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1. JOHDANTO
1.1

Työn tausta

Logistiikan ja kuljetusten kehittymistä käsittelevässä artikkelissaan Markus Hesse
ja Jean-Paul Rodrigue esittelevät kuljetuskustannusten laskeneen 1950-luvulta
2000-luvulle radikaalisti jakelun tehostumisen ja kuljetusten vaatiman keskimääräisen ajan lyhentymisen ansiosta. Kuljetusten tehostumiselle paineita loi 1980luvulla Yhdysvaltojen markkinoilla yleistynyt suuntaus, joka tähtäsi varastointikustannusten pienentämiseen ja tuotteiden kiertonopeuksien kasvattamiseen. Infrastruktuurin kehittymisellä oli tärkeä rooli modernin logistiikan kehittymisessä.
Merkittävä edistysaskel oli myös konttikuljetusten käyttöönotto, joka mahdollisti
varastojen siirtämisen yhä lisääntyvissä määrin liikkuviksi teiden päälle. Logistiikan kokonaiskustannusten pienentyessä 1980-luvulta 2000-luvulle, kuljetuskustannusten osuus kokonaiskustannuksista suureni. Yritysten rahdin yksikkökustannusten aleneminen oli mahdollista kuljetusmarkkinoiden säätelyn purkautuessa ja
yritysten laajentaessa kuljetustoimintojaan. (Hesse ja Rodrigue 2004, s. 174 - 175,
179 - 180).

Nykyään tehokasta logistiikkaa ei nähdä vain kustannusten aiheuttajana, vaan se
on ennen kaikkea kilpailuedun tekijä. Kuljetuskustannusten osuus logistiikkakustannuksista vaihtelee teollisuusaloittain. Esimerkiksi raaka-aineteollisuudessa kuljetuskustannusten osuus logistiikkakustannuksista voi olla täysin eri luokkaa kuin
pitkälle kehitettyjen valmistuotteiden parissa, joissa varastointikustannukset saattavat nousta moninkertaisiksi kuljetuskustannuksiin verrattuna. Vuoden 2012 logistiikkaselvitys paljastaa logistiikkakustannusten olleen vuonna 2011 noin 12
prosenttia suomalaisyritysten liikevaihdosta. Suurimman osuuden, noin 40 prosenttia logistiikkakustannuksista, synnyttävät kuljetukset. (Hälinen et al. 2009, s.
21; Laari et al. 2012, s.19, 84).

Toisin kuin esimerkiksi Baltian maissa, Suomen kuljetusmarkkinat osoittautuvat
Hilmolan vuonna 2011 tekemän tutkimuksen mukaan hitaasti kehittyviksi. Teolli-
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suuden hiipuminen ja tuotannon siirtäminen ulkomaille on vaikuttanut siihen, että
Suomen sisäisten kuljetusten määrä tonnikilometreinä mitattuna on kasvanut vuosina 1995 - 2009 vain 7,5 prosenttia. Oksasen mukaan suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat lähes kaksinkertaiset Keski-Euroopan yrityksiin verrattuna. Syyt löytyvät muun muassa pitkistä välimatkoista, vesistöistä sekä korkeista
työvoima- ja energiakustannuksista. Kuljetusmarkkinoiden kireä kilpailu ja ylikapasiteetti voivat hillitä kuljetuskustannusten nousua jatkossa, vaikka polttoaineen
hinnankehitys aiheuttaakin kustannusten nousupaineita niin kuljetusyrityksille
kuin teollisuudellekin. (Hilmola 2011, s. 57 - 58; Laari et al. 2012, s. 19; Oksanen
2004, s. 18).

Vuosina 1992 - 2012 dieselin kulutus Suomessa on kasvanut 64 prosenttia (Finnish Petroleum Federation 2013). Polttoaineen hinnankorotukset asettavat haasteita erityisesti dieselistä riippuvaisten kuljetusyritysten toiminnalle (Henttu et al.
2013, s. 27). Raakaöljyn hinnankehitys oli huimaa vuodesta 2003 aina vuoden
2008 loppupuoliskolle saakka. Talouden taantuman aikaan 2008 - 2009 väliaikaisesti laskenut öljyn hinta lähti uudelleen nousuun siten, että 200 päivän keskiarvolla mitattuna se tavoitti vuonna 2011 lähes 120 Yhdysvaltain dollarin tynnyrihinnan. Öljyn markkinahinnan kasvuun ja sitä kautta myös öljyjalosteiden, kuten
dieselöljyn hinnankorostuksiin paineita luovat öljyn saatavuuden heikkeneminen.
Myös verotuksella on merkitystä dieselin hinnankehitykseen. Suomessa vuoden
2012 ja 2014 veronkorotukset on nähtävissä dieselpolttoaineen hinnan 10 prosentin kasvuna (Valtiovarainministeriö 2013). Dieselin hinnan kehittymistä arvioitaessa ei myöskään tule väheksyä vuonna 2015 voimaan astuvan rikkidirektiivin
seurauksia: Itämeren laivojen rikkipäästöjen vähentämisvaatimukset tulevat mitä
ilmeisimmin johtamaan dieselin kysynnän vilkastumiseen ja sen hinnan nousuun.
(Henttu et al. 2013, s. 26 - 27; Kalli et al. 2009, s. 3, 17).

Tulevaisuuden kuljetuskustannuksia silmällä pitäen kuljetusten tehostaminen yritystoiminnassa korostuu entisestään. Tyhjänä ajettavien kuljetusmatkojen minimointi on tärkeä kuljetustoiminnan kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Kuten Oksanen (2004, s. 72) esittää, tyhjän kuorman kuljettamisen yksikkökustannus on
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äärettömän suuri. McKinnon ja Ge (2006, s. 392) myös muistuttavat, että kuormatta ajoa ei tarkastella enää vain talouden näkökulmasta, vaan sen nähdään yhä
useammin olevan myös osa yrityksen ympäristövastuuta.

Kuljetusten yhdistelemiseen ja paluukuljetustoimintaan on kiinnitetty yhä enemmän huomiota niin teollisuuden kuin kaupan alallakin ja kuljetusten tehostamista
on käsitelty kirjallisuudessa monin tavoin. Paluukuorman puuttuminen on hyvin
tunnettu ilmiö niin henkilökuljetuksissa kuin monissa eri rahtikuljetuksen muodoissakin. Tällöin kuljetettavan tavaran tai ihmisten määrä on epätasapainossa
kohdealueiden välillä ja kuljetusvirta on suurempaa toiseen suuntaan. (Demirel et
al. 2010, s. 549). Laukkanen ym. (2004, s. 79 - 80) kertovat, että Suomen ja Ruotsin puukuljetusten kehittämisessä panostetaan yhä enemmän erilaisten paluukuljetusten mallintamiseen tyhjänä ajettavien kilometrien minimoimiseksi. McKinnonin ja Gen (2006, s. 405) mukaan kuljetusten tehostamista voi harjoittaa myös
kuljettamalla paluukuormaa vain osalla paluumatkasta. He myös suosittelevat
etsimään pitkillä kuljetusmatkoilla sopivia paluukuormia jopa paluureitiltä hieman
poikkeavilta alueilta. Nyrkkisääntönä kuljetusten yhdistämisen kannattavuuden
arvioinnissa voitaneen pitää Sarasen (2009, s. 229) toteamaa, jonka mukaan kuljetusten yhdistäminen kannattaa niin kauan kuin täyteen lastattujen ajoneuvojen
reittiosuuksien matkojen summa pysyy tyhjänä ajettujen reittiosuuksien matkojen
summaa suurempana. Eri kuljetustoimijoiden välinen yhteistyö sekä sähköisten
tiedonvälitysjärjestelmien rooli tyhjänä ajetun matkan minimoimisessa nähdään
tärkeinä (Ahmed et al. 2013, s. 752). Monimutkaisempien kuljetusreittien optimoinnissa tyhjien kuljetusmatkojen vähentämiseksi kannattaa hyödyntää tietokonepohjaisia laskentaohjelmia, joilla voidaan ratkaista kuljetusreittien optimoimiseksi muodostettuja algoritmeja, joissa erilaisilla säännöillä ja rajoituksilla rajataan tarkasteltavien ratkaisujen määrää (Salhi ja Wade 2002, s. 479).

1.2

Tavoitteet ja rajaus

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuljetusten yhdistämisen kannattavuuden
arviointi maatalousalan yrityksessä. Tutkimuskysymyksenä on: ”Kannattaako
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kuljetusten yhdistäminen?” Kumpi reitinajotapa on kannattavampi, sellainen, jossa kuljetukset yhdistetään vai sellainen, jossa ne toteutetaan erikseen ajaen? Kannattavuuden arvioinnin edellytyksenä on löytää keino määrittää, mikä on yhdistetyistä kuljetuksista muodostuvan reitin hinta. Tähän tarpeeseen vastaa kehitettävä
taulukkolaskentapohjainen työkalu.

Työkalun on tarkoitus helpottaa kuljetuspalveluitaan kehittävän yrityksen rahtikustannusten arviointia. Myös palvelun parantuminen mahdollistuu, sillä reitin
hinnan määrittäminen työkalulla helpottaa kuljetuksen hinnan arviointia ja sen
kertomista eri sidosryhmille, kuten asiakkaille ja toimittajille, jotka ostavat kuljetuspalvelun yritykseltä. Myös kuljetukset toteuttavien kuljetusliikkeiden kilpailuttamisessa työkalun kertoma hinta voi toimia suunnannäyttäjänä tarjouksia vertailtaessa.

Maatalousalalla monella osa-alueella palvelevan yrityksen toiminnoista työssä
keskitytään vain kehittämiskohteeseen liittyviin palveluihin ja tuotteisiin sekä
tuotteiden kuljettamiseen soveltuvaan kuljetuskalustoon, jonka liikkuminen tapahtuu Suomen tieverkon laajuudella. Tällöin työ saadaan vastaamaan parhaiten yrityksen vaatimuksiin juuri sillä osa-alueella, jolla se pyrkii kehittymään.

Kehitystyön tavoite vie tutkimaan kuljetusten yhdistämiseen liittyviä perusolettamia ja rajoituksia. Perustana reittien hinnanmuodostumiselle ovat raskaan ajoneuvokaluston kuljetuskustannukset, joiden muodostumista pohditaan kehittämiskohteen mukaiselle kuljetuskalustolle. Kirjallisuustutkimuksen toteuttaminen niin
kuljetusten yhdistämisen kuin kuljetuskustannustenkin parissa, antaa rakennusaineksia kehitettävälle työkalulle sekä perusteita kehitettävän asian tarpeellisuudesta
yrityksen kannalta.

