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Dronet ovat miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden käyttötarkoituksien laajentaminen tava-

ran jakeluun voisi vaikuttaa tavaran jakelusta aiheutuvien ilmastovaikutusten pienenemi-

seen. Teknologian uusien hyödyntämiskohteiden käyttöönotolla on usein ollut positiivisiä 

vaikutuksia ympäristöön tai toiminnan tehokkuuteen. Dronejen hyödyntämistä jakelukäy-

tössä on pohdittu 2010-luvun alkupuolelta asti. Dronejen hyödyntämistä kuljetuksissa on 

aloitettu 2010-luvun loppupuolla. Mahdollinen dronejen käyttö tavaran jakelussa, voisi mah-

dollistaa kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä, sekä kaupunkien tieliikenteen vähene-

mistä. 

Liikenteen rooli ilmastonmuutoksessa on merkittävä syy tutkia keinoja vähentää tavaralii-

kenteestä aiheutuvia päästöjä. Dronejen kuljetuksissa käyttämisestä tehdyssä laskentaosuu-

dessa osoitettiin dronejen hyödyntämistä Lappeenrannan alueen kuljetuksissa pystyttäisiin 

saavuttamaan noin 90 % lasku kuljetuksien hiilijalanjäljessä. 
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1. Johdanto 

Tavaran kuljetusmäärät ovat lisäntyneet räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden ai-

kana. Suurena vaikuttavana tekijänä on kuluttajille suunnattu ostosmahdollisuus internetin 

välityksellä. Britannian alueella internetin kautta ostettujen tuotteiden osuus kaikesta kulu-

tuksesta oli kasvanut 3% vuoden 2007 aikana ja 16.8% vuoden 2015 aikana (Cherrett et al., 

2017, pp.111–128). Etelä Koreassa pakettien toimituksien määrät ovat kasvaneet 140% vuo-

sien 2012 ja 2021 välillä (Kim et al., 2022, p.3337).Tämä suuri verkkotilausten kasvu johtaa 

kuljetuskapasiteetin kasvun tarpeeseen ja kapasiteetin kasvu johtaa liikenteessä olevien ja-

keluautojen määrän nousuun. 

Jakeluautot aiheuttavat suuria määriä liikennettä, sekä niiden ympäristövaikutukset ovat 

massiivisia. Jakeluautojen kaupunkiliikenteen polttoaine tehokkuus on erittäin huono, sillä 

jakeluautojen kulutus saattaa kasvaa, jopa  10.35 l/100km (Saenz, Figliozzi and Faulin, 2016, 

p.48). Suurikokoiset jakeluautot myös tukkivat kaupungin katuja ja vievät parkkipaikkoja. 

Ongelman voisi ratkaista vähetämällä kaupungin sisäisiä kuljetuksia käyttäen autojen sijaan 

muita kuljetusmenetelmiä, kuten droneja. 

Miehittämätön ilma-alus (UAV unmanned aerial vehicle) kutsumanimeltään drone on 

kauko-, tai itseohjautuva ilmassa kulkeva kulkuneuvo. Ensimmäiset massatuotetut dronet 

kehitettiin Yhdysvaltojen armeijan käyttöön toisessa maailmansodassa. (Custers and Cus-

ters, 2016, p.3). Dronet ovat olleet sotilaskäytössä siis jo melkein 100 vuotta.  Nykyään 

droneja voidaan käyttää myös siviilikäytössä ja ne ovat sotilaskäyttöisiin droneihin verrat-

tuna huomattavasti pienempiä, kevyempiä ja halvempia. 

Tässä työssä tutkitaan mahdollisuutta dronejen käytölle tavaran jakelussa. Dronejen mah-

dollisesti matalammat elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ,sekä madaltunut tarve fos-

siilisten polttoaineiden kulutukselle logistiikka-alalla ja varsinkin pienkuljetusten yhtey-

dessä, voisi laskea huomattavasti logistiikka-alan ympäristövaikutuksia. Työssä myös suo-

ritetaan case-laskenta mahdollisuuksista vähentää toimituksien ilmastovaikutuksia Lappeen-

rannan kaupungissa. 

  



 

 

2. Jakelumenetelmät 

2.1. Perinteiset jakelumenetelmät 

Tässä osiossa keskitytään lähinnä kaupunkialueen jakeluun, joka yleisesti ottaen suoritetaan 

rekka-autoilla maanteitä pitkin, tai junilla rautateitä pitkin. Kaupungin sisällä jakelu toteute-

taan perinteisesti hyödyntäen jakeluautoja. Pitkän matkan kuljetuksia varten rahti saapuu 

joko laivarahtina, junarahtina, tai lentorahtina tuotantolaitoksilta. 

Postin tarjoamiin palveluihin tutustumalla saa hyvän kuvan erilaisista perinteisistä jakelu-

menetelmistä. Pakettia lähettäessä Posti tarjoaa seuraavia palveluita: paketin voi lähettää 

posti toimistoon, paketin voi lähettää postin automaattiin, tai paketin voi lähettää kotiovelle. 

Nämä tavaran kuljetuspalvelut edustavat erilaisia toimitusmalleja. Postin toimintamalli on 

hyvä tapa esittää kuriiripalveluyritysten kuten, UPS, DHL, Matkahuolto toimintaa. 

Toimitus kotiovelle on suora toimitus, jossa paketti toimitetaan vastaanottajan kotiin jakelu-

autolla. Postin tilanteessa suora jakelu ajetaan usein samoja reittejä, kuin kirjepostin jakelu. 

Kirjeposti ajetaan jakelureittejä pitkin, jotka ovat etukäteen suunniteltu säästämään kulje-

tukseen kuluvaa aikaa suhteessa satunnaisesti kirjeiden jakamiseen osoitteisiin. Toinen esi-

merkki suoraan jakeluun on ruokajakelupalvelut, kuten Wolt tai Foodora. Nämä palvelut 

toimittavat ruuan kotiovelle ravintolasta suoraan. Suorassa toimituksessa on paljon ympäris-

töpäästöihin vaikuttavia tekijöitä, joista suurin on toimitusväline.  Lisäksi toimituksen pääs-

töihin vaikuttaa toimituksen reittivalinta, sekä toimitusmatka. Reittivalinnalla ja lisäämällä 

jakelukeskuksia pystytään urbaania ajomatkaa jakelureitillä vähentämään 15% Washington 

DC:stä tehdyn tutkimuksen mukaan. (Escuín, Millán and Larrodé, 2009, pp.321–336). Jake-

lureitin pituuden vähentäminen myös pienentää jakeluauton polttoaineen kulutusta, mutta 

jakelukeskusten lisääminen vaatii enemmän henkilötyövoimaa. 

