteiden, 

kuljetusmuotojen ja tuotantolaitoskohtaisesti puunkäyttöpaikkojen suhteen laatii 

metsäyhtiöissä valtakunnallinen suunnittelupäällikkö tai hankintapäällikkö. Valtakunnallisen 

suunnitelman perusteella kapasiteettia jaetaan edelleen rautatiekuljetusten osalta 

yhteysväleittäin. Useimpien metsäyhtiöiden organisaatioissa on erityisesti rautatiekuljetuksiin 

erikoistuneita valtakunnallisia tai tehdaskohtaisia suunnitteluvastaavia, jotka vastaavat 

yhteysvälikohtaisesta suunnittelusta. Tietyissä metsäyhtiöissä vastuussa ovat jo tässä 

prosessin vaiheessa alueelliset kuljetuspäälliköt, joita useammassa yhtiössä on Suomessa 

kolme kappaletta. 

Useimmissa yhtiöissä vastuu siirtyy suunnitteluvastaavilta ja kuljetuspäälliköiltä kuljetus-, 

toimitus- ja logistiikkavastaaville viikkokohtaisten junatilausten tekovaiheessa. Viimeistään 

vastuu kuitenkin siirtyy rautatiekuljetusoperaattorin vahvistaessa junatilaukset. Joissain 

yhtiöissä vastuu siirtyy edelleen kuljetus-, toimitus- ja logistiikkavastaavilta 

kuljetusesimiehille yksittäisen junan kuormauksen valmisteluvaiheessa. Kuljetusesimies ohjaa 

muutamia puutavara-autokuljetusyrityksiä käsittävää yrittäjäjoukkoa. Puutavara-

autokuljetusyrittäjät vastaavat puiden toimituksesta valmiiksi kuormausta varten ja myös 

vastaavat kuormauksesta niillä raakapuun kuormauspaikoilla, joilla ei ole erillistä 

kuormausyrittäjää tai kuormauspaikan henkilöstöä. Pääsääntöisesti prosessi viikkokohtaisten 

junatilausten laatimisesta kuormauksen päättymiseen asti on kuitenkin metsäyhtiöstä 

riippumatta alueellisten kuljetuspäälliköiden tai heidän suorien alaistensa vastuulla, vaikkakin 

usein varsinaiset alueelliset kuljetuspäälliköt toimivat suuren osan työajastaan 

kehitystehtävissä ja toimintamallien suunnittelussa käytännön viikkotason junakuljetuksista 

vastaamisen sijaan. 

Kuljetuspäälliköiden vastuu päättyy kaikilla metsäyhtiöillä kuormauksen valmistumiseen, 

jolloin rautatiekuljetusoperaattorin henkilöstö tarkastaa junan ja kuorman kunnon (vrt. kuva 

2). Kuljetuksen vastaanotosta tuotantolaitoksella vastaavat metsäyhtiöstä riippuen 

terminaalivastaavat tai tehdasvastaanoton operaatioasiantuntijat. Vastuu kuitenkin palautuu 

jälleen kuljetuspäällikön komentoketjuun, jos kuormassa havaitaan virheitä. Kuvaus prosessin 

vaiheista ja vastuista löytyy kaaviomuodossa liitteessä 1. 

 



19 
 
3.2.4 Lapin pendeli 

 

Lapissa etäisyyksien ollessa pitkiä ja vesikuljetusmahdollisuuksien rajoittuessa ainoastaan 

meriteitse tapahtuvaan kuljetukseen rautatiekuljetukset ovat erittäin merkittävässä roolissa 

puutavaran kaukokuljetusmuotona. Lapissa rataverkko on Etelä-Suomeen verrattuna harva. 

Oulusta pohjoiseen kulkee ainoastaan yksi junarata, joka Keminmaan kohdalla haarautuu 

Kolarin ja Kemijärven radoiksi (Väylävirasto 2022). Tästä syystä kuljetukset keskittyvät 

olemassa oleville rataosuuksille ja raakapuun kuormauspaikoille, joista useat kuuluvat 

Suomen vilkkaimpiin. Kun liikenne on keskittynyt vakioiduille yhteysväleille, on alueella 

ollut mahdollista kehittää suurelta osin vakioaikatauluin ja -yhteysvälein toimiva 

puutavarajunaliikennejärjestelmä. Tätä toimintamallia kutsutaan Lapin pendeliksi. 

Lapin pendelin tilausmenetelmä poikkeaa tavanomaisista tilausjärjestelyistä, sillä käytössä on 

kaikkien toimijoiden yhteinen Microsoft Excel –taulukkotiedosto tilausten täsmäämistä 

varten. Metsäyhtiöt ja rautatiekuljetusoperaattori täyttävät omat sarakkeensa 

taulukkotiedostoon tulevien kuljetustarpeiden ja junien osalta. Saman Excel-tiedoston avulla 

pystytään sopimaan esimerkiksi aikataulun mukaisen junan kapasiteetin jakaminen kahden eri 

metsäyhtiön kuljetustarpeita palvelemaan. Tätä Excel-tiedostoa kutsutaan ”ruutulapuksi”. 