1.3

Tutkimuksen toteutus

Jotta tavoite kuljetusten yhdistämisen kannattavuuden arvioinnista saavutetaan, on
käynnistettävä prosessi kuljetusreittien hinnoittelutyökalun rakentamiseksi. Tätä
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seuraa työkalun suunnittelu, rakentaminen, testaus ja uudelleenkehittäminen. Vakiintunutta toimintatapaa kuljetusreitin hinnan määrittämiseksi ei ole, joten on
aloitettava työkalulle asetettujen vaatimusten kartoittamisesta. Samalla hahmottuvat yrityksen nykyiset toimintatavat ja kehittämistarpeet tutkimuskohteena olevalta toiminnan osa-alueelta. Kuljetuksiin liittyvät yritystiedot ovat työkalun rakentamisen perusta, joten käsiteltäviin tuotteisiin, käytettävään kuljetuskalustoon,
kuljetusetäisyyksiin ja kuljetusten aikaisiin toimintoihin liittyvän tiedon kerääminen toteutetaan seuraavaksi. Yritystietojen kerääminen toteutetaan yrityksen logistiikkapäällikölle ja kuljetussuunnittelijoille tehtävien haastattelujen sekä heidän
kanssaan käytävien keskustelujen avulla.

Yritystietojen lisäksi analysoidaan kuljetusten yhdistämistä aikaisempien tutkimusten pohjalta. Myös käsitystä työkaluun tarvittavasta kuljetuskustannusten
muodostumisesta vahvistetaan kirjallisuuden avulla. Kuljetuskustannuksia yrityksen käyttämälle kuljetuskalustolle havainnollistetaan kuljetusalan tutkijalle, Suomen kuljetus- ja logistiikka ry:n kuljetusasiantuntijalle sekä raskaiden ajoneuvojen
aluemyyntipäällikölle kohdistettujen kysymysten avulla.

Työkalun valmistuttua, seuraa sen testaaminen yrityksessä sekä kehittämistarpeiden määrittely. Useampivaiheisen kehittämisen jälkeen, tutkimuksen kohteeksi
valitaan yrityksen tietokannoista kerätty aineisto jo toteutuneista kuljetuksista.
Aineisto analysoidaan pohtien, olisiko jo toteutuneiden kuljetusten yhdistäminen
mahdollisesti ollut kannattavaa.

1.3.1

Tutkimusmetodologia

Tässä tutkimuksessa on käytetty konstruktiivista tutkimusotetta. Konstruktiivisessa tutkimuksessa keskitytään sellaisiin reaalimaailman ongelmiin, joiden ratkaisu
käytännössä nähdään relevantiksi. Konstruktiivisen tutkimuksen tärkeänä ominaisuutena on sellaisen innovatiivisen konstruktion tuottaminen, jolla tutkimusongelma saadaan ratkaistua. Konstruktiiviseen tutkimukseen oleellisena osana liittyy
tämän konstruktion testaus käytännössä. Tiivis yhteistyö tutkijan ja tutkimuksen
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toimeksiantajan välillä nähdään edellytyksenä konstruktiivisen tutkimuksen toteuttamisessa, jolloin tutkimuksen perustaksi saadaan toimeksiantajalta hyödyllistä kokemuspohjaista tietoa. Tutkimus kytkeytyy aikaisempaan teoreettiseen tietämykseen, erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, kuinka empiiriset löydökset
kytkeytyvät teoriaan. Tämän diplomityön tutkimuksen tarkoituksena ei ole tuoda
teoriaan mitään uutta, vaan ennemminkin työssä havainnollistetaan olemassa olevan teorian toteutumista uudessa tutkimusympäristössä. (Lukka 2003, s. 84 - 85,
91).

Tutkimuksessa hyödynnetään kvantitatiivista lähestymistapaa, jossa laskennallisin
menetelmin pyritään löytämään ratkaisu sille, kannattaako kuljetusvirtojen yhdistäminen. Kvantitatiiviseen tutkimukseen hyödynnettyä informaatiota kerätään niin
kirjallisuudesta ja muista teoriapohjaisista tietolähteistä kuin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästäkin. Dataa kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttamiseksi
saadaan myös haastattelujen ja keskustelujen kautta. Työlle on haettu perusteluja
myös kvalitatiivisen tutkimuksen kautta. Haastatteluin selvitetään, kvantitatiiviseen tutkimukseen tarvittavien lukujen ohella, myös kehitettävän kuljetusten yhdistelyn merkitystä yritykselle, haastateltavien kokemukseen ja näkökulmiin perustuen. (Hirsjärvi et al. 2005, s. 126 - 128).

Teoreettisesta tutkimustyöstä liikkeelle lähtevässä deduktiivisessa tutkimuksessa
kvantitatiivinen tutkimustieto nousee kvalitatiivista tutkimustietoa keskeisempään
rooliin. Vallitsevia teorioita verrataan empiiriseen dataan ja empiirinen tiedon
tehtävänä on ainoastaan vahvistaa teoriaa. Induktiivisessa tutkimuksessa lähestymistapa on puolestaan päinvastainen. Kvalitatiivinen tieto on keskeisessä asemassa. Empiiriset havainnot analysoidaan huolella ja niitä voidaan käyttää vallitsevien
teorioiden muokkaamisessa. (Hilmola 2003, 48 - 49).

Tämä tutkimus lähtee liikkeelle yrityksen määrittämästä tarpeesta ja sitä vastaavan, tutkimuksen kannalta oleellisen, yritystiedon keruusta. Tämän jälkeen kirjallisuudesta haetaan teoriatietoa esimerkiksi kuljetusten yhdistämisen kannattavuudesta, jonka lopulta voidaan todeta tukevan tutkimuksen tulosta. Voidaankin siis
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sanoa tutkimuksen olevan deduktiivisen ja induktiivisen tutkimuksen yhdistelmä,
vaikka se pääosin noudattaakin deduktiivisen tutkimuksen piirteitä.

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen
kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen tuloksen voidaan todeta
olevan reliaabeli, jos kaksi arvioijaa päätyy samaan tulokseen tai vastaavasti eri
tutkimuskerroilla päädytään samaan tulokseen. Jos tässä työssä käsiteltävä tutkimus toteutetaan toistamiseen täysin tutkimuksessa kuvatun tutkimusmenetelmän
mukaisesti, on hyvin todennäköistä saada samankaltainen tulos siitä, kannattaako
kuljetusten yhdistely vai ei. Tosin tutkimuksen tulokseen vaikuttavien taustatietojen arvojen muuttuminen saattaa vaikuttaa niiden lukujen suuruuteen, joilla yhdistämisen kannattavuutta arvioidaan. (Hirsjärvi et al. 2005, s. 216).

Validiteetti tarkoittaa puolestaan tutkimuksen pätevyyttä, mikä kuvaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata (Hirsjärvi et al.
2005, s. 216). Validiteetti voidaan jäsentää muun muassa sisäiseen ja ulkoiseen
validiteettiin. Sisäinen validiteetti kuvaa kahden muuttujan välistä syyseuraussuhteen

paikkansapitävyyttä,

sitä

miten

teorian

tarjoama

syy-

seurausanalyysi heijastaa todellisuutta havaintohetkellä. Kun toinen muuttuja aiheuttaa toisen, sisäinen validius heikentyy, jos jokin kolmas muuttuja vaikuttaa
toiseen näistä muuttujista. Kuljetusvirtojen yhdistämisen kannattavuuteen saattavat vaikuttaa monet yksityiskohdat, kuten tapauskohtaisesti muuttuvat tekijät yrityksen ja kuljetusliikkeiden välisissä hinnoitteluun liittyvissä sopimuksissa. Koska
tutkimuksen lähtökohtana ovat pääasiassa teoriaan perustuvat yleiset tiedot, eikä
jokaista erillistä tutkimustulokseen vaikuttavaa tekijää ole erikseen käsitelty, tutkimuksen hyvän sisäisen validiteetin saavuttaminen on vaikeaa. (Hirsjärvi ja
Hurme 2001, s.188; Järvinen ja Järvinen 2004, s. 163).

Ulkoinen validiteetti kuvaa puolestaan sitä, kuinka tarkasti teorian syyseurausanalyysia ja selityksiä voidaan soveltaa toisiin samanlaisiin ilmiöihin (Järvinen ja Järvinen 2004, s. 163 - 164). Se siis tarkoittaa tutkimustulosten yleistettä-
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vyyttä erilaisiin tilanteisiin (Hirsjärvi ja Hurme 2001, s.188). Tässä tutkimuksessa
ulkoisen validiteetin voidaan todeta olevan hyvä ainakin yrityksen toimintaympäristön laajuudella tutkimustuloksia yleistettäessä. Kun kuljetusten yhdistämisen
kannattavuuden perustana olevat periaatteet pysyvät muuttumattomina, voidaan
niiden kannattavuuden arviointi toteuttaa myös sellaisilla reiteillä, joissa kuljetettavat tuotteet ja kuljetuskalusto ovat alkuperäisistä oletuksista poikkeavia.

1.4

Raportin rakenne

Työn ensimmäinen luku perehdyttää työn taustatekijöihin, siinä määritetään työn
tavoite, työssä käsiteltäväksi rajatut asiakokonaisuudet sekä kuvataan tutkimuksen
toteuttaminen. Lisäksi työ koostuu kahden kirjallisuuteen pohjautuvan teoriaaiheen käsittelystä ja empiirisestä tutkimustyön osuudesta.

Toisessa luvussa käsitellään kuljetusmarkkinoiden nykytilannetta ja raskaan kaluston kuljetuskustannustekijöitä sekä niiden muutosten vaikutusta lopullisiin yksikkökustannuksiin. Kolmas luku kertoo kuljetusvirtojen yhdistämisistä, yritysmaailmassa jo toteutuneista esimerkeistä sekä kuljetusten yhdistelemisen kohtaamista rajoituksista. Empiirinen tutkimuksen osuus alkaa luvusta neljä. Siinä paneudutaan tutkimusympäristöön, yritykseen, jolle työ tehdään, käsitellään yrityksen nykyinen toimintatapa kehitettävältä osa-alueelta, määritetään yrityksen tavoitteet ja puidaan työkalun kehitysvaiheita. Viides luku keskittyy työkalun toimintaan ja käyttöön.