Nouto Postin toimipisteestä on toimitustapa, jossa Posti toimittaa paketin omaan toimipis-

teeseensä, josta asiakas voi sen noutaa. Paketin noutaminen toimistosta edustaa last mile off 

toimitusta, sillä siinä viimeisen mailin toimituksen hoitaa asiakas noutona. Asiakkaan nou-

don yhteydessä toimituksen päästöt riippuvat asiakkaan kulkutavasta ja kulkemasta mat-

kasta. 



 

 

 

2.2. Drone jakelumenetelmänä 

Institute of Electrical and Electronics Engineerin lyhyemmin IEEE julkaisemassa artikke-

lissa on pohdittu mahdollisia sovelluskohteita siviilikäytön droneille. IEEE:n artikkelissa on 

huomioitu 5 mahdollista käyttökohdetta jakelu-/kuljetustoiminnassa. Havaitut kohteet ovat 

tavaran jakelu, kuriiri palvelut, ruuan toimitus, humanitäärinen apu, ja matkustajien kuljet-

taminen (Frachtenberg, 2019, p.53). Tässä tutkielmassa keskitytään tavaran jakeluun, joten 

voidaan matkustajien kuljettamiseen liittyvät tekijät jättää huomioimatta. 

Kuljetuksessa käytettävät dronet voidaan jakaa kahteen kategoriaan Amazon:in kuljetus-

dronena käyttämään VTOL (Vertical Take Off and Landing) droneen (Jung and hyunsu, 

2017, pp.253–266) ja kiinteäsiipisiin droneihin. Esimerkiksi Zipline niminen yritys käyttää 

kiinteäsiipisiä droneja lääkekuljetuksiin Ruandassa  (Koziol and Ackerman, 2019) 

VTOL-Dronet ovat pystysuoraan nousuun ja laskuun kykeneviä miehittämättömiä ilma-

aluksia. Yleisin drone malli on ”quadcopter” drone, joka saa nimensä rakenteestaan. 

Quadcopter drone saa nimensä dronen roottoreista, joita on neljä kappaletta dronen eri puo-

lilla. Quadcopter drone on yleisin drone malli yksinkertaisuudensa vuoksi (Ji, Ma and Sam 

Ge, 2020, pp.2823–2834). Octocopter on rakenteeltaan muuten samanlainen, kuin quadcop-

ter, mutta octocopterissa on kahdeksan roottoria quadcopterin neljän sijaan. Kuvassa 1 on 

esitettynä pientavaran kuljetuksessa käytettävä ”Quadcopter” tyypin drone. Kuvassa oleva 

drone kuljettaa lääkenäytteitä Raleighin sairaalakompleksissa Pohjois-Carolinan osavalti-

ossa Yhdysvalloissa. (Schneider, 2019) 



 

 

 

Kuva 1. Suuri kuljetusdrone Raleighin sairaalan edustalla Lähde: (Schneider, 2019) 

2.2.1. Amazon prime air 

Vuonna 2013 yhdysvaltalainen yritys Amazon julkaisi aikeensa perustaa Droneilla toimiva 

jakelujärjestelmä nimeltään Amazon Prime air, joka kuljettaisi asiakkaan ostokset suoraan 

kotiovelle käyttäen dronea. (Austin, 2021). 

Vuonna 2020 Amazon sai Yhdysvaltojen hallituksen ilmailuosastolta Federal Aviation Ad-

ministration FAA:lta luvan aloittaa dronekuljetus toimintansa.  (Austin, 2021). Toimintalu-

vasta huolimatta Amazonin dronepalvelun toiminta on lähtenyt käyntiin erittäin hitaasti joh-

tuen epärealistisista odotuksista (Austin, 2021). 

Jung ja Hyunsu tekemässä tutkimuksessa tutkitaan Amazonin drone palvelun hyötyjä talou-

dellisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa arvioidaan dronejen käytön kuljetuksissa pudotta-

van Amazonin toimituskuluja pakettia kohden jopa noin 1.0 dollaria per kuljetus (Jung and 

hyunsu, 2017, pp.253–266). 

 



 

 

2.2.2. Ruuan jakelu 

Ensimmäisenä idean dronella ruuan jakelusta kehitti San Fransiscolainen start-up yritys Ta-

coCopter vuonna 2011. (Gilbert, 2012). TacoCopterin takana oleva konsepti oli hyvin sel-

keä. Asiakas tilaa puhelimeen asennetulla sovelluksella haluamansa tacot. Tilaamisen jäl-

keen asiakkaan tilaus ja GPS sijainti lähetetään tacokeittiölle, jolla on TacoCopter dronen 

laskualustalla odottava drone valmiina. Tilauksen jälkeen tacot valmistetaan ja lastataan 

kopterin kyytiin asiakkaalle lähetettäväksi  (Gilbert, 2012) 

TacoCopter on Amazon Prime airin edustaja ja tiennäyttäjä , joka kuitenkin törmäsi suuriin 

ongelmiin jo alku vaiheessa. TacoCopterin perustajien Dustin Boyer ja Scott Torborg mu-

kaan suurin haaste TacoCopterin toiminta mallissa on hallituksen ilmailuosaston FAA:n sää-

dökset UAV lennokkien käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin (Gilbert, 2012). 

Vuonna 2011 perustetun konseptin ideat eivät nykyäänkään ole huonoja. Dronejen käyttö 

ruuan jakelussa olisi mahdollisuus tehostaa yritysten kuten Foodora tai Wolt toimintaa. Tällä 

hetkellä yrityksissä tilaukset kuljetetaan yrityksen palkkalistoilla olevien työntekijöiden toi-

mesta tilaajille. Ruuan toimittaminen drone-palveluiden avulla voisi toimia kuljetusmene-

telmänä, jossa ruoka lastattaisiin droneen kiinnitettävään pakettiin lähtöalustalla. josta drone 

kuljettaisi ruuan asiakkaan tilauksen mukaan määritettyyn osoitteeseen.  

