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Suomen liikenteen 
päästövähennystavoitteet ja miten niihin 

päästään
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1 täysperävaunukuorma-auto = 135 t/vuosi

1 jakelukuorma-auto = 40 t/vuosi



1 jakelukuorma-auto = 15 000 litraa = 40 t CO2/vuosi
1 täysperävaunukuorma-auto = 50 000 litraa = 135 t CO2/vuosi

Energiatehokkuus

uusi perusskenaario



• energiatehokkuus on suoritteen ja energiapanoksen välinen suhde

• kuljetuksissa siis kuljetussuoritteen ja energiapanoksen välinen 
suhde: tonnikilometriä/kilowattitunti tkm/kWh

• energian yksikkönä voi olla myös MJ, toe, l tai suhde voidaan 
kääntää kWh/tkm (energiaintensiteetti)

Energiatehokkuus
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Tiekuljetusten energiatehokkuus 
Pohjoismaissa 2010 (tkm/kWh)
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 Sector Denmark Finland Norway Sweden 

Agriculture and forestry 2.75 4.29 3.15 5.03 
Food industry 3.14 3.26 3.63 4.54 
Chemical industry 3.58 5.28 5.04 5.82 
Mining and construction 3.09 4.51 3.28 4.24 
Technology industry 2.28 2.78 2.96 3.82 
Wood and paper industry 2.73 5.63 3.42 5.73 
Total (includes energy used in 
empty runs) 

2.44 3.10 2.75 3.80 

Empty running (share of total 
km run empty) 

14.5% 27.4% 24.8% 19.1% 

 



Kuljetusten murroksen miksauspöytä 
(ympäristönäkökulma)

kuljetusmuotojakaumakeskimatka keskikuormitus
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Vihreä potentiaali

(muokattu lähteestä: Aronsson & Huge Brodin 2006)

Tuotesuunnitteluun 
liittyvä päätöksenteko

Logistisiin rakenteisiin ja 
organisointimuotoihin liittyvä 

päätöksenteko

Suunnittelu- ja 
management tason 

päätökset

Operatiiviseen 
toimintaan liittyvät 

päätökset

Ympäristövaikutukset

Koskee kaikkia tuotteita

Koskee koko 
toimitusketjua

Koskee yksittäistä markkinaa 
tai suurta asiakasta

Koskee yksittäistä 
toimitusta

Luo mahdollisuuksia ja 
asettaa rajoituksia



Jokainen voi tehdä osuutensa…
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hankinta:
toimitustiheys ja 
eräkoot

tuotesuunnittelija:
kestävät, tilaa säästävät ja 
kierrätettävät pakkaukset 

myynti: asiakkaan 
toimitusvaatimuksiin 
vaikuttaminen 

tuotannon-
suunnittelu: 
toimitusaikojen 
säätely

tietojärjestelmä-
asiantuntijat: tieto-
ja viestintätekniikan 
hyödyntäminen

yritysjohto: pitkän 
aikavälin strategia mm. 
toimintojen 
sijoittumiselle ja 
hankintakanaville

logistiikkasuunnittelija: 
yhteiskuljetukset, 
varastointi, hankinta- ja 
jakelukanavat

kuljetusten suunnittelija: 
kuljetusreitit, 
kuljetusmuodon valinta, 
kaluston valinta (Blinge 2008)



Liikenteen tutkimuskeskus Verne
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Driver
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Traffic

Road
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Total tons [t]
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Keinoja kuljetusten päästöjen 
vähentämiseen yritystasolla







Kuljetusyritysten energiatehokkuustoimet (2011)
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Yritysten päätösvalta? 
Yhteistyö välttämätöntä!

Teollisuusyritys/kuljetusasiakas

Logistiikka-/kuljetusyritys



• kuljetusten tilaaja voi asettaa vaatimuksia kuljetusyritysten 
ympäristövaikutuksille

• ympäristöjärjestelmä tai ympäristöjohtamisen käytännöt

• mittaaminen ja raportointi

• ympäristön huomioon ottaminen
– kalusto

• esim. tietty EURO-luokka, ilmanohjaimet
– polttoaine

• esim. tietty %-osuus biopolttoaineita
– ajotapa

• esim. taloudellisen ajon koulutus, maksiminopeus 

• Trafin vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille: laatu, turvallisuus ja 
ympäristöjohtamisen apuväline

Vaatimukset kuljetusyrityksen 
ympäristövaikutuksille
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(Blinge 2008)



• Vastaava kysely kevät 2011: Kyllä: 18 %

Kysely SKAL-jäsenille syksy 2019



• valitsemalla energiatehokkaan kuljetusmuodon

• valitsemalla sopivan kokoisen ajoneuvon

• kasvattamalla keskikuormaa
– kuljetusten yhdistely
– kaksikerrosratkaisut
– (mitat ja massat)

