
Energiatehokkuutta kuljetuksiin
– kustannussäästöjä ja vähemmän hiilidioksidipäästöjä

KULJETUSKETJUJEN ENERGIAKATSELMUS



Polttoainetta  
ja hiilidioksidipäästöjä
Kaikista kuorma-autojen kuljetussuoritteista 
noin 60 prosenttia on teollisuuden kuljetuksia. 
Kuljetuskustannukset ovat nousseet 1990-luvun 
puolivälistä jopa yli 60 prosenttia. 

Kuljetukset, energiankulutus ja hiilidioksidipäästöt

Kaikkeen teolliseen toimintaan ja palveluiden tuottamiseen liittyy varastointia,  
lastaamista, rahtausta, kuljettamista ja lastin purkamista – siis logistiikkaa. 
Logistiikan kehittäminen ja kuljetusten optimointi ovat tärkeitä tekijöitä liiketoimin-
nan ja palveluiden kannattavuuden tarkasteluissa. 

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin kehitys 
vuosina 2000–2008

Koko kuljetusketjun tarkastelu ja kuljetusten tehostaminen 
voisivat johtaa noin 10, parhaimmillaan jopa 20 prosentin 
säästöihin energiassa, muissa muuttuvissa kustannuksissa 
ja ajoneuvokaluston kiinteissä kuluissa.

Polttoaineenkulutuksen vähentäminen pienentää vas-
taavasti myös hiilidioksidipäästöjä.  

Tavaraa kulkee asfaltilla, raiteilla,  
vesillä ja ilmassa
Kuljetusmuotojen valinta on tärkeää, kun pohditaan kul-
jetusten energiankulutusta. Suurin osa tavarasta liikkuu 
maanteillä, jossa liikkuu myös tyhjää kuljetuskalustoa. 
Osa siitä saataisiin pois liikenteestä, jos kuljetusten tilaa-
jat ja kuljetusyritykset parantaisivat olennaisesti kuormien 
käyttö- ja täyttöasteita sekä yhdistäisivät kuljetuksia.

Suomen maanteillä kuljetettiin vuonna 2007 erilaisia  
tavaroita yhteensä yli 415 miljoonaa tonnia. Kuljetussuo-
rite eli kuljetustyön määrä, joka saadaan kuljetetun tavara-
määrän ja kuljetusmatkan pituuden tulona, oli noin 26 000 
miljoonaa tonnikilometriä. 

Keskimääräinen kuljetusmatka maanteillä oli 45 kilo-
metriä. Täysin tavarattomia kuljetuksia liikennesuoritteesta 
eli ajoneuvojen kulkemasta matkasta oli 29 prosenttia, ja 
kun mukaan lasketaan tyhjät kontit ja kuormalavat, tava-
rattomien kuljetusten osuus oli yli 30 prosenttia. 

Kotimaan junaliikenteessä vuonna 2006 tavaraa kulki 
lähes 26 miljoonaa tonnia ja tavarajunien liikennesuorite 
oli 7 375 miljoonaa tonnikilometriä.

Kotimaan vesiliikenteessä liikkui tavaraa yhteensä 11,4 
miljoonaa tonnia, siitä valtaosa rannikkovesillä eli 10,2 mil-
joonaa tonnia. Lentorahtina kotimaassa kulki tavaraa yli  
4 miljoonaa kiloa ja postia yli 5 miljoonaa kiloa.

Maanteiden tavaraliikenteen asiakkaat vuonna 2007, 
yht. 25 962 milj. tonnikilometriä

Teollisuus 56,0 %

Kauppa 17,0 %

Rakennusala 15,0 %

Muu 8,3 %

Valtio 2,0 %

Kunta 1,5 %

Tuntematon 0,2 % Lähde: Tilastokeskus

00 01 02 03 04 05 06 07 08* 

160

120

80

40

0

* 2008 indeksi on heinäkuulta Lähde: Tilastokeskus
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Kuljetusketjujen  
energiakatselmuksen vaiheet 

Näin kuljetusketjut katselmoidaan
Kuljetuksiaan tehostava yritys etsii ennen hankkeen aloit-
tamista asiantuntevan Motivan kouluttaman logistiikkakat-
selmoijan. Katselmoija aloittaa työn asiakkaan kanssa sel-
vittämällä ensin kuljetusketjun eri osat. Katselmoija sopii 
asiakkaan kanssa katselmushankkeen laajuuden eli, mitkä 
kuljetusketjun osat katselmoidaan ja miten nykytilanne 
selvitetään. 

Katselmuksessa tavaraliikennettä käsitellään kokonai-
suutena siten, että tarkasteluun sisältyvät kaikki logistiset 
ketjut, kalusto ja henkilöstö.