2.2.3. Kiinteäsiipiset Dronet 

Ruandassa toimii kiinteäsiipisiä droneja käyttävä yritys Zipline, joka kuljettaa kiinteäsiipi-

sillä droneillaan verituotteita sairaaloihin ympäri Ruandaa. (Ackerman and Strickland, 2018, 

p.34). Syynä Ziplinen toiminnan tärkeyteen on verituotteiden säilyttämisen ongelmat. Pie-

nissä sairaaloissa ympäri Ruandaa ei ole mahdollisuuksia tarpeellisten määrien verituotteita 

säilyttämiseen turvatakaseen sairaalan toimintaa. Ziplinen veren toimituspalvelu toimii Zip 

sovelluksella, tekstiviestillä, tai WhatsApp viestillä. (Koziol and Ackerman, 2019). Zipli-

nellä on 2 jakelukeskusta Ruandassa. Yksi Muhagassa ja toinen Kayonzassa, joiden avulla 

Zipline pystyy toimittamaan henkiäpelastavia verituotteita koko maahan.  (Koziol and Ac-

kerman, 2019, p.31). 



 

 

Ziplinen käyttämä drone koostuu neljästä osasta: akku, GPS järjestelmä, runko, siivet, ja 

moottori. Akku, GPS järjestelmä on yhdistetty järjestelmä, jotta GPS järjestelmä voidaan 

pitää jatkuvasti päällä eikä sitä tarvitse odottaa tilanteen alkaessa. Kaikissa osissa dronea on 

QR-koodit, joiden avulla pystytään tekemään lähtötarkastukset tehokkaasti ja varmistamaan 

osien toiminta. Rungossa on ruuma luukut ja peräsin. Peräsimessä on kiinni metallikoukku, 

joka toimii dronejen kiinni ottamisessa, kun drone palaa tehtävältään. (Koziol and Acker-

man, 2019, p.30). 

Ziplinen lähetykset toimivat tilauksen tultua tilatut verituotteet pakataan varastosta toimitus-

laatikkoon, jossa on kiinnitettynä laskuvarjo toimitusta varten. Tilauksen tiedot syötetään 

GPS järjestelmään. Tietojen syöttämisen jälkeen dronen runkoon kiinnitetään akku-, GPS 

järjestelmä, siivet, sekä tilatut verituotteet dronen ruumaan. Dronen kasaamisen jälkeen 

drone siirretään käsin lähtöalustalle, jonka jälkeen ennen laukaisua suoritetaan dronen osissa 

olevien QR-koodien avulla lähtötarkastus. Lähtötarkastuksen jälkeen drone laukaistaan mat-

kaan lähtökatapultilla. Lähdön jälkeen dronen GPS järjestelmä ohjaa dronen tilauksen koh-

teeseen. Kun drone on kohteen yläpuolella GPS järjestelmä avaa ruuman luukut ja pudottaa 

tilatun verituotepaketin laskuvarjoineen tilaajalle. Toimituksen jälkeen dronen GPS järjes-

telmä ohjaa dronen takaisin lähtöpisteeseen, jossa dronen peräsimessä oleva peräkoukku 

kiinnittyy kiinniottovaijeriin, joka pysäyttää dronen. Nykytilanteessa tilaus lähtee alle kym-

menessä minuutissa saapumisesta. (Koziol and Ackerman, 2019) 

Kuvassa 2 on esitettynä kasattu Zipline drone lähtötarkastuksessa laukaisukatapultissa. 



 

 

 

Kuva 2. Kasattu Zipline drone lähtötarkastuksessa katapultissa lähde (Koziol and Ackerman, 2019) 

Ziplinen ongelmana on, että nykyisillä droneilla kuljettaminen ei pysty kilpailemaan vähem-

män kiirellisissä kuljetuksissa moottoripyöräkuljetusten kanssa, koska teknologia ei viellä 

kykene tarpeeksi suureen kuljetuskapasiteettiin. Dronejen yksittäisen kuljetuksen kapasitee-

tin pitäisi kasvaa noin 12 kg, jotta dronet olisivat kilpailukykyisiä moottoripyörin kuljetus-

kapasiteetin kanssa ei hätätilanne kuljetuksissa. (Koziol and Ackerman, 2019). 

Vuonna 2019 Zipline laajensi toimintaansa myös Ghanaan, jossa ennen COVID-19 pande-

mian alkua droneilla kuljetettiin verituotteiden lisäksi myös noin 200 eri tuotetta sairaaloi-

hin. (Demuyakor, 2020, p.243). COVID-19 pandemian alettua Zipline alkoi kuljettaa ko-

ronanäytteitä testattaviksi Ghanan maaseutualueiden sairaaloista. (Lamptey and Serwaa, 

2020, p.69). Evan Ackermanin ja Eliza Stricklandin  (Ackerman and Strickland, 2018, p.35) 

mukaan Dronejen käyttö lääkkeiden, verituotteiden, rokotteiden, ja suojavarusteiden maa-

seudun sairaaloille ja terveyskeskuksille ei ole rajattu pelkästään kehitysmaihin, vaan tarve 

tehokkaamalle logistiikalle on maailmanlaajuinen. 