Tutkimustyö kirjallisuuden parissa auttaa löytämään työkalun rakentamista tukevaa taustatietoa. Kuljetuskustannusten selvittäminen antaa taustatiedon hinnoittelutyökalulla määritettävälle kuljetuksen hinnalle. Kuljetusten yhdistämiseen liittyvästä tiedosta saadaan aineistoa työkalun teknisen toteuttamisen tueksi. Sen avulla
pystytään myös selittämään kuljetuspalveluiden kehittämisen tarpeellisuutta teollisuuden alalla. Yrityksen esittely ja toiminnan kehittämistarpeiden toteaminen
luovat rakennusainekset työkalun kehittämiselle ja sille, kuinka työkalu lopulta
toimii. Kuva 1 havainnollistaa teorian ja käytännön välistä yhteyttä.
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Raskaan kaluston
kuljetuskustannukset

Kuljetusten yhdistämisen perusolettamat
TEORIA

Hinnanmuodostamisen tuki

Teknisen toteuttamisen tuki

Hinnoittelutyökalu

Edellytykset toiminnalle

EMPIRIA

Tutkimusympäristö

Kuva 1. Teorian ja käytännön tutkimustyön välinen yhteys

Lopuksi tehdään johtopäätökset työn keskeisistä tuloksista ja arvioidaan niiden
merkitystä yritykselle. Työn aikana esiin tulleiden asioiden pohjalta esitetään
myös joitakin jatkotoimenpiteitä ja suosituksia tulevaa toimintaa silmälläpitäen.
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2
2.1

RASKAAN KALUSTON KULJETUSKUSTANNUKSET
Kuljetusmarkkinat

Logistiikan merkitys yritysten kilpailu- ja menestystekijänä on suuri. Erityisesti
kuljetustoiminnoilla on keskeinen rooli tuotantohyödykkeiden toimitusketjussa.
Se, etteivät raaka-aineet useinkaan sijaitse tehtaiden ja tuotantolaitosten luona ja
että varastoihin sitoutunutta pääomaa pyritään minimoimaan siirtämällä varastot
”pyörien päälle”, lisäävät kuljetusten tarvetta. Kuljetusten kysyntä on verrannollinen tuotannossa tarvittavien raaka-aineiden ja tarvikkeiden sekä kulutukseen menevien valmiiden tuotteiden kysyntään. Liikenneolosuhteet, infrastruktuurin muutokset, kuljetusten synkronointi tuotanto- ja markkinaprosesseihin sekä riippuvuus
suhdanteista ja markkinatilanteen kehityksestä aiheuttavat sen, että jokainen kuljetustapahtuma on erilainen. (Oksanen 2004, s. 18, 26 - 27).

Euroopassa, kuten Saksassa, Puolassa ja Baltian maissa, sisämaan kuljetusmarkkinat ovat vilkastuneet. Hilmolan (2011) tekemästä tutkimuksesta on havaittavissa, että esimerkiksi Puolassa ja Baltian maissa tiekuljetusten määrä 1995 ja 2009
välillä on noussut merkittävästi. Puolassa tiekuljetusten määrä 1995 - 2009 on
kasvanut 3,5-kertaiseksi, Baltian maissa vastaavalla ajanjaksolla yletytään vähintään 240 prosenttiin. Hidastumisnäkymiä tiekuljetusten kehitykselle enteilevät
ainoastaan kestävän kehityksen linjaukset sekä liikenneinfrastruktuurin kapasiteetin rajallisuus, jotka voivat poikia muita kuljetusmuotoja suosivia lakisääteisiä
muutoksia. (Hilmola 2011, s. 50 - 58).

Suomen kuljetusmarkkinoilla ei vastaavaa kasvua ole nähty. Vuosina 1995 - 2009
kuljetusmarkkinat ovat olleet hitaasti kehittyvät. 2009 rautateitä ja maanteitä pitkin kuljetetun tavaramäärä oli yhteensä 36 miljardia tonnikilometriä. 1995 - 2009
keskimäärin 12 prosenttia tiekuljetuksista ovat olleet kansainvälisiä kuljetuksia,
jotka ovat pääosin venäläisten tai muiden ulkomaalaisten kuljetusliikkeiden suorittamia. Vuoteen 2009 mennessä sisäisten kuljetusten volyymien kasvu on vuoteen 1995 verrattuna ollut vain 7,5 prosenttia, vuodesta 2000 tarkasteltuna, suun-
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tana on ollut 13 prosentin lasku. Pelkkien tiekuljetusten osuus on sekin pysynyt
tasaisena. Yhdeksän vuoden aikana, 2000 - 2009, myös niiden tonnikilometrein
mitattu volyymi on pienentynyt 13 prosentilla. Syynä Suomen laiskoihin kuljetusmarkkinoihin ovat olleet ihmisten keskittyminen entistä enemmän pääkaupunkiseudun alueelle sekä raskaan teollisuuden hiipuminen ja sen tuotannon siirtäminen ulkomaille. Tämä on ollut suuntauksena erityisesti kuljetusalalle tärkeiden
sellu- ja paperiteollisuuden alalla. Näiden rakennemuutosten ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa ja ainoana toivona kuljetusmarkkinoiden vilkastumiselle voidaan nähdä Pohjois-Suomen orastavan kaivosteollisuuden. (Hilmola 2011, s.
57 - 59).

Suomessa kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä vuonna 2012
olivat lähes 22 miljardia tonnikilometriä. Taulukossa 1 ovat eri tavararyhmien
osuudet tästä luvusta. Kuljetusmääriä tonneina tarkasteltaessa selkeästi suurin
yksittäinen ryhmä on maa-ainekuljetukset, kuten metallimalmit ja muut kaivostoiminta- ja louhintatuotteet. Maataloustuotteet kuuluvat seuraavaksi suurimpaan
ryhmään. Tonnikilometreinä mitattaessa maatalous-, riista-, kala- ja metsätaloustuotteiden osuus on suurin. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää. Se on kuljetusmatkan ja ajoneuvon painon tulo. Nettotonnikilometri on kuljetusmatkan ja
lastin painon tulo, ilman ajoneuvon omamassaa. Voidaan siis olettaa, että ryhmään yksi kuuluvia tuotteita kuljetetaan pidempiä matkoja kuin kolmannen ryhmän tuotteita. (Tilastokeskus 2012 a; Tilastokeskus 2012 b, s. 5).

Taulukko 1. Kuorma-autoliikenteen suoritteet kotimaan liikenteessä tavararyhmittäin vuonna 2012 (Tilastokeskus 2012 a)
milj. t

%-osuus

01 Maatalous, riista- ja metsätaloustuotteet, kalatuotteet

49,2

16,8 %

milj.
tkm
4974

02 Kivihiili, ruskohiili, raakaöljy ja luonnonkaasu

1,2

0,4 %

47

0,2 %

03 Metallimalmit ja muut kaivostoiminta- ja louhintatuotteet

116,8

39,8 %

2755

12,6 %

04 Elintarvikkeet, juomat ja tupakka

18,4

6,3 %

2837

12,9 %

05 Tekstiilit ja tekstiilituotteet, nahka ja nahkatuotteet

0,7

0,2 %

103

0,5 %

06 Puutavara, puu- ja korkkituotteet, paperituotteet

15,0

5,1 %

2326

10,6 %

07 Koksi ja öljytuotteet

7,5

2,6 %

806

3,7 %

%-osuus
22,7 %
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08 Kemikaalit, kumi- ja muovituotteet, ydinpolttoaine

7,6

2,6 %

808

3,7 %

09 Muut ei-metalliset mineraalituotteet

22,0

7,5 %

1756

8,0 %

10 Perusmetallit, metallituotteet, ei koneet ja laitteet

9,3

3,2 %

1117

5,1 %

11 Koneet ja laitteet

5,5

1,9 %

389

1,8 %

12 Kulkuneuvot

1,8

0,6 %

208

0,9 %

13 Huonekalut, muut tehdasvalmisteet

0,4

0,1 %

44

0,2 %

14 Kierrätysraaka-aineet ja jätteet

10,2

3,5 %

658

3,0 %

15 Posti- ja kuriiritoiminta

2,2

0,7 %

350

1,6 %

16 Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet

1,6

0,5 %

251

1,1 %

6,4

2,2 %

201

0,9 %

15,6

5,3 %

2130

9,7 %

2,1

0,7 %

167

0,8 %

293,6

100,0 %

21927

100,0 %

17 Muuttokuormat, matkatavarat ja siirrettävät
ajoneuvot
18 Yhdistetyt tavarat, eri tavararyhmien sekoitus
19 Määrittelemättömät tavarat, ei luokitella
ryhmiin 01–16
Yhteensä

Kuljetuskustannukset muodostavat yleensä suurimman osan yritysten logistiikkakustannuksista. Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat liikevaihtoon
suhteutettuna lähes kaksinkertaiset keskieurooppalaisiin maihin verrattuna. Syynä
tähän ovat kuljetuskustannuksia kasvattavat maantieteelliset syyt, vesistöjen rikkoman maan pitkät välimatkat, vuodenajan vaihtelut sekä korkeat työ-, pääoma- ja
energiakustannukset. Luonnon tekijöihin ei voi vaikuttaa, joten logististen toimintojen, erityisesti kuljetusten, tehostaminen on avainasemassa. (Oksanen 2004, s.
18 - 20).

Laarin ym. Liikenne- ja viestintäministeriölle tekemästä vuoden 2012 logistiikkaselvityksestä käy ilmi, että suomalaisyritysten liikevaihdosta logistiikkakustannukset olivat vuonna 2011 keskimäärin 12,1 prosenttia, kuljetuskustannusten ollessa 4,6 prosenttia. Kaikista logistiikkakustannuksista kuljetuskustannusten osuus
oli puolestaan liki 40 prosenttia (Kuva 2). Kaikkina vuosina 2005 - 2011 kuljetuskustannukset ovat muodostaneet suurimman yksittäisen kustannuskomponentin
kaikista logistiikkakustannuksista. (Laari et al. 2012, s. 82 - 84).
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Kuva 2. Logistiikan eri kustannuskomponenttien osuudet logistiikkakustannuksista teollisuuden ja kaupan yrityksissä 2005 - 2011 (Laari et al. 2012, s. 84)

Suomen kuljetusyrityksistä suurin osa on pieniä. Tavaraliikenneyrityksiä on noin
9000 ja noin puolet työllistää vain vajaa kymmenen työntekijää ja toimihenkilöä.
Vähintään 300 työntekijää ja toimihenkilöä työllistäviä yrityksiä on vain noin
kaksi prosenttia, mutta koko alan työllistävyydessä näiden yritysten merkitys on
suuri, sillä 40 prosenttia koko alan työntekijä- ja toimihenkilömäärästä on niiden
palveluksessa. Luvanvaraisessa ammattiliikenteessä on noin 40 000 kuormaautoa. (Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry 2013).