Asiakkaan vaikutuspiiriin kuuluvat tekijät, kuten logis-
tiikan suunnittelu, ohjaus ja kuljetusmuotojen valinta sel-
vitetään yhteistyössä alihankkijan kanssa.

Katselmointiin sisältyy myös eri kuljetusmuotojen sisäi-
nen kehittäminen, kuten kalustohankinta, kuljettajien kou-
lutus, energiankäytön seuranta ja tiedonvälitys. Myös eri 
tavarantoimittajien käytön mahdollisuudet selvitetään.

Tietoja nykytilanteesta kerätään arvioinneilla ja kyse-
lyillä. Niiden perusteella voidaan yleensä tunnistaa kehit-
tämisen mahdollisuudet ja koota kuljetusketjuista yhteen-
veto analyysiksi. 

Analyysin tuloksena syntyy tieto siitä, mitä ratkaisuja 
kannattaa tehdä sekä mitkä ovat lyhyen ja pitkän aikavälin 
suositukset kuljetusten kehittämiseksi. Takaisinmaksuajat 
arvioidaan, jotta voidaan saavuttaa liike- ja energiatalou-
dellisesti parhaat mahdolliset tulokset.

Jatkuvaa parantamista  
ja todennettavia säästöjä
Katselmukset kannattaa liittää yrityksen tai yhteisön nor-
maaliin jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Energian-
käytön seurannalla ja jatkuvalla toiminnan arvioinnilla 
saadaan tietoa päätöksentekoon ja katselmusten ansiosta 
kehitystoimet voidaan kohdistaa oikein.

Kun katselmuksessa ehdotettuja toimia toteutetaan, 
syntyy säästöjä ja yrityksen ympäristökuormitus vähenee. 
Tavoitteellisuus ulottuu koko kuljetusketjuun, jolloin myös 
kuljetusyritysten toiminta tehostuu. Syntyneet säästöt ovat 
todennettavissa koko kuljetusketjussa.

Katselmuksessa kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää yri-
tyksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun raportoinnissa.

Tarve vähentää kuljetusten  
energiankäyttöä ja kustannuksia 

 
 
 
Yhteistyökumppanin valinta  
Katselmushankkeen määrittely  
– rajaukset, aikataulut, resurssit

 
 
Kuljetuskumppaneiden  
sitouttaminen hankkeeseen 

 
 
 
Energiankulutuksen alustava määrittely 
tukihakemusta varten 

 
 
 
Rahoituksen suunnittelu  
ja tukihakemus 

 
 
 
Energiakatselmus  
– nykytilan selvitys ja analyysi  
– toimenpide-ehdotukset 

 
 
Raportin luovutus  
ja maksatushakemus 

 
 
 
Toimenpiteiden toteuttaminen  
ja energiatehokkuuden  
jatkuva parantaminen

Kuva: Tero Pajukallio/Kuvaliiteri



Mondo Minerals jalostaa talkkimalmista talkkituotteita 
kahdella tehtaallaan Outokummun Vuonoksessa ja Sot-
kamossa. Yhtiöllä on kotimaan toimintojen lisäksi valmis-
tuslaitoksia Hollannissa ja joint venture -toimintaa Kau-
koidässä.

Talkkituotteet kuljetetaan maanteitse ja rautateitse pa-
peri-, muovi- ja maaliteollisuudelle eri puolille Suomea 
ja satamiin. Maantiekuljetuksista tehtiin kuljetusketjujen 
energiakatselmus.

– Katselmus toi aivan uutta mielenkiintoa käydä läpi 
totuttuja toimintatapoja. Sen yhteydessä tavallaan irrottau-
duttiin arkirutiineista ja katsottiin toimintaa eri näkökul-
masta, kertoo Mondo Mineralsin materiaalipäällikkö Eero 
Korhonen. 

– Emme olleet esimerkiksi aiemmin tunnistaneet niitä 
säästön mahdollisuuksia, jotka avautuvat taloudellisen ajo-
tavan koulutuksen kautta.

Yhteistyössä on voimaa
Korhosen mukaan kuljetusketjujen energiakatselmus on 
hyödyllinen kuljetuksia tilaavalle yritykselle. Hän korostaa 
sitä, että perusedellytyksenä katselmoinnin onnistumiselle 
on työn huolellinen määrittely katselmoijan kanssa. 

– Yhteistyö tilaajan, kuljetusyrittäjän ja kuljetuskaluston 
toimittajan välillä on tärkeää, jotta kalustovalinnat saadaan 
realistisiksi tilaajan erikoistarpeisiin. Myös katselmoijan pi-
täisi tuntea kuljetettavan tuotteen erityistarpeet hyvin, jotta 
kalustonvalinnan tarkastelu hyödyttäisi kaikkia osapuolia. 