 



 

 

2.2.4. Mahdolliset ongelmat 

Dronejen hyödyntämisessä tavaran jakelussa on törmätty myös haasteisiin. Vuonna 2011 

muita TacoCopterin kohtaamia ongelmia ilmailuviraston säännösten lisäksi oli urbaanissa 

ympäristössä navigointi, ruuan lämpimänä pitäminen, tarpeeksi tarkan kartan löytäminen 

törmäysten estämiseksi, lintujen välttäminen, parvekkeiden, sähkölinjojen, sekä muiden len-

tävien helikoptereiden, pienkoneiden välttäminen, oikealle ihmiselle ruuantoimittaminen, 

sekä ihmisten ahneus, joka johtaisi drone varkauksiin. (Gilbert, 2012) 

Dronejen käyttöä kuljetuksessa tutkivassa kirjallisuuskatsauksessa  (Kellermann, Biehle and 

Fischer, 2020, p.100088) oli kiinnitetty huomioita toistuviin trendeihin, joita kuljetuskäytön 

droneista olevissa tutkimuksissa oli huomioitu. 1037 tutkimusessa oli esitettynä ongelmia, 

joista yleisimmät mahdolliset ongelmat olivat lailliset ongelmat (23.9%), eettiset ongelmat 

(22.7%), ja fyysisen turvallisuuden ongelmat (22.0%) (Kellermann, Biehle and Fischer, 

2020, p.100088) 

Ongelmien ratkaisut ovat usein lainsäädännön muutoksista kiinni. FAA:n säännöksien muu-

tos, joka mahdollisti luvan antamisen Amazonin dronejen kaupalliselle käytölle elokuussa 

2020 (Austin, 2021). Vuonna 2011 FAA:n säännöksien pohjalta ei TacoCopterille ei annettu 

kaupallista toimintalupaa.(Gilbert, 2012). FAA:n sääntömuutos pohjautuu ADS-B (Automa-

tic dependent surveilance-broadcast) järjestelmän käyttöönottoon vuoden 2020 alusta 

(Schneider, 2019) 

Laillisten ongelmien lisäksi on edellämainittuja eettisiä ongelmia, sekä fyysisen turvallisuu-

den ongelmia. Fyysisen turvallisuuden ongelmiin on olemassa erilaisia mahdollisia ratkai-

suita. Kellerman Biele ja Fischer   (Kellermann, Biehle and Fischer, 2020, p.100088) tutki-

muksessaan esittävät mahdollisia ratkaisuja turvallisuuden ongelmiin. Tutkimuksessa esitet-

tyjä ratkaisuita ovat dronejen rekisteröinti, tekniset ratkaisut, lentokielto alueet, pakolliset 

paikantimet, ja pysäyttäjä-/torjunta dronet. 

Eettiset ongelmat dronejen käytössä tavaran jakelussa johtuvat pitkälti yksityisyydensuoja 

ongelmista, jotka koostuvat anonymiteetin puutteesta, avoimen tiedon puute dronejen käy-

töstä datankeräämisessä, sekä tietoturvallisuuden riskeistä (Kellermann, Biehle and Fischer, 

2020, p.100088). Yksityisyyden suojan turvaamiseksi tutkimuksessa esitettiin ratkaisuksi, 

että droneista tehtäisiin helpommin tunnistettavia sisäänrakennetuilla tunnistusjärjestelmillä, 



 

 

kuten lentokoneissa ja helikoptereissa. (Kellermann, Biehle and Fischer, 2020, p.100088). 

Mahdollinen tunnistusjärjestelmä droneissa voisi olla ADS-B järjestelmä, jota käytetään il-

maliikenteen väliseen paikantamiseen (Schneider, 2019) Lakisäädös puolelta dronejen eet-

tisten ongelmien ratkaisuun tutkimuksissa on ehdotettu pakollista rekisteröintiä droneille, 

sekä perustaa toimintamalleja droneille, sekä niiden tiedon keruulle.  (Kellermann, Biehle 

and Fischer, 2020, p.100088) 

2.2.5. Teknologinen kehitys 

Osa ongelmista on ratkaistavissa teknologisella kehityksellä. Tätä teknologista kehitystä on 

nähtävissä uudemman mallin droneissa. Amazonin käyttämässä dronessa on muunmuassa 

sisään rakennettuna toimena ”Sence and Avoidance” tekniikka, joka tarkkailee ympäristöä 

ja pystyy tunnistamaan kohteen, johon drone on törmäämässä, sekä välttämään törmäyksen. 

(Jung and hyunsu, 2017, pp.253–266). Vuoden 2020 alusta voimaan astunut määräys vaatii 

lentokoneita ja helikoptereita käyttämään ”Automatic dependent surveilance-broadcast” 

(ADS-B Out) järjestelmää, joka tiedottaa radion avulla koneen tarkkaa sijaintia, rajoitetussa 

ilmatilassa (Schneider, 2019). Yksi suurimmista drone valmistajista DJI on ilmoittanut li-

säävänsä ADS-B signaalia seuraavan järjestelmän yli 250g painaviin droneihinsa, joka ky-

kenee ilmoittamaan käyttäjälle lähellä olevista järjestelmää käyttävistä laitteista. 

3. Dronejen ympäristövaikutukset 

Dronejen ympäristövaikutukset voidaan jakaa merkittävimmiltä osiltaanvaikutuksiin ilmas-

toon ja vaikutuksiin ihmisten luomaan ympäristöön. Dronejen suorat ilmastovaikutukset ja-

kautuvat kolmeen osa-alueeseen, joita ovat sähkönkulutuksen päästöt, akkujen tuotannon 

päästöt, dronen valmistamisesta ja varastotiloista aiheutuvat päästöt. (Stolaroff et al., 2018, 

no.1)  

Kuvassa 3 on esitettynä toimitustavan elinkaaren päästöt pakettia kohden yhdysvalloissa 

Stolaroff:n tutkimuksen (Stolaroff et al., 2018, no.1) mukaan. 



 

 

 

 

Kuva 3. Kuljetusmuotojen elinkaaren aikaiset päästöt pakettia kohden lähde:  (Stolaroff et al., 2018, no.1) 

Kuvasta 3 nähdään selkeästi sähköntuotantotavan vaikutuksen dronejen päästöihin verra-

tessa Kaliforniassa aiheutuvia päästöjä Missourissa aiheutuviin päästöihin. Ero Kalifornian 

ja Missourin dronejen päästöissä on ero sähköntuotantomenetelmissä, Missourin sähköntuo-

tannon päästöt ovat lähes nelinkertaiset Kalifornian sähköntuotannon päästöihin verrattuna 

(US Energy Information Agency, 2021). Stolaroff:n tutkimuksessa todettu 54% lasku kas-

vihuonekaasupäästöissä pienten dronejen hyödyntämisestä Kaliforniassa ja suurten dronejen 

37% lasku kasvihuonekaasupäästöissä ”matalan hiilen energiaa” hyödyntäen verrattuna die-

sel käyttöiseen jakeluautoon (Stolaroff et al., 2018, no.1). Voidaan arvioida hyödyn olevan 

korkeampi Suomessa, koska Stolaroff:n käyttämän  energian päästökerroin on 

200 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑊ℎ  (Stolaroff et al., 2018, no.1) ja Suomen tilastokeskuksen sähköntuo-

tannon päästökerroin on 89 𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑊ℎ   (Suomen virallinen tilasto, 2021). 