Kuljetusliikkeiden kannattavuuden kehitys on viime vuosien aikana ollut heikkoa.
Toukokuussa 2013 Suomen kuljetus ja logistiikka ry toteutti kuljetusyritysten
taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä selvittävän kuljetusbarometrin. Kyselyyn vastasi 637 yhdistyksen jäsenyritystä. Kysely paljastaa, että vuoden
2013 tammi-huhtikuussa 45 prosenttia vastaajayrityksistä kokee kannattavuutensa
heikentyneen. Vuoden 2013 touko-elokuun aikana yrityksen kannattavuuden arvioi heikentyvän 30 prosenttia ja pysyvän ennallaan 52 prosenttia vastaajista. Vain
18 prosenttia uskoi kannattavuuden parantuvan. (SKAL 2013, a).
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Kannattavuuteen vaikuttaa kuljetussuoritteiden määrä, mikä on erityisen riippuvainen rakentamisen ja teollisuuden suhdanteista. Tarkasteltaessa uutisointia elokuusta 2012 lähtien, on huomattavissa, että kannattavuuskehitykseen ovat vaikuttaneet myös polttoaineiden hinnat sekä työvoimakustannusten nousu. (Yle 2013;
Helsingin Sanomat 2012).

Tilastokeskuksen mukaan ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset
nousivat 1,5 prosenttia vuoden 2012 kesäkuusta vuoden 2013 kesäkuuhun. Perävaunuyhdistelmien kustannukset nousivat 1,4 prosenttia. Työvoimakustannusten
nousulla oli suurin vaikutus kokonaisindeksin nousuun. Kustannusten nousua
puolestaan hillitsi vuoden aikana tapahtunut polttoaineiden hintojen lasku. Ilman
polttoainekustannuksia kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 2,3 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten muutosta vuosina 2009 - 2013 voi seurata kuvasta 3. (Tilastokeskus 2013, b).

Kuva 3. Kuorma-autoliikenteen kaikkien kustannusten ja polttoainekustannusten
vuosimuutokset prosentteina ajalla 1/2009 - 6/2013 (Tilastokeskus 2013, b)

Voidaan huomata, että kokonaiskustannusten nousu edellisvuoteen verrattuna on
ollut suhteellisen voimakasta vuosina 2010 - 2012, johtuen erityisesti polttoaineen
hinnan noususta. Kustannusten noususta huolimatta kuljetusmarkkinoiden kireä
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kilpailu ja ylikapasiteetti pitävät kuljetusten hintojen nousupaineet kurissa. (Laari
et al. 2012, s. 82 - 83).

2.1.1

Polttoaineen hinnankehitys

Öljyn maailmanmarkkinahinta pysytteli 1980-luvulta lähtien noin 20 vuotta melko
tasaisena, 15 - 20 dollarissa tynnyriltä. Aasian suurten maiden taloudellinen kasvu
ja markkinoiden avautuminen kasvattivat öljyn kulutusta maailmalla 2000 luvun
alusta lähtien. Öljyn hinta on kasvanut jyrkästi vuodesta 2003, lukuun ottamatta
vuoden 2008 talousromahduksen aiheuttamaa väliaikaista hinnan laskua, jolloin
tynnyrihinta putosi heinäkuun 140 Yhdysvaltain dollarista 35 dollariin kuudessa
kuukaudessa. Talousromahduksen jälkeinen pankkien markkinoille tarjoama suuri
elvytysrahan määrä mahdollisti öljyn 200 päivän keskiarvolla mitatun hinnan
nousun vuoden 2011 lopulla jopa korkeammalle kuin huippuvuonna 2008. Myös
maailman öljyntuotannon hidastuminen on nostanut ja tulee todennäköisesti myös
tulevaisuudessa nostamaan öljyn hintaa. Havaittavissa on jo merkkejä siitä, kuinka öljyn tuonnista ollaan yhä enemmän riippuvaisia esim. Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Viiden öljyntuottajamaan, Venäjän, Iranin, Saudi-Arabian, Kiinan ja Yhdysvaltojen tuotannon ja kulutuksen tarkastelu vuosilta 1990 - 2011 kertoo, ettei
ylijäämää ole. Kasvu öljyn markkinahinnassa vaikuttaa siis todennäköiseltä.
(Henttu et al. 2013, s. 26 - 28).

Öljyn markkinahinta vaikuttaa öljyjalosteiden, kuten dieselöljyn markkinahintaan
ja öljyn hinnankorostukset osoittautuvat haasteeksi dieselin käytöstä riippuvaiselle
kuljetusalalle. Vuonna 2012 dieselöljyn myynti oli Suomessa noin 2,4 miljoonaa
tonnia ja bensiinin myynti 1,57 miljoonaa tonnia. Vuodesta 1992 vuoteen 2012
dieselin kulutus on kasvanut huimat 64 prosenttia bensiinin kulutuksen laskiessa
samalla aikavälillä 24 prosenttia. Toisinaan verotuksella, ympäristöasetuksilla ja
öljynjalostamoiden käsittelykustannuksilla on suurempi merkitys jalostettujen
tuotteiden hintaan kuin yksin öljyn markkinahinnalla. Suomessa Dieselin valmisteveron nostaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuoden 2012 alussa toteutettu ja edelleen vuoden 2014 alussa toteutettava veronkorotus nostavat polttoaineen
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hintaa kuljetussektorilla noin 10 prosenttia. Polttoaineen hinnan noustessa kuljetusliikkeiden kilpailukyvyn vahvistamista on haettava ympäristöystävällisistä ja
energiatehokkaista menetelmistä sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden käytöstä.
(Finnish Petroleum Federation 2013; Henttu et al. 2013, s. 27 - 28; Valtiovarainministeriö 2013).

Dieselin hinnankehitystä tutkittaessa huomion arvoinen asia on Kansainvälinen
merenkulkujärjestön meriympäristön suojelukomitean linjaukset merenkulun
päästöjen vähentämisestä. Tammikuussa 2015 tulee voimaan rikkidirektiivi, ja
tämän seurauksena Itämeren alueella liikennöivien laivojen tulee käyttää polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on alle 0,1 prosenttia. Vaihtoehtoisesti tulee investoida
pakokaasujen rikinpuhdistuslaitteisiin. Tämä merkitsee, että varustamot joutuvat
käytännössä siirtymään nesteytetyn maakaasun tai dieselöljyn käyttöön aluksissa,
joissa rikinpuhdistuslaitteita ei ole. (Kalli et al. 2009, s. 3, 17). Tämä tulee todennäköisesti kasvattamaan dieselin kysyntää sekä paineita raakaöljyn dieselin jalostuskapasiteetille kysynnän nousuun vastaamiseksi. Dieselin kysynnän kasvu voi
tulevaisuudessa näkyä saatavuusongelmina ja aiheuttaa kovia vaatimuksia dieselin
hinnannousulle (Erola 2012, s. 5).

2.2

Kustannukset hintojen perustana

Kuljetusmarkkinoiden kilpailutilanteen lisäksi osapuolten neuvottelukyky ja intressit voivat vaikuttaa kuljetusten hintoihin (Oksanen 2004, s. 21). Kuljetuspalvelujen hintojen perustekijöitä ovat kuljetuskustannukset, toimintaylijäämä sekä
tuottavuus. Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia

mittaavan

kustannusindeksin

menetelmäselosteessa

kuorma-

autoliikenteen tavarankuljetuksen hinnan muodostumista on selvitetty seuraavasti
(Tilastokeskus 2007):
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Tuottavuudella mitataan, kuinka paljon kuljetussuoritteita saadaan aikaan tuotantopanosta kohden. Kuljetuksen tuottavuutta voidaan arvioida kuljetussuoritteen ja
kuljetuskustannusten suhteella. Tuottavuus on kuljetustuotannon tehokkuuden
mitta. (Oksanen 2004, s. 35 - 36).

Perustana hintojen muodostumiselle on kustannuslaskenta. Kustannusperusteinen
hinnoittelu on yleistä yrityksen sisäisessä hinnoittelussa. Kustannuslaskenta lisää
tietoa kuljetuskustannuksista, mikä vaikuttaa hinnoitteluun ainakin pitkällä aikavälillä. Toisaalta kuljetushinnoissa voi näkyä muutoksia jo lyhyelläkin aikavälillä,
esimerkiksi energiakustannusten muuttuessa. (Oksanen 2004, s. 21, 29).

2.3

Kustannuslaskenta

Palvelun tuottaakseen kuljetusyritys käyttää erilaisia panoksia, kuten työvoimaa,
autokalustoa ja polttoainetta. Lisäksi liiketoimintaan sisältyy kustannuksia esimerkiksi rahoituksesta, tilojen vuokrista ja hallinnosta (Tilastokeskus 2007). Kilpailu pakottaa kuljetusyrityksiä tehostamaan toimintojaan ja kiinnittämään entistä
tarkempaa huomiota kustannusten muodostumiseen. Yhä useammin kuljetusprosessi saattaa muodostua monivaiheisesta alihankintaketjusta. Ketjun toimintojen,
niiden kustannusten tunnistaminen sekä tarkka kohdistaminen tuotteille ja asiakkaille on toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää. (Oksanen 2004, s. 25).

Erilaisia kuljetusten kustannuslaskenta- ja hinnoittelumalleja on kehitetty jo 1960luvulta lähtien. Vanhojen mallien suurimpia puutteita on saattanut olla se, ettei
niissä ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota todellisiin kustannusten aiheuttajiin; resursseja kuluttaviin toimintoihin, toteutuneisiin suoritteisiin ja siihen, miten kustannukset muuttuvat eri tekijöistä riippuen. Nykyisten laskentamenetelmien kehit-
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tyminen on mahdollistanut entistä tarkemman kustannusten seurannan ja analysoinnin. (Oksanen 2004, s. 25).