Mondo Mineralsin tuotteiden maantiekuljetuksista 
vastaa kaksi yritystä: Teljän Kuljetus Oy ja Kajaanin Sora 
ja Kuljetus Oy. Kuorma-autoilla tavaraa kulkee vuodessa 
yhteensä 400 000 tonnia talkkilietteenä, irtotalkkina ja pa-
kattuna. 

Yhteistyön merkitystä korostaa myös Teljän Kuljetus  
Oy:n toimitusjohtaja Matti Rosvall.

Katselmoinnin mahdollisia tuloksia
Maantiekuljetusten kustannuksia voitaisiin 
katselmusten perusteella säästää yli 10 prosenttia 
eri toimenpiteillä, joilla kuljetusten energiatehokkuutta 
voidaan parantaa.

Kuljetusten suunnittelu ja ohjaaminen
 Seurantajärjestelmien kehittäminen
 Lastaus- ja purkuaikojen lyhentäminen

Henkilöstön koulutus
 Polttoaineen kulutuksen vähentäminen kouluttamalla 
 kuljetusliikkeen kuljettajat taloudelliseen ajotapaan

Kuljetuskalusto
 Kaluston omamassan keventäminen kantavuuden 
 parantamiseksi
 Ylisuurten moottoreiden välttäminen
 Lavakoon kasvattaminen
 Meno- ja paluukuljetukset

•
•

•

•

•
•
•

Mondo Mineralsin kuljetukset katselmoitiin

– Meidän näkökulmastamme kuljetuskatselmuksen 
suurin hyöty on siinä, että asiat käydään sen yhteydessä 
huolella läpi kuljetusten tilaajan kanssa. 

– Katselmus ei sinällään vaatinut ylimääräisten tietojen 
keruuta, kyse oli lähinnä normaalisti seurattavien tietojen 
muokkauksesta katselmointia varten, Rosvall toteaa.

Kuljetusyrittäjän näkökulmasta katsottuna katselmuk-
sissa voisi tuoda korostuneemmin esille lastaus- ja purkaus-
aikoja, jotta niistä koituvat kustannukset olisivat tilaajalle 
helpommin hahmotettavia.

Lisätietoja:  Mondo Minerals B.V. Branch Finland  
 Hankinta- ja logistiikkapäällikkö  
 Antti Kokkonen, puh. 0105 621 428  
 www.mondominerals.com

Talkkituotteiden maantiekuljetuksista tehtiin kuljetusketjujen energiakatselmus. 
Sen yhteydessä korostui tilaajan ja kuljetusyrittäjän yhteistyön merkitys.

Talkin lastausta Outokummun Vuonoksessa

Kuva: Ilpo Paananen



Kuljetusketjujen energiakatselmus

Energiapalveludirektiivi ja energiatehokkuussopimukset

EU:n energiapalveludirektiivi edellyttää käynnistettä-
väksi toimia, joilla voitaisiin saavuttaa yhdeksän prosen-
tin energian käytön tehostuminen vuosina 2008–2016 
päästökauppasektorin ulkopuolella käytetystä energiasta. 
Säästötavoitteet koskevat yhtä lailla asumista, palveluita, 
teollisuustuotantoa, maataloutta kuin liikennettäkin. 
Energian käytön tehostuminen pitää pystyä myös toden-
tamaan. 

Suomessa tärkein työväline direktiivin velvoitteiden 
toteuttamisessa on valtiovallan ja eri toimialojen välillä 
solmitut energiatehokkuussopimukset. Uudet sopimukset 
vuosille 2008–2016 allekirjoitettiin joulukuussa 2007 ja 
tammikuussa 2008. 

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukset ovat 
työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Ne kattavat teolli-
suuden, palvelut ja energia-alan. Höylä III -sopimus käsit-
tää öljylämmityskiinteistöt sekä lämmitys- ja liikennepolt-
tonesteiden jakelun. Kunta-alalla on erikseen isommille 
kaupungeille ja kuntayhtymille solmittu tehokkuussopi-
mus ja pienemmille kunnille energiaohjelma. Liikenteen 

energiatehokkuussopimuksesta vastaa liikenne- ja viestin-
täministeriö, ja se sisältää tavarankuljetukset ja logistiikan 
sekä joukkoliikenteen. 

Kuljetuksetkin ovat mukana  
sopimusten toimenpiteissä
Eri alojen sopimusten toimenpideohjelmissa mainitaan 
kuljetusten tehostaminen ja kuljetusketjujen energiakat-
selmukset keinona tulosten aikaansaamisessa ja todenta-
misessa. Sopimukseen sitoutunut yritys sitoutuu tavoittee-
seen, jonka mukaan kuljetuksia tehostetaan, logistiikkaa 
ja energiankäyttöä parannetaan yhdessä kuljetuspalveluja 
tarjoavien yritysten kanssa. Kuljetuksia tilaava organisaatio 
voi myös edellyttää alihankkijoiltaan liittymistä tavarankul-
jetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimukseen tai 
antaa tarjousten vertailussa etua sopimuksessa mukana 
olevalle yritykselle.