3.1. Sähköntuotannon päästöt 

Dronejen suurin päästöjen aiheuttaja on sähköntuotanto. Riippuen sähköntuotantonnon 

päästökertoimesta dronejen käyttämisestä tavaran jakeluun voivat päästöt olla korkeammat 



 

 

kuin perinteisten jakelumenetelmien. Missourin osavaltiossa Yhdysvalloissa energiantuo-

tanto toteutetaan lähes pelkillä fossiilisilla polttoaineilla (US Energy Information Agency, 

2021), joten sähkönkulutuksen päästöt voivat olla jopa korkeammat kuin dieselin tai maa-

kaasun riippuen sähköntuotannon hyötysuhteesta.  

3.2. Dronetuotannon päästöt 

Akkutuotannossa päästöjä aiheutuu raaka-aineen hankinnasta, sekä itse tuotannosta. Akku-

jen tuotannon ilmastovaikutuksia on helpompi arvioida, kuin raaka-aineen hankinnasta ai-

heutuvia ympäristövaikutuksia. Stolaroff arvioi tutkimuksessaan Li-Po akkujen tuotannolla 

olevan samanlaiset vaikutukset, kuin litiumionifosfaattiakkujen valmistamisessa. Litium 

ioni fosfaatti akkujen valmistamisen kasvihuonekaasupäästöjen arvioidaan olevan noin 4.7 

𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑔𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦. (Stolaroff et al., 2018, no.1). Kiinassa tehdyn tutkimuksen sähkö-

käyttöisten autojen akuntuotannosta johtuvien päästöjen mukaan 28 kWh litiumioniakun 

päästöt olisivat 2705 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑘𝑣. (hao et al., 2017, p.504). 

3.3. Varastotilan päästöt 

Jakelutoiminnassa varastotila on välttämätöntä, mutta dronejen hyödyntäminen kuljetuk-

sissa vaatii runsaasti enemmän varastotilaa. Korkeampaan varastotilan tarpeeseen vaikutta-

via tekijöitä on dronejen vaatima lataustila, dronejen säilytys, sekä dronejen välilaskuase-

mat. Stolaroffin tutkimuksessa on huomioitu dronejen välilaskuasemien olevan suurin tekijä 

dronejen korkeampaan varastojen energiankulutukseen (Stolaroff et al., 2018, no.1). Kylmä-

varastojen käyttö vähentäisi varastotilojen energiankulutusta. Kylmävarastojen suurimpana 

ongelmana on lämpötilan vaikutus litium ioni akkujen toimintaan, koska välilasku asemilla 

drojena joudutaan, joko lataamaan tai suorittamaan tyhjän akun vaihto ladattuun akkuun. 

(Stolaroff et al., 2018, no.1). Litium ioni akkujen suorituskyky heikkenee selkeästi kun läm-

pötila putoaa alle nollaan asteeseen. Lisäksi litium ioni akkujen ”toimintaikä” laskee huo-

mattavasti, jos akku kokee alle nollan asteen lämpötiloja usein. (Jaguemont, Boulon and 

Dubé, 2016, p.99) 



 

 

4. CASE: Lappeenranta 

Laskennassa oli tarkoituksena selvittää mahdollista vaikutusta dronejen energiankulutuk-

sesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä hiilidioksidiekvivalentiksi muunnettuna ja 

verrata sitä vastaavan kuljetuksen päästöihin perinteisillä jakelumenetelmillä suoritettuna. 

Laskenta pohjautuu Yhdysvaltojen Kaliforniassa sijaitsevan San Fransiscon pohjalta tehtyyn 

tutkimukseen. (Stolaroff et al., 2018, no.1). Laskennassa vertaillaan dronekuljetuksien hiili-

jalanjälkeä perinteisten kuljetusmenetelmien hiilijalanjälkeen.  

Laskennasta on rajattu toimituksien energiankulutukseen dronejen osalta ja ajosta johtuviin 

päästöihin. Laskennan ulkopuolelle on rajattu toimituksista aiheutuvat epäsuorat päästöt, va-

rastoinnista aiheutuvat päästöt, kuljetusvälineiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt, sekä 

kuljetusvälineiden kunnossapidosta aiheutuvat päästöt. Edellä mainitut päästö lähteet on ra-

jattu pois laskennasta, koska niihin ei löydy tarpeeksi tarkkoja arvoja, joiden avulla laskenta 

pystyttäisiin toteuttamaan luotettavasti. 

4.1. Menetelmä 

Laskennan alussa määritettiin toivotut laskenta-alueet. Dronejen toiminnan perusteella va-

littiin laskenta-alueiksi lyhyen matkan toimitukset, keskimatkan toimitukset, sekä pitkän 

matkan toimitukset. Lyhyen matkan toimitukset ovat toimituksia, joiden etäisyys jakelukes-

kuksesta on 0-5 km. Keskimatkan toimitukset ovat toimituksia, joiden etäisyys jakelukes-

kuksesta on 5-10 km. Pitkän matkan toimitukset ovat toimituksia, joiden etäisyys jakelukes-

kuksesta on 10-20 km. 