Haastatteluiden perusteella Lapin pendelijärjestelmä toimii tällä hetkellä hyvin ja toimijoiden 

välinen yhteistyö on sujuvaa. Aiemmin Lapin pendelin toimijat ovat järjestäneet tasaisin 

väliajoin ”pendelipalaverin”, jossa pendeliin liittyviä asioita on käsitelty ja kehitetty. Nyt 

toiminnan on kuitenkin koettu olevan niin sujuvaa, ettei käytännön päivittäistoimintaa 

käsitteleville palavereille ole ollut viime aikoina tarvetta lainkaan. 
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4 TARKASTELU 

 

Haastatteluiden perusteella raakapuun rautatiekuljetusprosessin päävaiheet ovat kaikilla 

suurimmilla metsäyhtiöillä samat ja prosessin pääpiirteiden voidaan todeta olevan 

metsäyhtiöstä riippumatta samankaltaiset. Merkittävimmät eroavaisuudet metsäyhtiöiden 

välillä vaikuttavat liittyvän tietojärjestelmien integraatioon metsäyhtiön ja 

rautatiekuljetusoperaattorin välillä. Pieniä eroavaisuuksia on myös prosessivaiheiden 

aikajänteissä sekä vastuun siirtymisessä metsäyhtiön organisaation sisällä prosessin eri 

vaiheissa. Näistä tekijöistä kuitenkin ainoastaan tietojärjestelmien integraatioon liittyvillä 

eroavaisuuksilla oli haastatteluiden perusteella vaikutusta prosessin toimivuuteen. 

Puutavaran rautatiekuljetusprosessin vaiheiden selvittämiseen liittyvien kysymysten lisäksi 

haastatteluiden lopussa haastateltavia pyydettiin myös nostamaan esiin prosessiin liittyen 

erityisen hyvin toimivia asioita. Vastaavasti pyydettiin nostamaan esiin mahdollisia 

kehitystarpeita. 

Selkeästi haastatteluissa positiivisena asiana erottuivat metsäyhtiöiden ja 

rautatiekuljetusoperaattoreiden välisen yhteydenpidon järjestelyt ja toimivat 

keskusteluyhteydet. Haastatteluiden perusteella syntyi vaikutelma sujuvasta yhteistyöstä 

varsinkin prosessin kehittämiseen liittyvissä asioissa. 

Kehitettävinä asioina esiin haastatteluissa nousivat erityisesti junavaunujen ja rataverkon 

kapasiteettiongelmat. Venäjän puuntoimitusten loppuminen keväällä 2022 on vaikeuttanut 

tilannetta entisestään. Käytettävissä olevien junavaunujen rajallinen määrä johtaa esimerkiksi 

tilattujen junien vaunumäärän vähentämiseen. Erityisesti vaunujen määrän rajallisuus 

korostuu talvella, jolloin vaunujen maksimikuorma on kesään verrattuna pienempi lumen 

vaikutuksen johdosta. Vaunujen puhdistamiseen kuluva aika saattaa myös joissain tapauksissa 

pidentää vaunukiertoa talvisin. 

Pendelijärjestelyissä samat vaunut kiertävät vakioiduilla yhteysväleillä, joten vaunukierto on 

optimoitu. Pendelijärjestelmän suurimpana etuna onkin sen toimintamallien vakiintuneisuus. 

Lähtökohtana on se, että junat liikkuvat viikosta toiseen samoina päivinä ja samoihin 

kellonaikoihin, aina täysimittaisina sekä vakioiduin kuormaus- ja purkuikkunoin. Samalla 

suunnittelutyön ja toimijoiden välisen kommunikoinnin tarve vähenee merkittävästi, kun 

aikataulut ovat tiedossa prosessin kaikilla toimijoilla pitkällä aikajänteellä eteenpäin. Lapin 
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pendelijärjestelmä nousi haastatteluissa toistuvasti esiin hyvänä esimerkkinä toimivasta 

puutavaran rautatiekuljetusprosessista. 

Metsäyhtiöillä on haastatteluiden perusteella vahva pyrkimys kehittää pendelitoimintaa ja 

luoda pendelijärjestelmiä myös Etelä-Suomen rataosuuksille. Useampi haastatteluihin 

osallistunut metsäyhtiöiden palveluksessa työskentelevä henkilö mainitsi työtehtäviinsä 

kuuluvan olennaisesti juuri pendelien kehitystyöhön liittyvät asiat. Koska pendelijärjestelmien 

kehittäminen on usean raakapuun junakuljetuksiin liittyvän toimijan yhteinen tavoite, olisi 

lähitulevaisuudessa jo parhaillaan olemassa olevia pendelijärjestelmiä sekä uusien 

järjestelyiden mahdollisuuksia käsittelevä tutkimustyö tarpeellista.  
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LIITE 1. KUVAUS PUUTAVARAN RAUTATIEKULJETUSPROSESSISTA JA 

SIIHEN LIITTYVISTÄ VASTUISTA 

 