Logistiikka on osa sopimusyritysten ja -yhteisöjen ener-
giatehokkuusjärjestelmää, jossa tavoitteena on energiate-
hokkuuden jatkuva parantaminen.

Kuljetusketjujen energiakatselmuksessa selvitetään ensin, 
minkälainen kuljetusketju eri osineen on. Mitä ja minkä-
laista kuljetuskalustoa käytetään, kuinka pitkiä matkoja 
tavaraa kuljetetaan? Mitä tavaraa kuljetetaan? Onko mah-
dollisuus hankkia samoja raaka-aineita tai tuotteita jostain 
lähempää? Mitkä yritykset hoitavat kuljetuksia? Onko näillä 
alihankkijoilla muita kuljetuksia? Onko mahdollista lisätä 
meno- ja paluu- tai yhteiskuljetuksia? Miten kuljetusyrityk-

sen henkilöstö on koulutettu? Tarvitaanko lisäkoulutusta? 
Kuinka paljon kuljetuksiin kuluu energiaa? Kuinka paljon 
kuljetukset aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä?

Tavoitteena on kuljetusten kustannustehokkuuden pa-
rantaminen, energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen vä-
hentäminen. Lisäksi katselmusten avulla on mahdollista 
todentaa säästöt.

Kuvat: Risto Puranen, Olli-Pekka Heinisuo, Eero Saarela / Vastavalo



Turvallisuutta maanteille
Energiakatselmusten avulla voidaan parantaa sekä kul-
jetuksia tilaavien että kuljetusyritysten toiminnan ener-
giatehokkuutta ja myös yrityksen taloutta. 

Kuljettajien kestävän ajotavan koulutus ja valistaminen 
lisäävät energiatehokkuuden ohella myös turvallisuutta 
maanteillä. Samoin kuljetuskalusto kestää kauemmin, 
kun turhista kiihdytyksistä ja jarrutuksista luovutaan.

Tukea ja ohjeita energiakatselmuksiin
Työ- ja elinkeinoministeriö tukee energiakatselmusten 
toteuttamista. Tukien suuruus ja hakukäytännöt vaihte-
levat, joten niiden tiedot kannattaa tarkistaa vuosittain.

Kuljetusketjujen katselmuksien tekoa ja raportointia 
varten on Motivassa laadittu ohjeistus, joka löytyy Moti-
van www-sivuilta. Siellä on myös tietoja yrityksistä, jotka 
suorittavat kuljetusketjujen energiakatselmuksia.
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Motiva Oy
Urho Kekkosen katu 4–6 A
PL 489
00101 Helsinki
Puh. 0424 2811
Faksi 0424 281 299
www.motiva.fi

Tehoa kuljetuksiin  
ja tunnettuutta Euroopassa
INTERACTION-hanke on osa Euroopan komission 
älykäs energianhuolto IEE-ohjelmaa (Intelligent Energy 
– Europe). Se pyrkii vähentämään tavarankuljetusten 
kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

INTERACTION-hankkeen etenemistä ja tuloksia on 
esitelty laajasti alan asiantuntijoille Euroopassa. 

Hyviä suunnitelmia palkittiin

INTERACTION-hanke etsi Green Freight and Logistics 
-kilpailulla yrityksiä, jotka ovat valmiita kehittämään 
kuljetuksia tehokkaammiksi.

Suomesta kilpailussa oli mukana 14 yritystä 
elintarviketeollisuudesta, kaupan alalta sekä 
kuntasektorilta. Niistä parhaana palkittiin huhtikuussa 
2008 Munakunta-konsernin kehittämishanke 
kananmunien keräilykuljetusten tehostamiseksi. 

Kunniamaininnan kilpailussa saivat myös Wulff Oy Ab:n 
”jakeluremontti” ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n  
Euro IV-päästöluokkavaatimus uusille urakoitsijoille.

Euroopan laajuisen kilpailun voiton vei saksalainen 
autokuljetuksiin erikoistunut AFT H. Altmann 
Fahrzeugtransporte GmbH. Yhtiöllä on 150 autoa,  
265 kuljettajaa, ja vuosittain ajokilometrejä kertyy 26,6 
miljoonaa. Työtä ohjaavat laatujärjestelmät ISO 14001 
ja ISO 9001 ja yhtiö korostaa arvoissaan kestävää 
kehitystä. Taloudellisen ajotavan koulutusta kaikille 
kuljettajille on annettu vuodesta 1995 lähtien. Käytössä 
on myös vihreä bonusjärjestelmä, jonka mukaan 
säästöt jaetaan tasan kuljettajille ja yhtiölle.
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