Karttapohjasta valittiin ensimmäisenä sijainti jakelukeskukselle, jonka ympärille toteutettiin 

toimintasäteiden valinta yllämainitun menetelmän mukaan. Jokaisesta toimitusalueesta va-

littiin 8 toimituspistettä. Toimituspisteiden valinta totetutettiin ensin tunnistamalla haluttu 

toimintasäde, eli lyhenmatkan toimitukset, keskimatkan toimitukset, tai pitkänmatkan toi-

mitukset. Toimitusmatkan valinnan jälkeen valittiin halutulta säteeltä karttapohjan avulla 

alue johon toimitukset sijoittuisivat. Toimitusalueen valinnan jälkeen valittiin toimituskoh-

teet alueella olevien asuinalueiden pohjalta. Toimituskohteet valittiin karttapohjasta arvioi-

malla mahdollista toimitusreittiä. jokaiselta toimitusalueelta valittiin 8 toimituskohdetta, 



 

 

joihin suuniteltiin kuljetusreitti jakelukuorma-autolla, sekä drone kuljetuksilla. Lopuksi jo-

kaiselle alueelle valittiin vertailukohdaksi pakettiautomaatti, johon kaikki 8 toimitusta las-

kettiin toimitetuksi. Pakettiautomaattiin tehty laskenta on esitetty tuloksissa nimellä ”paket-

tiautomaatti”. Pakettiautomaatin sijainnin arvioimisessa hyödynnettiin alueella sijaitsevia 

kauppoja ja pakettiautomaatti sijoitettiin mahdollisimman lähellä alueen keskiosaa sijaitse-

vaan kauppaan. 

Laskennassa tutkittiin kolmen eri järjestelmän hiilijalanjälkeä alueen toimitusreitin kulke-

misesta. Valitut toimitustavat ovat pieni quadcopter (1kg litiumpolymeeriakku, Li-Po-akku), 

suuri octocopter (10 kg litium polymeeri akku), sekä pieni jakelukuorma-auto (6 t).  Pienen 

quadcopterin, sekä suuren octocopterin energiankulutus lennossa on saatu Stolaroff:n tutki-

muksesta (Stolaroff et al., 2018, no.1) ja Suomen sähköntuotannon päästökerroin on saatu 

Suomen tilastokeskuksen julkaisemasta Energia ja päästöt 2021 tilastosta (Suomen viralli-

nen tilasto, 2021). Pienen jakelukuorma-auton päästöt saatiin Teknologian tutkimuskeskus 

VTT Oy:n ylläpitämästä VTT lipasto palvelusta (VTT, 2017). Pienen jakelukuorma-auton 

päästöjä arvioidessa oletettiin kuorma-auton olevan jakeluajossa, joka koostuu 70% taajama-

ajosta ja 30% maantieajosta. Dronejen käytössä ei ole huomioitu vaadittuja välilaskuja ja 

niiden lisäämää kulutusta dronen lentoon, sillä laskennassa käytetyllä pienellä dronemallilla 

on 3.5 km toimintasäde ja suurella dronemallilla on 4.2 km toimintasäde. 

Laskennassa on huomioitu pelkästään kuljetusvaiheesta aiheutuvat suorat päästöt. Rajauk-

sien vuoksi laskennan ulkopuolelle on jätetty dronejen välilaskupisteiden energiankulutus, 

Dronejen ja kuljetusautojen valmistamisesta aiheutuvat päästöt, sekä toimituksien varastoin-

nin päästöt. 

 

4.2. Laskenta 

Taulukossa 1 on esitettynä laskennassa käytetyt arvot dronejen energiankulutukselle, drone-

jen hyötysuhteelle, Suomen sähköntuotannolle, sekä pienen jakelukuorma-auton päästötaso 

hiilidioksidi ekvivalenttina (𝑔 𝐶𝑂2𝑒𝑘𝑣/𝑘𝑚) arvona kuljettua kilometriä kohden. 

  



 

 

 

Taulukko 1. Laskennassa käytetyt vakioarvot 

Pienen dronen energian kulutus 0.01 Wh/m 

  8.90 Wh/km 

Suuren dronen energiankulutus 0.07 Wh/m 

  73.90 Wh/km 

Dronen energiankulutuksessa huomioitu hyöty-

suhde 77.00  % 

2018-2020 sähkön ja lämmön yhteistuotannon ener-

giamenetelmä, Sähköntuotannon osuus (Suomen 

virallinen tilasto, 2021) 89.00 g CO2/kWh 

Pienen jakelukuorma-auton päästötaso jakeluajossa 

Keskimäärin v.2016 (VTT, 2017) 287.00 

g CO2 

ekv/km 

 

Dronejen energiankulutus pohjautuu Stolaroff:n tutkimuksessa tehtyyn dronen energianku-

lutuksen malliin, jonka pohjalta 3.5 km lentomatkalla pienen dronemallin energiankulutus 

on noin 8.9 Wh/km suuren dronemallin energiankulutus on noin 73.90 Wh/km 4.2 km toi-

mintamatkalla. Tutkimuksessa on dronejen energiankulutusmallissa myös huomioitu drone-

jen kulkevan yhteen suuntaan täydessä lastissa ja toiseen suuntaan ilman lastia. (Stolaroff et 

al., 2018, no.1). 

Dronen energiankulutus toimitusmatkalla on laskettu seuraavalla kaavalla, 

𝑒𝑑𝑟𝑜𝑛𝑒 = (
𝐷𝐷𝑟𝑜𝑛𝑒 ∗ 𝑃

𝜂
) ∗  𝑘𝑑𝑟𝑜𝑛𝑒 

jossa 𝑒𝑑𝑟𝑜𝑛𝑒on dronen aiheuttamat hiilidioksidiekvivalentit päästöt lentomatkalla yksikössä 

g, 𝐷𝐷𝑟𝑜𝑛𝑒 on dronen kulkema matka yksikössä km, 𝑃 on dronen energiankulutus kilometriä 

kohden yksikössä Wh/km, ja 𝜂 on dronen hyötysuhde, ja 𝑘𝑠äℎ𝑘ö on sähköntuotannon pääs-

tökerroin yksikössä 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑊ℎ. 

Jakeluauton ajomatkan päästöt lasketaan kaavalla, 

𝑒𝐽𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢 = 𝐷𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝑘𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢 

jossa 𝑒𝐽𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢on pienen jakelukuorma-auton aiheuttamat hiilidioksidiekvivalentit päästöt yk-

sikössä g, 𝐷𝑎𝑗𝑜 on jakelukuorma-auton kulkema matka yksikössä km, ja 𝑘𝑗𝑎𝑘𝑒𝑙𝑢 on jakelu-

kuorma-auton päästökerroin yksikössä 𝑔 𝐶𝑂2/𝑘𝑚. 