2.3.1

Kustannustekijät

Kuorma-autoliikenteen kustannuksista suurin osa muodostuu työ- ja polttoainekustannuksista. Kuvassa 4 on esitetty, Tilastokeskuksen 2009 kustannusindeksiin
perustuva, Suomen kuljetus ja logistiikka ry:n kaavio eri kustannustekijöiden
osuuksista perävaunuyhdistelmien kokonaiskustannuksista. Vuonna 2009 työkustannusten osuus oli 40, polttoainekustannusten 26, pääomakustannusten 12 ja korjausten ja huollon 7 prosenttia. (SKAL 2009).

Kuva 4. Eri kustannustekijöiden osuudet perävaunuyhdistelmien kokonaiskustannuksista (SKAL 2009)

Vuoteen 2013 alkuun mennessä polttoaineen hinta on noussut noin 50 prosenttia
vuoden 2009 tasosta (Tilastokeskus 2013, a). Tämän perusteella voidaan polttoainekustannusten todeta nykyään olevan jopa 35 prosenttia perävaunuyhdistelmien kokonaiskustannuksista. Pääomakustannusten osuuden voidaan puolestaan
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olettaa pienentyneen vuodesta 2009 viitekorkojen muutoksen seurauksena. Esimerkiksi 12 kuukauden Euribor-koron vuosikeskiarvo on laskenut vuoden 2008
4,8 prosentista vuoden 2013 lokakuussa laskettuun keskiarvoon eli 0,5 prosenttiin.
(Suomen Pankki 2013).

Kuljetusyrittäjien kuljetuksilleen määrittämien hintojen taustalla ovat pääasiassa
sisäiset kuljetuskustannukset, jotka Oksanen (2004) lajittelee työkustannuksiin,
ajoneuvon muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin (Oksanen 2004, s. 62).

2.3.2

Työkustannukset

Kuljetuskustannusten suurin kustannustekijä, työkustannukset, muodostuvat kuljettajan palkasta ja luontaiseduista, välillisistä palkkakustannuksista sekä päiväraha- ja majoituskuluista. Palkkatunteihin luetaan teholliset työtunnit sekä valmistelu- ja apuajat. Teholliset työtunnit muodostuvat kuormaus-, ajo- ja purkuajoista,
kun taas valmistelu- ja apuaikoihin luetaan varsinaiseen kuljetustyöhön kuulumattomat, mutta työn etenemisen kannalta välttämättömät toimenpiteet, kuten päivittäiset ajoneuvon kunnon tarkistukset, polttoaineen tankkaukset ja rahtikirjojen
käsittely. Tähän ryhmään kuuluvat myös lakisääteiset, palkalliset taukoajat. (Oksanen 2004, s. 89 - 91).

Välilliset palkkakustannukset muodostuvat henkilösivukustannuksista, joihin kuuluvat kaikki työnantajan sosiaalimenot sekä varsinaisen työajan palkan lisäksi
maksetut lomarahat, sairausajan palkat, palkalliset vapaapäivät ja koulutusajan
palkat (Tilastokeskus 2007). Välilliset palkkakustannukset ovat 69 - 76 prosenttia
kuljetustyöajalta maksetuista palkoista (Oksanen 2004, s.91).

Päivärahat ja majoituskulut käsittävät kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaiset osapäivä-, kokopäivärahan sekä erityispäivärahan. Tilastokeskuksen kustannusindeksissä osapäivärahan osuus on 70, kokopäivärahan 20 ja erityispäivärahan 10 prosenttia kaikista päivärahoista (Tilastokeskus 2007).
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2.3.3

Muuttuvat kustannukset

Jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin tapahtuu sen mukaan, riippuvatko
kustannukset kuljetusyrityksen toiminta-asteesta. Muuttuvat kustannukset riippuvat toiminta-asteesta ja ajosuoritteesta, joten ne lasketaan ajoneuvolle kilometrikustannuksina. Muuttuviin kustannuksiin kuuluvat polttoainekustannukset, lisäainekustannukset, korjauksista ja huolloista aiheutuvat kustannukset sekä rengaskustannukset. Polttoainekustannukset muodostuvat polttoaineen kulutuksen ja
litrahinnan perusteella. Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa ajovastuksesta aiheutuva ajoneuvon energiantarve sekä kuljettajan ajotapa. (Oksanen 2004, s. 58 - 63,
94 - 95).

Tilastokeskuksen kustannusindeksissä arvioidaan korjaus- ja huoltokustannuksista
60 prosenttia koostuvan korjaamotyöstä, 35 prosenttia varaosien hinnoista ja 5
prosenttia voiteluaineista (Tilastokeskus 2007). Koska korjaus- ja huoltokustannukset kasvavat progressiivisesti kokonaissuoritemäärän ja pitoajan kasvaessa, on
kustannuslaskennassa otettava huomioon koko pitoajalle kertyvät korjaus- ja huoltokustannukset. (Oksanen 2004, s. 95).

Rengaskustannukset saadaan käytössä olevan rengaskerran kilometreinä ilmoitetun kestoiän ja rengaskerran hinnan perusteella. Kestoikään vaikuttavia tekijöitä
ovat muun muassa renkaan sijainti ajoneuvossa ja sille kohdistunut kuormitus.
Hinta muodostuu ostohinnan lisäksi muun muassa pinnoituksista. (Oksanen 2004,
s.97). Oletuksena on, että uuden renkaan runko pinnoitetaan keskimäärin 1,6 kertaa elinkaarensa aikana (Tilastokeskus 2007).

2.3.4

Kiinteät kustannukset

Kiinteät kustannukset eivät riipu toiminta-asteen muutoksista. Ajosuoritemäärästä
riippumattomat kiinteät kustannukset aiheutuvat kuljetuskapasiteetin hankinnasta
ja toiminnan ylläpitämisestä. Ne lasketaan ajoneuvolle vuosikustannuksina. Kiinteisiin kustannuksiin lukeutuvat pääomakustannukset poistoineen ja korkoineen,
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vakuutusmaksut, liikennöimismaksut, hallintokustannukset sekä ylläpitokustannukset. (Oksanen 2004, s. 58 - 63, 91).

Kuljetuskaluston pääomakustannukset muodostuvat pitoajan arvonalenemista vastaavista poistoista ja kalustoon sitoutuneen pääoman korkokustannuksista. Kuljetuskalusto on suhteellisen lyhytikäistä käyttöomaisuutta, joka menettää nopeasti
arvonsa ja vaatii jatkuvasti suurehkoja korvausinvestointeja. Kuljetuskaluston
reaaliarvo alenee käyttöiän kasvaessa ja sen hankintahinta jaksotetaankin suunnitelman mukaisina poistoina kaluston todennäköiselle taloudelliselle pitoajalle.
Vuotuisen arvonalenemisen suuruus riippuu monista eri tekijöistä, kuten kalustotyypistä, merkistä, mallista, käyttötarkoituksesta, moottoritehosta, käytettyjen kuljetusvälineiden markkinoista ja kaluston yleisestä kunnosta. Kuorma-autojen vuotuiset arvonalenemisprosentit vaihtelevat 18 ja 35 välillä. Yleisimpien kuormaautotyyppien arvonalenemisprosentti on 20 - 30 vuodessa. Perävaunuilla vastaava
luku on 15 - 20. Hankintahintaan sisältyvät myös renkaat, jotka kuluvat peruskonetta nopeammin. Poistoja laskettaessa käytetäänkin renkaatonta hankintahintaa. Renkaat kuluvat ajosuoritteesta riippuen ja rengaskustannukset luetaankin
siksi ajoneuvon muuttuviin kustannuksiin. Poistoaikana tulisi käyttää ajoneuvon
taloudellista pitoaikaa, jolloin kuljetuskaluston hankintamenot kohdistuvat koko
pitoajalle. (Oksanen 2004, s. 27, 77 - 87, 91). Kaikista arvonalenemisista täysperävaunuyhdistelmille alustan osuus on noin 70 prosenttia, päällirakenteen 9,8,
perävaunun 19,5 ja varusteiden 0,7 prosenttia (Tilastokeskus 2007).

Korkokustannuksiin vaikuttavat sekä korkoprosentti että pääoman hinta (Tilastokeskus 2007). Korkokustannuksia laskettaessa on myös huomioitava päivittäiseen
toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman korko. Käyttöpääomaa sitoutuu vaihtoomaisuuteen ja myyntisaataviin, joita voidaan rahoittaa korollisella vieraalla pääomalla, omalla pääomalla tai ostoveloilla. Jos sitoutunut käyttöpääoma on pieni,
esimerkiksi pienen varastonarvon ja vähintään myyntisaatavien suuruisten ostovelkojen ansiosta, korkokustannus on merkityksetön. (Oksanen 2004, s. 92).
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Vakuutusmaksuihin kuuluvat niin liikenne-, auto-, perävaunu- kuin tiekuljetusvakuutusmaksutkin. Eri vakuutusten suuruudet kaikista vakuutuskustannuksista
vaihtelevat ajoneuvotyypistä riippuen. Liikennöimismaksuihin kuuluvat autotyyppien mukaiset ajoneuvoverot, autojen ja perävaunujen katsastusmaksut ja liikennelupamaksut. Hallintokustannuksista arvioidaan 70 prosenttia koostuvan palkoista, 20 prosenttia toimistokuluista ja 10 prosenttia kirjanpitokuluista ja ne määräytyvät yrityksen koon, toimialan rakenteen ja kuljetustyypin mukaisesti. (Oksanen
2004, s.93, 97; Tilastokeskus 2007).

Ylläpitokustannuksia ovat muun muassa säilytys-, puhtaanapito- ja pienvarustekustannukset. Kustannuksista 40 prosenttia on ostetun pesun kustannuksia, 20
prosenttia kuljettajan tekemästä ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia ja 20 prosenttia asentajan palkkakustannuksia. Loput 20 prosenttia jakautuu puoliksi sähkökuluihin ja muihin kuluihin. Ylläpitokustannuksiin ei lueta varsinaisia korjaus- ja
huoltokustannuksia. Ne huomioidaan muuttuvissa kustannuksissa. (Oksanen
2004, s. 94; Tilastokeskus 2007).