• vähentämällä tyhjänä ajoa

• pienentämällä keskikulutusta
– liikenneympäristö

• nopeuden vaihtelut
• geometria

– ajoneuvo
• moottori ja voimansiirto
• aerodynamikka
• vierinvastus
• omamassa

– kuljettaja
• ajotapa

Energiatehokkuutta voidaan parantaa
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(Laurikko 2013)
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Energiatehokkuus eri kuljetusvälineillä
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Laivoilla maksimit noin:
RoRo-alus 3 tkm/kWh (2100 t/680 kWh/km)
1000 TEU konttialus 14 tkm/kWh (9000 t/670 kWh/km)
14000 TEU konttialus 30 tkm/kWh (126000 t/4200 kWh/km)



Energiatehokkuus kaupunkijakelussa

21

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

1 10

En
er

gi
at

eh
ok

ku
us

 (t
km

/k
W

h)

Tavaramäärä (t)

Pakettiauto, kaupunki

Pieni jakelu KA, kaupunki

Suuri jakelu KA, kaupunki

Puoliperä KA, kaupunki

Suuri jakelu KA, sähkö

Puoliperävaunu, sähkö



• 76 tonnisten yhdistelmien 
käyttöönotto nosti selvästi 
kuljetusten keskikuormia

• yhdistelmien suurimman 
sallitun pituuden (ja 
mahdollisesti edelleen myös 
massan) kasvattaminen voivat 
edelleen nostaa keskikuormaa 
n. 15 %

• Melko todennäköistä, edellyttää 
uusien 34,5m yhdistelmien 
laajaa käyttöönottoa

Keskikuorma
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Kuormitusaste Suomessa
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Tilavuusperusteinen täyttö Suomessa 
(% lastatuista matkoista)
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• syynä tavaravirtojen maantieteellinen epätasapaino

• vaikuttavia tekijöitä:
– kuljetusten ulkoistaminen

• luvanvaraisessa liikenteessä tyhjänä ajon osuus n. 7 %-yksikköä alhaisempi kuin 
yksityisessä (yksityinen ei saa kuljettaa muiden tavaroita)

– kuljetusetäisyys
– kuljetuskustannukset
– reititys ja aikataulutus

• tiukat toimitusikkunat vähentävät mahdollisuuksia tyhjänä ajon vähentämiseen
– tieto- ja viestintätekniikka

• tietokoneella tehty aikataulutus ja reititys erityisesti suurissa yrityksissä
• reaaliaikainen reitinohjaus

– paluulogistiikka
• tuotepalautukset, pakkausmateriaalit, tavaran käsittely-yksiköt

– kuljetuskaluston erikoistuminen
• erikoistunut kalusto kasvattaa keskikuormaa, mutta vähentää mahdollisuuksia 

paluukuljetuksiin

Tyhjänä ajo

25



• Tyhjänä ajon vähentämisellä 18 % liikennesuoritteesta nykyisestä 
23 %:sta saataisiin päästöt takaisin 2016 tasolle.

• Melko epätodennäköistä, edellyttää laajamittaista kuljetusten 
välityspalvelujen käyttöä ja kaupunkien yhteisjakelua

Tyhjänä ajo



• EU on asettanut myös kuorma-
autoille sitovia rajoja 
polttoaineenkulutukselle, 30 % 
parannus 20192030. 

• Näiden myötä kuorma-
autokuljetusten keskikulutus 
saattaisi laskea myös Suomessa 
suurempien yhdistelmien 
käyttöönotosta huolimatta n. 10 %

• Melko todennäköistä, paljon 
potentiaalia aerodynamiikassa, 
hybridiratkaisuissa ja ajotavoissa

Keskikulutus



• Jakeluvelvoitteen mukainen 30 % uusiutuvan dieselin osuus 
kuorma-autokuljetusten polttoaineesta ei riitä päästöjen 
puolittamiseen, vaikka kaikki edellä mainittu toteutuisi.

• Uusiutuvan dieselin osuuden tulisi olla 45 %, jotta 50 % 
päästövähennystavoite saavutetaan.

• Vaihtoehtona (nesteytetty) biokaasu, jonka tuotannon potentiaali 
9,3 TWh lähes täsmälleen Suomen täysperävaunuyhdistelmien 
nykyinen energiankulutus
– 2030 mennessä tuotantopotentiaali noin 2,5 TWh

Uusiutuva diesel



Uusiutuvien polttoaineiden rajalliset raaka-
aineet



https://www.ft.com/content/7d49589b-ff50-444d-8eef-
b8abe5691f91?utm_campaign=a9439689f1-
CPdaily14122020&utm_medium=email&utm_source=CP+Daily
&utm_term=0_a9d8834f72-a9439689f1-110242873



• Akkusähkön w2w energiatehokkuus 
korkea, potentiaali vähäinen

• Erittäin epätodennäköistä, edellyttää 
suuria investointeja terminaalien 
latausverkostoon tai pääteiden 
sähköistämistä

Sähkökuorma-autot
(https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.12.017)



• Päästövähennystavoitteet haastavat kuljetusalan

• Kuljetusmuodon valinta uudelleen harkintaan

• Energiatehokkuutta yhteispelillä

• Ajoneuvoteknologia kehittyy pakotettuna

• Kaikkia käyttövoimavaihtoehtoja tarvitaan

• Kaikkien osallistumista tarvitaan

Yhteenveto

Ihan oikeasti ymmärrettävä, että mikään ei muutu, jos mitään ei muuteta!
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