 

 

4.3. Tulokset 

Laskennassa jakelukeskuksen osoitteeksi valittiin Harapaisentie 57, koska kyseisessä osoit-

teessa on Lappeenrannan postin jakelukeskus. Jakelukeskuksen sijainnin vuoksi lyhyen mat-

kan kuljetuksien alueena toimivat asuinalueet Lappeenrannan keskustan ympäristössä. Kes-

kimatkan alueeksi valikoitui Skinnarilan kaupunginosa Lappeenrannassa. Pitkän matkan 

alueeksi valikoitui Joutsenon kylä Lappeenrannan kunnassa. 

Taulukossa 2 on esitettynä lyhyen matkan kuljetukseen valitut toimituskohteet, sekä matka 

kohteeseen linnuntietä. Dronen kulkema matka yhteensä on laskettuna matkana jokaiseen 

kohteeseen edestakaisin. Kuvassa 4 on esitettynä kuljetusauton reitti karttapohjalla lyhyen-

matkan kuljetusalueella. Taulukossa 3 on esitettynä dronen energiankulutus ja siitä johtuvat 

päästöt, Jakelukuorma-auton ajo ja siitä johtuvat päästöt, pakettiautomaattiin toimitusten 

kuljettamisesta aiheutuvat päästöt, sekä toimitustapojen välinen vertailu.  

  



 

 

Taulukko 2. Lyhyen matkan kohteet ja etäisyydet kohteisiin jakelukeskuksesta 

  Kohteet 

Matka 

dronella 

matka jake-

luautolla   

1 Harapaisentie 57 0 0.00 Km 

2 Torvenkatu 15 3 3.50 Km 

3 Aittakatu 5 2.27 1.40 Km 

4 Matkamiehenkatu 3 1.96 0.55 Km 

5 perillistenkatu 3 1.97 1.00 Km 

6 Väinölänkatu 19 1.52 1.00 Km 

7 Savonkatu 12 1.52 0.30 Km 

8 Kalervonkatu 68 0.94 0.95 Km 

9 Mäntymäenkatu 33 0.42 0.60 Km 

10 Harapaisentie 57 0 3.20 Km 

  Yhteensä 27.2 12.50 Km 

 

 

Kuva 4. Kuljetusauton reitti lyhyen matkan jakelussa 

  



 

 

 

Taulukko 3. Lyhyen matkan kuljetuksien päästöt ja niiden vertailu 

Drone     

Pienen dronen energian kulutus 0.31 kWh 

Suuren dronen energiankulutus 2.61 kWh 

Pienen dronen CO2 ekv päästöt 27.98 g CO2 ekv 

Suuren dronen CO2 ekv päästöt 232.33 g CO2 ekv 

Jakeluauto     

Ajomatka 12.5 km 

Ajomatkan päästöt 3587.50 g CO2 ekv 

Pakettiautomaatti 631.40 g CO2 ekv 

Ero pieni drone/jakeluauto  99.22 % 

Ero suuri drone/jakeluauto 93.52 % 

Ero pieni drone/pakettiautomaatti 95.57 % 

Ero suuri drone/pakettiautomaatti 63.20 % 
 

Taulukossa 4 on esitettynä keski matkan kuljetukseen valitut toimituskohteet, sekä matka 

kohteeseen linnuntietä, dronen kulkema matka yhteensä on laskettuna matkana jokaiseen 

kohteeseen edestakaisin.. Kuvassa 5 on esitettynä kuljetusauton reitti karttapohjalla keski 

matkan kuljetusalueella. Taulukossa 5 on esitettynä dronen energiankulutus ja siitä johtuvat 

päästöt, Jakelukuorma-auton ajo ja siitä johtuvat päästöt, pakettiautomaattiin toimitusten 

kuljettamisesta aiheutuvat päästöt, sekä toimitustapojen välinen vertailu. 

Taulukko 4. Keski matkan kohteet ja etäisyydet kohteisiin jakelukeskuksesta 

  Kohteet matka dronella Matka jakeluautolla   

1 Harapaisentie 57 0 0.00 km 

2 Yliopistonkatu 34 7.03 9.40 km 

3 Teknologiapuistonkatu 3 6.77 0.50 km 

4 Uranuksenkatu 28 7.27 1.30 km 

5 Viertokatu 10 7.57 1.00 km 

6 Oinaankatu 9 7.09 0.85 km 

7 Jalopeurankatu 5 7.02 0.20 km 

8 Apollonkatu 8 6.7 0.40 km 

9 Orioninkatu 6 6.49 0.75 km 

10 Harapaisentie 57 0 10.00 km 

  Dronejen kulkema matka 111.88 24.40 km 



 

 

 

Kuva 5. Kuljetusauton reitti keski matkan jakelussa 

Taulukko 5. Keski matkan kuljetuksien päästöt ja niiden vertailu 

Drone     

Pienen dronen energian kulutus 1.29 kWh 

Suuren dronen energiankulutus 10.74 kWh 

Pienen dronen CO2 ekv päästöt 115.09 g CO2 ekv 

Suuren dronen CO2 ekv päästöt 955.64 g CO2 ekv 

Jakeluauto     

Ajomatka 24.50 km 

Ajomatkan päästöt 7031.50 g CO2 ekv 

Pakettiautomaatti 2496.90 g CO2 ekv 

Ero pieni drone/jakeluauto  98.36 % 

Ero suurii drone/jakeluauto  86.41 % 

Ero pieni drone/pakettiautomaatti  95.39 % 

Ero suuri drone/pakettiautomaatti  61.73 % 
 

Taulukossa 6 on esitettynä pitkän matkan kuljetukseen valitut toimituskohteet, sekä matka 

kohteeseen linnuntietä, dronen kulkema matka yhteensä on laskettuna matkana jokaiseen 

kohteeseen edestakaisin.. Kuvassa 6 on esitettynä kuljetusauton reitti karttapohjalla pitkän 

matkan kuljetusalueella. Taulukossa 7 on esitettynä dronen energiankulutus ja siitä johtuvat 

päästöt, Jakelukuorma-auton ajo ja siitä johtuvat päästöt, pakettiautomaattiin toimitusten 

kuljettamisesta aiheutuvat päästöt, sekä toimitustapojen välinen vertailu. 