2.3.5

Hankintahinnan

merkitys

muuttuvien

ja

kiinteiden

kustannusten

suhteeseen

Osa kiinteistä kustannuksista perustuu kaluston hankintahintaan, toisin sanoen
kiinteät kustannukset ovat korkeampia, jos kaluston hankintahinta kasvaa. Hentun
ym. (2010) tutkimus erilaisten kuljetuskalustojen sisäisiin kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä osoittaa, että keskimääräinen muuttuvien ja kiinteiden kustannusten muodostama kilometrihinta raskaalle kalustolle Suomessa on noin kaksi euroa.
Tutkimuksessa työkustannukset sisältyvät muuttuviin kustannuksiin. Juuri muuttuvista kustannuksista muodostuu huomattavin osa kilometrihinnasta. Tämän esitetään johtuvan ennemminkin alhaisista kiinteiden kustannusten hankintakustannuksista kuin muuttuvien kustannusten palkoista tai polttoainekustannuksista.
Alhaisen hankintakustannuksen ansiosta kiinteisiin kustannuksiin kuuluvat kaluston arvonalenemiset jäävät alhaisimmiksi verrattuna esimerkiksi muuttuvien kustannusten palkka- tai polttoainekustannuksiin. (Henttu et al. 2010, s. 55 - 56, 58).
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Koko tieliikenteen kustannuksista sisäiset kuljetuskustannukset muodostavat noin
86 prosenttia. Loput kustannukset ovat niin kutsuttuja ulkoisia kustannuksia, kuten päästö-, melu- ja ruuhkakustannukset sekä onnettomuuksista aiheutuneet kustannukset. Koko tieliikenteen kustannuksista 63 prosenttia ovat muuttuvia ja 23
prosenttia kiinteitä kustannuksia. Voidaankin todeta suurimman osan tiekuljetusten kustannuksista muodostuvan polttoaine- ja palkkakustannuksista. Kuljetuskaluston uudistuminen maanteillä johtaisi kiinteiden kustannusten nykyisen 23 prosentin kasvuun. Tätä kasvua voidaan hillitä käyttämällä vanhaa kuljetuskalustoa.
(Henttu et al. 2010, s. 59).

2.4

Ajoneuvokohtaiset kustannuslaskelmat

Sisäisiin kustannuksiin voidaan perehtyä tarkemmin liitteen 1, Suomen kuljetusja logistiikka ry:n, kustannuslaskelman avulla (SKAL 2010). Se on tarkoitettu
kuljetusyrittäjille toimintansa kustannusten arviointiin. SKAL:N kustannuslaskelman rakenne on yhteneväinen Oksasen (2004) kustannustekijälajittelun kanssa.

Esimerkinomaisten laskelmien avulla saadaan kuva siitä, mitä kustannuksia autoilijoiden on katettava kuljetuksistaan perimällään hinnalla. Laskentataulukon avulla tarkastellaan kilometrikohtaisten kustannusten muodostumista kohdeyrityksen
maatilatuotteiden kuljetukseen sopivalle kalustolle.

Taulukon hinnat ovat verottomia. Tulosten arvioinnissa on huomioitava kuljetusliikkeiden kuljetuksilleen määrittelemä kate, joka laskelmasta puuttuu. Katetuottoprosentin yleispätevää arvoa on mahdoton arvioida. Käytännössä markkinat
sanelevat mahdollisen katetuottoprosentin, joka alalla tällä hetkellä on keskimäärin hyvin pieni. Tutkittaessa yhdistelmäkuljetuksia ilman yrittäjän voittoa ja merkitsemällä voittotavoitteen kertovan yrittäjäriskin nollaksi, antaa laskelma kuvan
käytännön hintatasosta (Murto 2012). Suomen kuljetus ja logistiikka ry:n jäsenilleen lähtöarvoineen antamaa laskentataulukkoa on siis tarkasteltava kriittisesti,
sillä kustannuslaskelman katteeton hinta voikin osoittautua käytännössä todelliseksi asiakkaalta perittäväksi hinnaksi.
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Tutkittavana kohteena on ajoneuvoyhdistelmä, jonka vetoauton alusta on kolmiakselinen ja päällirakenteena on viljalava. Perävaunuvaihtoehdot ovat viljalavalliset, neljä- ja viisiakseliset perävaunut. Yhdistelmän kokonaispaino on 60 tonnia. Ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvorekisteriin perustuvien, Suomessa käytössä olevien raskaiden ajoneuvojen omamassoja ja kantavuuksia koskevasta tutkimuksesta selviää, että täysperävetoautoista kolmiakseliset ovat yleisimpiä. Lisäksi näiden vetoautojen omamassojen keskiarvo 12,4 tonnia. Neliakseliset täysperävaunut painavat keskimäärin 10,7 ja viisiakseliset 11,7 tonnia. Laskelmaan
valitaan koko kuljetuskaluston omamassaksi 22 tonnia, joten hyötykuorman suuruudeksi määrittyy 38 tonnia. Lisälaitteita ei huomioida. (Ikonen et al. 2007, s. 12,
49).

Ajoneuvon hankintahintaan vaikuttaa varustelutaso, joka on sekä vetoauton, että
perävaunun osalta erittäin laaja. Niin moottorin, ohjaamon, jousituksen kuin jarrujenkin ominaisuudet vaikuttavat kaluston lopulliseen kokonaishintaan. Arvioit
uusien autojen verottomista hankintahinnoista voisivat kuitenkin olla seuraavat:
3-akselinen kuorma-auton alusta: 125 000 €
Viljalava: 35 000 €
4-akselinen perävaunu viljalavalla: 70 000 €
5-akselinen perävaunu viljalavalla: 75 - 80 000 € (Laitila 2012).

Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi mittaa ammattimaisen,
kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden hintamuutoksia. Tilastokeskuksen
vuoden 2007 kustannusindeksin menetelmäselosteessa arvioidaan täysperävaunuyhdistelmän vuotuiseksi ajosuoritteeksi 120 000 km. Samainen matka valitaan
kuljetustehtävien vaatimiksi ajokilometreiksi laskelmaan. Lisäksi kustannuslaskelmaan syötetään vuosittainen 3000 kilometrin muu ajo, joka koostuu huoltoajoista sekä matkoista esimerkiksi kuljettajan kotipaikan ja kuormauspaikan välillä. (Oksanen 2004, s.73; SKAL 2010; Tilastokeskus 2007).
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Auton alustan pitoajaksi arvioidaan seitsemän vuotta, kuormatilan sekä perävaunun pitoajoiksi puolestaan kymmenen (SKAL 2010; SKAL 2012, c). Laskelmissa
renkaiden kestomatkan oletetaan olevan 130 000 km ja ajoneuvon käyttötuntien
kuljetustehtävissä 2600 tuntia vuodessa (SKAL 2012, c).

Kuljettajan palkkatunnit merkataan molempiin laskelmiin 10 prosentin apuaikalisällä (SKAL 2010). Kuljettajan keskipalkka laskelmassa on 13,70 €/h (Auto- ja
kuljetusalan työntekijäliitto 2012). Välilliset palkkakustannukset puolestaan ovat
68 prosenttia tästä, eli yhteensä kuljettajan palkkakustannuksiksi muodostuu 23
euroa tunnilta (SKAL 2012, a).

Päivärahat ja majoituskulut sen perusteella, että työpäiviä oletetaan olevan vuodessa 240 ja että keskimäärin jokaiselta päivältä maksettaisiin 13,60 euroa osapäivärahaa, ovat 3300 euroa vuodessa (Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto 2013).
Korjaus- ja huoltokustannusten keskimääräiseksi vuosiarvoksi pitoaikana merkitään 6500 euroa (SKAL 2010).

Rengaskustannukset koostuvat renkaiden hankintahinnoista sekä pinnoituksista.
Vetoauton yhden renkaan hinta on 600 euroa, perävaunun renkaan hinta 500 euroa
(SKAL 2012, c). Pinnoituksia toteutetaan renkaiden elinkaaren aikana kahdesti
(Tilastokeskus 2007). Pinnoitekustannuksen oletetaan olevan 280 euroa renkaalta.
Oletuksena on myös, ettei käytössä ole paripyöriä, vaan vetoautoon renkaita menee kuusi kappaletta ja perävaunuihin kahdeksan tai kymmenen akselimäärästä
riippuen.

Arvonalenemiseksi alustalle arvioidaan 23 ja perävaunulle 18 prosenttia vuosittain
(Oksanen 2004, s. 87). Kuormatilan arvonaleneminen on 21 prosenttia (SKAL
2010). Pääoman korko kuluineen on puolestaan kuusi prosenttia ja käyttöpääoman
korkokulut 10 prosenttia. Vuosittaiset vakuutusmaksut asetetaan 8200 euroon,
ajoneuvoverot ja katsastusmaksut sisältävät liikennöimismaksut 4000 euroon
vuodelta. Hallintokustannukset, joihin kuuluvat muun muassa kirjanpito, puhelin-
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kulut ja jäsenmaksut, ovat 5000 euroa, ylläpitokustannukset 2600 euroa vuodelta.
(SKAL 2012, c).

2.4.1

Polttoainekustannukset

Kustannuslaskelmasta huomataan, että ajoneuvon massalla ei ole merkitystä lopputulokseen. Koska polttoaineen kulutuskaan ei laskelmassa ole riippuvainen
kuorman painon vaihtelusta, toteutetaan polttoainekustannusten laskeminen kustannuslaskelmasta erikseen. Laskettavan kilometrihinnan ei voi olettaa pysyvän
koko ajan samana kuljetettavan kuorman painon muuttuessa. Todenmukaisempi
käsitys polttoainekustannuksista saadaan laskemalla polttoaineen kulutus kaavalla:

Kulutus (l/100 km) = kokonaismassa (t) / 2 + 20 (Immanen, 2009).

Ikonen ym. arvioivat, että kokonaismassaltaan 60-tonnisen täysperävaunuyhdistelmän polttoaineenkulutus täydellä kuormalla maantieajossa on tyypillisesti noin
53 l / 100 km (Ikonen et al. 2007, s. 52). Varsinaisella perävaunulla varustetun 60
tonnin yhdistelmän keskimääräisen kulutuksen vuonna 2011 on myös todettu olevan 50,1 l / 100 km (Lipasto 2012). Kaavan voidaan siis olettaa osoittavan likimain todenmukaisen tuloksen polttoaineenkulutukselle.

Polttoaineen kulutus tulee kertoa polttoaineen hinnalla polttoainekustannusten
muodostamiseksi. Kuvasta 5 on havaittavissa dieselöljyn kuluttajahinnan kehitys
viime vuosina. Öljyalan keskusliiton mukaan dieselöljyn valmistevero on nykyään
noin 47 senttiä litralta (Öljyalan keskusliitto 2013, b). Vuoden 2012 dieselin litrahinnan keskiarvo painotettuna kuukausittaisilla myyntimäärillä oli 1,544 euroa
(Öljyalan keskusliitto 2013, a). Vähentäen tästä 24 prosentin arvonlisävero, hinnaksi saadaan 1,245 euroa litralta.
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Kuva 5. Polttoaineiden hinnankehitys (Tilastokeskus 2013, a)

Lisäaine AdBluen kulutus polttoaineen kulutuksesta on noin 5 prosenttia (Neste
Oil 2012).