  



 

 

Taulukko 6. Pitkän matkan kohteet ja etäisyydet kohteisiin jakelukeskuksesta 

  Kohde Matka Dronella 

Matka jakeluau-

tolla   

1 Harapaisentie 57 0 0.00 km 

2 Tilhitie 22 15.77 17.10 km 

3 pääskynpolku 8 15.82 0.35 km 

4 Kiurunkuja 5 16.34 1.00 km 

5 Alatie 18 16.86 1.20 km 

6 Matintie 4 16.42 1.80 km 

7 Kirjatie 42 15.92 1.10 km 

8 Pihlajankaari 17 15.53 1.10 km 

9 Leikkitie 4 15.93 0.65 km 

10 Harapaisentie 57 0 18.10 km 

  Yhteensä 257.18 42.40 km 
 

 

Kuva 6. Kuljetusauton reitti pitkän matkan jakelussa  



 

 

Taulukko 7. Pitkän matkan kuljetuksien päästöt ja niiden vertailu 

Drone     

Pienen dronen energian kulutus 2.97 kWh 

Suuren dronen energiankulutus 24.68 kWh 

Pienen dronen CO2 ekv päästöt 264.56 

g CO2 

ekv 

Suuren dronen CO2 ekv päästöt 2196.75 

g CO2 

ekv 

Jakeluauto     

Ajomatka 42.4 km 

Ajomatkan päästöt 12168.8 

g CO2 

ekv 

Pakettiautomaatti 5194.7 

g CO2 

ekv 

Ero pieni drone/jakeluauto 97.83 % 

Ero suurii drone/jakeluauto 81.95 % 

Ero pieni drone/pakettiautomaatti 99.52 % 

Ero suuri drone/pakettiautomaatti 94.91 % 

 

4.4. Tulosten käsittely 

Laskennan tuloksista huomataan dronejen suuri hyöty kuljetuksesta aihetuvien kasvihuone-

kaasupäästöjen vähentämisessä.  Pitkän matkan kuljetuksien päästöissä verrattuna lyhyen 

matkan kuljetuksiin on selkeä ero, josta voidaan päätellä että teoreettisesti dronella kuljetus-

matkan pidentyessä hyödyt lisääntyisivät. Pitkällä matkalla dronen käytössä suurimpana on-

gelmana tulee ottaa huomioon laskennassa huomioimatta jätetyt välilaskut ja niiden vaiku-

tus, sillä dronejen toimintasäde vaatisi pitkän matkan kuljetuksiin 4-5 välilasku asemaa, 

jotka lisäisivät droneista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Lyhyen matkan kuljetuksien tu-

lokset ovat parhaiten vertailukelpoisia keskenään, koska koko lyhyen matkan toiminta-alue 

on pienen quadcopterin, sekä suuren octocopterin toimintasäteen sisällä. Lyhyellä matkalla 

toteutetuissa kuljetuksissa tuloksista voidaan siis arvioida dronejen käytön mahdollistavan 

95 %-99 % laskuun loppumatkan toimitusten hiilidioksidiekvivalenteissa päästöissä.  Tu-

loksien tarkastelussa on huomioitava, etät laskenta pohjautuu kuljetun matkan tarkasteluun 

pakettikohtaisen tarkastelun sijaan. Jakeluautoon mahtuu huomattavasti enemmän paketteja 

kuin laskennan reitillä hyödynnetyt 8, mutta jakeluauton kulkeman matka lisäpakettien toi-

mittamista varten tuottaa myös lisää kasvihuonekaasupäästöjä. 



 

 

5. Johtopäätökset 

Kiinteäsiipisestä dronesta henkeä pelastavia lääkkeitä ja verituotteita Ruandassa toimitta-

vasta lääkedronseta, paketinjakeludroneen San Franciscossa jakeludronejen positiivisia vai-

kutuksia on vaikea vähätellä. Suurimpia positiivisia vaikutuksia dronejen käytöllä jakelussa 

ovat kasvihuonekaasujen vähentäminen, kriittisen avun mahdollistaminen maaseudulla, 

sekä liikenneruuhkien vähentäminen. 

Yhdysvaltojen tilanteesta laskettu kasvihuonkaasupäästöjen vähentäminen droneja hyödyn-

tämällä tavaranjakelussa olisi todennäköisesti jopa huomattavasti tehokkaampaa Suomessa. 

Suurin vaikuttava tekijä dronejen kasvihuonekaasupäästöissä on sähköntuotanto ja Suomen 

sähköntuotanto on huomattavasti vähemmän riippuvaista fossiilisista polttoaineista kuin Yh-

dysvaltojen sähköntuotanto. Laskennassa huomattujen tulosten pohjalta voitaisiin olettaa 

päästöjen vähenevän jopa 95% kaupungin sisäisen kuljetuksen osalta Lappeenrannan tilan-

teessa. Toki laskentaan liittyy paljon epävarmuuksia, jotka vaativat lisätutkimusta aiheeseen. 

Zipline yrityksen todistamana voitaisiin myös maaseutualueiden ja pienempien terveyskes-

kusten huoltovarmuutta parantaa droneilla toimivilla toimitusjärjestelmillä. Ruandassa toi-

mivaksi todettu verituotetoimitus palvelu vähentäisi tarvetta maaseudulla sijaitsevien sairaa-

loiden huonosti säilyvien tuotteiden varastoimiseen ja lisäisi kriittisten henkiäpelastavien 

tuotteiden saatavuutta vaikeasti saavutettavilla tai harvaan asutetuilla alueilla. 

Droneissa on kuitenkin viellä paljon turvallisuuteen liittyviä ongelmia, joiden ratkaisemi-

seen tarvitaan teknologista kehitystä, sekä säännöksiä. FAA:n päätös myöntää Amazonille 

lupa dronejen käyttöön jakelutarkoituksissa on askel kohti tulevaa. (Austin, 2021) 

Dronet eivät enää ole pelkästään armeijan sodankäynti välineitä, lasten leluja, ja arvokkaita 

kuvauslaitteita, vaan dronet voivat olla tulevaisuudessa tärkeä osa yhteiskunnan toimintaa 

sekä tavaraliikennettä.  
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