Kustannuslaskelman lopullinen hinta kertoo siis kilometrikustannuksen ilman
polttoaine- tai AdBlue-lisäainekustannusta. Syötettyjen arvojen perusteella kilometrihinnaksi ilman polttoainekustannuksia saadaan kolmiakselisen vetoauton ja
neljäakselisen perävaunun yhdistelmälle 1,092 euroa (Liite 1). Viisiakselisella
perävaunulla kilometrihinnaksi muodostuu 1,106 euroa (Liite 2).

2.4.2

Kaluston ominaisuuksien muutokset ja niiden vaikutukset kilometrihintaan

Se, miten kuljetusliikkeet kilometrihinnan tai yleisesti hinnoittelunsa määrittelee,
on kuljetusliikekohtaista. Todellisuudessa käytettävien ajoneuvojen ominaisuudet
ja kustannusrakenne vaihtelevat paljon. Käyttöolosuhteet ovat esimerkiksi kustannuksiin vaikuttava tekijä. Keskimääräistä ankarammissa olosuhteissa käytettävän
kaluston osat voivat kulua nopeasti. Tällöin huolto- ja korjauskustannuksiin käytetään enemmän rahaa kuin vähemmän ankarille olosuhteille altistuvan kaluston
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kohdalla, jossa samat osat voivat olla edelleen hyvässä kunnossa, vaikka ne suunnitelmien mukaan olisikin jo vaihdettava (Volvotrucks Finland 2012, b). Tämä on
yksi esimerkki siitä, kuinka lähtökohdat asiakkaalta perittävän kuljetushinnan suuruuteen voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Tekemällä tapauskohtaisia muutoksia laskentataulukon arvoihin, voidaan tulkita eri tekijöiden vaikutusta kilometrihintaan.

Liitteiden 1 ja 2 mukaiset kustannuslaskelmat on tehty uudelle kalustolle. Vanhan
kaluston kustannuslaskelmissa huomiota on kiinnitettävä vähintään kaluston hankintahintaan, pitoaikaan sekä korjaus- ja huoltokustannuksiin.

Tarkasteltaessa ensin vain hankintahinnan muutosta, valitaan kohteeksi kolmiakselinen vetoauto, jolla on ikää seitsemän vuotta ja ajokilometrejä takana 440 tuhatta. Verottomana hintana vetoautolla lavoineen on 47 326 €. Auton alustan hinnan osuudeksi kokonaishinnasta arvioidaan 36 400 euroa ja lavan hinnaksi 10 900
euroa, jolloin alustan ja lavan hintojen suhde pysyy samana kuin uudella kalustolla. Perävaunuksi valitaan vuosimallia 1999 oleva viisiakselinen perävaunu viljalavalla. Hintana perävaunulla on enää vain 8 670 euroa. (Mascus Suomi 2012; Volvotrucks Finland 2012, a).

Tällöin kilometrihinnaksi muodostuu 0,898 euroa, joka on 21 senttiä vähemmän
kuin vastaavalla uudella kalustolla. Vuotuisten ajokilometrien pysyessä 123 tuhannessa, kustannukset olisivat noin 25 600 euroa alhaisemmat. Tämä johtuu vuosittaisista kiinteiden kustannusten poistoista, jotka ovat lähes 80 prosenttia pienemmät hankintahinnaltaan 80 prosenttia edullisemmalle kalustolle.

Pienemmän hankintakustannuksen lisäksi vanhemman kaluston pitoaika on todennäköisesti uutta kalustoa lyhyempi. Jos vanhan kaluston pitoajat arvioidaan
lyhenevän puoleen uuden kaluston pitoajoista, kilometrihinta nousee arvoon
0,924. Tämä johtuu siitä, että kaluston arvonalenemiset jakautuvat lyhyemmälle
ajalle, eli vuosittaiset arvonalenemiset ovat suurempia.
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Myös korjaus- ja huoltokustannukset vaativat tarkastelua vanhemman kaluston
kohdalla. Niiden kasvaessa noin 40 prosentilla, eli 9 000 euroon vuodessa, nousevat kilometrikohtaiset kustannukset arvoon 0,944. Vuotuisten ajokilometrien suorittaminen tällä kilometrikustannuksella olisi noin 20 000 euroa edullisempaa uuteen kalustoon verrattuna. Liitteessä 3 on kustannuslaskelma vanhalle kalustolle
puolitetuin pitoajoin ja korkeammin korjaus- ja huoltokustannuksin.

2.5

Painorajoitusten muutos

Raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpiin sallittuihin massoihin ja mittoihin liittyvät rajoitukset muuttuivat 1.10.2013. Valtioneuvoston asetuksen mukaan ajoneuvot ja yhdistelmät voivat kuljettaa aikaisempaa painavampia lasteja. (Trafi 2013, a). Taustalla on tavoite pienentää tieliikenteen kustannuksia sekä alentaa ympäristöpäästöjen määrää (Yle 2012).

Aikaisemmin enintään 60 tonnia painavien ajoneuvoyhdistelmien sallitut massat
nousivat seuraavasti (Trafi 2013, a):
-

8-akselinen 64 tonnia

-

8-akselinen paripyöräperävaunun kanssa 68 tonnia

-

9-akselinen 69 tonnia

-

9-akselinen paripyöräperävaunun kanssa 76 tonnia

Markkinahäiriöiden lieventämiseksi määritelty viiden vuoden siirtymäaika lupaa
ennen 1.11.2013 käyttöönotetuille 7-akselisille ajoneuvoyhdistelmille enimmäismassaksi 64 tonnia, jos valmistajan ajoneuvolle asettamat rajoitukset sen sallivat
(Trafi 2013, a). Tämän toivotaan jakavan kuljetusyritysten investointeja pidemmälle aikavälille (Taloussanomat 2012).

Uuden asetuksen myötä myös ajoneuvon suurin sallittu korkeus nousi 4,2 metristä
4,4 metriin. Kaikille yli 60 tonnia massaltaan oleville yhdistelmille ja 1.11.2013
jälkeen käyttöönotetuille 44 tonnin yhdistelmille kohdistetaan myös tiukempia
suorituskykyvaatimuksia. Niiden tarkoituksena on vähentää vauhdin hyytymistä
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mäissä ja siten turvata liikenteen sujuvuus. Lisäksi kaikkien yli 68 tonnin yhdistelmien on oltava nelivetoisia talviliikennöinnin turvaamiseksi. (Trafi 2013, b).

Enimmäismittojen ja massojen korotukset aiheuttavat sen, että raskaan liikenteen
reittejä on suunniteltava entistä huolellisemmin, koska nykyisiä liikenneverkon
rakenteita ei ole mitoitettu huomattavasti entistä suuremmille massoille. Käytettävien teiden kestokyky on selvitettävä, ennen kuin massamuutoksia lähdetään
konkreettisesti toteuttamaan. Suuremmat kuljetukset on ohjattava vain tietyille,
näitä kuljetuksia kestäville väylille. Muutokset asettavatkin vaatimuksia liikenneinfrastruktuurin kehittämiselle. Joidenkin siltojen ja teiden kantavuutta on parannettava ja matalia alikulkuja korotettava. (Eduskunta 2013).

Uusia painorajoituksia on asetettu valtion ylläpitämillä teillä noin 400 sillalle.
Tällä hetkellä yleisillä teillä siltoja on noin 14 750 (Liikennevirasto 2013, a). Ennestään painorajoitettuja siltoja oli vähän yli sata. Lisäksi 28 käytössä olevaa lauttaa ja lossia eivät kanna uusia enimmäismassoja. Painorajoitettavia siltoja ja matalia alikulkuja on lisäksi myös kuntien kaduilla ja yksityisteillä. (Liikennevirasto
2013, b).

Valtion tieverkoilla siltojen parannustoimien kaavaillaan alkavaksi vuonna 2014.
Logistisesti kriittisimpien kohteiden korjaukseen hallitus on osoittanut 55 miljoonan euron lisärahoituksen vuosille 2014 - 2017 (Eduskunta 2013). Liikennevirasto
yhdessä kuntien, ELY-keskusten ja elinkeinoelämän kanssa arvioi strategisesti
tärkeät kuljetusreitit. Kunnat toteuttavat katujen ja siltojen parannustyöt oman
aikataulunsa mukaisesti, yksityiset tienpitäjät voivat liikennemerkkien avulla ohjata raskaiden ajoneuvojen liikkumista. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, b).

2.5.1

Muutoksen tavoitteet

Hallitus arvioi tieverkolle aiheutuvat lisäkulut huomioon ottavassa laskelmassaan,
että ensimmäisenä vuonna logistiikkakustannukset vähenevät 60 miljoonaa euroa,
sen jälkeen jopa 200 miljoonan euron vuosivauhdilla (Taloussanomat 2012). Lii-
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kennevirasto puolestaan arvioi säästöjen logistiikkakustannuksissa olevan 20 vuodessa noin 1,6 - 3,2 miljardia (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, a). Suurimmaksi osaksi säästöjen arvioidaan syntyvän elinkeinoelämän logistiikkakustannusten alenemisen kautta (Eduskunta 2013). Jos kuljetettava tuotemäärä pysyy ennallaan, kuljetusten yksikkökoon suurentaminen vähentää kuljetustapahtumien määrää. Elinkeinoelämän keskusliitto arvioi muutosten laskevan vuotuisia kuljetuskustannuksia Suomessa 155 - 255 miljoonaa euroa. (Liikennevirasto 2013, a).

Tavoitteena on parantaa Suomen, pitkien välimatkojen maan, logistista kilpailukykyä ja saada kuljetuskustannuksia alenemaan keskieurooppalaiselle tasolle.
Ympäristön kannalta positiivista olisi hiilidioksidipäästöjen vähentyminen, jonka
oletetaan uudistuksen myötä laskevan noin kahdella prosentilla vuodessa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, a). Polttoaineen kulutuksen ja kokonaispäästömäärien pienentymisen kautta halutaan vastata myös rikkidirektiivin aiheuttamiin logistiikkakustannuksiin (Eduskunta 2013).

2.5.2

Kustannukset kuljetusyrittäjille

Vaikka uudistuksen voikin äkkiseltään ajatella lisäävän maantielogistiikan tehokkuutta ja yritysten kustannuskilpailukykyä, on huomioitava, että muutoksista aiheutuu kustannuksia kuljetusyrittäjille. Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry:n
mukaan nämä kustannukset on mahdollisesti jätetty huomioimatta hallituksen
säästölaskelmissa. Kustannukset syntyvät kaluston teknisistä lisävaatimuksista,
nopeutetuista investoinneista sekä muuttuvien kustannusten noususta. Suuremmista volyymeistä syntyvää hyötyä syövät esimerkiksi kasvava polttoainekulutus,
käyttövero, vakuutukset ja renkaiden kuluminen. Kalustoinvestointitarpeen SKAL
arvioi jäsenkyselynsä perusteella olevan alimmillaan 1,4 miljardia ja enimmillään
4,5 miljardia euroa. Määrät ovat suuria, kun niitä verrataan maanteiden tavaraliikenteen noin viiden miljardin euron liikevaihtoon Suomessa. (SKAL 2012 b, s. 8 9; Yle 2012).
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SKAL näkee, että muutos asettaa yrittäjät epätasa-arvoiseen asemaan. Asiakkaiden pelätään odottavan täyttä kustannushyötyä 76 tonnin enimmäispainon mukaan, vaikka useimmille kuljetusyrityksille sen kuljettaminen on mahdotonta.
(SKAL 2012 b, s. 8 - 9).

Kaikissa kuljetuksissa ei myöskään pystytä hyödyntämään edes entisiä maksimipainoja, vaikka kalusto sen sallisikin. Esimerkiksi irtotavarasäiliökuljetuksessa
asiakkaan tiloihin ei saata mahtua tuotetta 60 tonnia enempää tai purkupaikoille ei
voi tilanpuutteen vuoksi ajaa suuremmalla kalustolla. (SKAL 2012 b, s. 8 - 9).

Jos enimmäispaino pidettäisiin pysyvästi 64 tonnissa, pienentäisi se investointitarvetta. 76 tonnin kokonaispainon hyöty nähdään kohdistuvan lähinnä metsäteollisuuden ja maanrakennuksen kuljetuksiin sekä säiliöliikenteeseen. Niissäkin vaadittaisiin mittavia investointeja. Kuljetusyritysten edustajan toiveina ovat polttoaineveron palautusjärjestelmä sekä tuettu investointirahoitus kuljetusyrityksille.
(SKAL 2012 b, s. 8 - 9).

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan käytännössä yhdistelmien massat
nousevat maltillisesti. Muutoksen piiriin hakeutuneissa ajoneuvoissa massat nousevat vain muutaman tonnin. Itse ajoneuvoihin ei edes välttämättä tule näkyviä
muutoksia, vaikka hyötykuorma kasvaisikin, sillä aikaisempien rajoitusten aikaan
ajoneuvot eivät vain ole voineet hyödyntää koko kapasiteettiaan, vaikka kalusto
sen olisikin sallinut. (Trafi 2013, b).

Keväällä 2013 Suomen kuljetus ja logistiikka ry:n 5000 kuljetusyritykselle teettämässä jäsenkyselyssä 650 vastaajaa ilmoitti käyttävänsä ajoneuvoyhdistelmiä.
73 prosenttia kertoi voivansa hyödyntää ilman lisäinvestointeja 64 tonnin massan,
17 prosenttia pääsee ilman investointitarvetta 68 tonniin. 69 tonnin kohdalla luku
oli kuusi ja 76 tonnin kohdalla vain yksi prosentti. Jäsenkyselyn mukaan 93 prosenttia vastaajista ei aio investoida uuteen vetoautoon tai perävaunuun saavuttaakseen massaedun. (SKAL 2013, b).
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3

KULJETUSVIRTOJEN YHDISTÄMISTEN PERUSOLETTAMAT

Kuljetusalan yrityksille, niiden asiakkaille ja kuljetusalan koulutusorganisaatioille
suunnatun laajan tiekuljetusalan tulevaisuuskyselyn avulla on kartoitettu ja arvioitu alan toimintaympäristön muuttumista. Vuonna 2009 toteutetun kyselystä selviää, että tulevaisuudessa energian ja samalla kuljetuskustannusten hinnan nousu
pitkällä aikajänteellä pakottaa yritykset kiinnittämään entistä enemmän huomiota
kuljetusten tehokkuuteen. Riippumatta polttoainekustannuksista, päästötavoitteet
ohjaavat vähäpäästöisiin kuljetusmuotoihin sekä kuljetuskapasiteetin käytön tehostamiseen. Kilpailukyvyn kannalta näihin vaatimuksiin vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sidosryhmien vaatimuksiin vastaaminen ilman, että kustannukset
nousevat, vaatii yritysten logistiikkaosaamiselta tehokkuutta ja integroitumista.
Teollisuudessa pyritäänkin optimoimaan yhä enemmän logistiikan kokonaisuutta,
hankinta-, tuotanto- ja tuotelogistiikkaa. Kuljetustoiminnan kehittämisellä voidaan
osaltaan vastata haasteisiin. Tavaravirtojen yhdisteleminen teollisuuden ja kaupan
alojen kuljetusjärjestelmissä kasvattaa suosiotaan. (Salanne ja Tikkanen 2009, s. 2
- 4; Hälinen et al. 2009, s. 34).

Kaikenlaisen kuljetuksen tehokkuus riippuu siitä, kuinka korkea kuljetuksen käyttöaste kullakin reittiosuudella on. Verrattaessa henkilö- ja tavaraliikennettä, voidaan todeta perustavanlaatuisen eron näiden kahden välillä olevan se, että ihmiset
yleensä palaavat lähtöpisteeseensä, kun taas tavaraliikenteen lähetykset liikkuvat
yhteen suuntaan, tuotannosta kohti kulutusta. Tyhjänä ajoa syntyy tapauksessa,
jossa kuljetusvälineen kuorma puretaan ja seuraava kuorma lastataan eri paikassa.
Syynä tyhjänä ajon aiheutumiseen voivat olla esimerkiksi paluukuorman huono
saatavuus tai niin lyhyt kuljetusmatka, että takaisin palaaminen tyhjänä kuormauspaikalle on kannattavampaa kuin paluukuorman odottaminen tai hakeminen
muualta. Syynä voi myös olla kuljetusten suorittaminen ennalta laaditun reittisuunnitelman ja aikataulun mukaisesti useiden lastaus- ja purkupaikkojen välillä,
jolloin edellisen kuorman purkupaikan ja seuraavan kuorman lastauspaikan välimatka ajetaan tyhjänä. Tyhjänä ajetusta ajomatkasta koituu kuljetuskaluston
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muuttuvia kustannuksia sekä myös kuorman suuruudesta riippumattomia kiinteitä
kustannuksia. Mitä suurempi kuorma, sitä pienemmät ovat yksikkökustannukset.
Tyhjän kuorman kuljettamisen yksikkökustannus on äärettömän suuri. Tyhjänä
ajon kustannukset kuljetusyritysten on kohdistettava suoritetuille kuljetuksille ja
katettava kuljetussuoritteista perimillään maksuilla. Tämä kertoo syyn sille, miksi
paljon kuljetuksia käyttävän teollisuuden kannattaa panostaa kuljetussektorinsa
tehokkuuden arviointiin ja pyrkiä löytämään paluukuljetuksia palaavalle ajoneuvolle. Kuormatta ajo ei ainoastaan hukkaa resursseja talouden näkökulmasta vaan
sen katsotaan yhä useammin olevan myös osa ympäristövastuuta. Siksi onkin
ymmärrettävää, että niin hallituksen kuin yritystenkin kestävän jakelun strategiat
korostavat tyhjänä ajon vähentämisen tärkeyttä. (McKinnon ja Ge 2006, s. 391 392; Oksanen 2004, s.72 - 73).

Pitkillä kuljetusmatkoilla kalustolle sopivia paluukuormia kannattaa mahdollisuuksien mukaan hakea jopa poikkeamalla paluureitiltä tai kuljettamalla paluukuormaa vain osalla paluumatkasta. Kuvan 6 yksinkertainen kolmen reittipisteen
esimerkki havainnollistaa paluukuljetuksen hyödyn. Perinteisen toimintatavan
mukaan syntyy kaksi tyhjänä ajettua matkaa. Yhtälö kuvaa, kuinka tyhjänä ajettavan matkan pituus lyhenee, kun paluukuorma yhdistetään samalle reitille.

Kuva 6. Tyhjien kuljetusmatkojen vähentäminen (McKinnon ja Ge 2006, s. 405)
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3.1

Esimerkkejä paluukuljetusten toteuttamisesta

Kuljetusten tehostaminen kuljetusten yhdistelemisen kautta, on saanut huomiota
niin teollisuuden kuin kaupan aloillakin. Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin puukuljetusten yhteydessä kuorma-autojen tyhjänä ajojen minimoimiseksi on kehitetty
erilaisia paluukuljetusmalleja, joilla taattaisiin, että kuorma-auto olisi lastattuna
myös paluumatkallaan määränpäästä ensimmäiselle kuormanlastauspaikalle.
Puunhankinnassa suunnittelu koostuu pääasiassa puuvirtojen ohjauksista, joita
toteuttavat alueelliset hankintatiimit tehtaiden vaatimusten mukaisesti. Suunnitteluhorisontti ulottuu muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen. Yhä enenevässä
määrin puualan hankintaorganisaatioiden keskuudessa on keskusteltu kaksisuuntaisista tai jopa monisuuntaisista kuljetuksista. Tästä huolimatta yksisuuntaisia
kuljetuksia käytetään alalla edelleen eniten. Tämä tarkoittaa, että ajoneuvo kuljettaa puukuorman määränpäähän ja palaa tyhjänä takaisin kuorman lastausalueelle
ja pitkät tyhjänä ajetut paluumatkat nostavat kuljetuskustannusten hintaa. Paluukuljetusmallien toteuttaminen käytännössä on vielä hidasta, mutta malleilla on
kuitenkin menestyksekkäästi pystytty osoittamaan paluukuljetusten kannattavuus
Suomen ja Ruotsin puuteollisuuden hankinnoissa. Kuvassa 7 on nähtävissä yksija kaksisuuntainen sekä monitahoisempi paluukuljetusmalliesimerkki. J-kirjaimet
kuvaavat varastoja, k-kirjaimet tehtaita. A-kirjaimella on puolestaan merkitty täydellä kuormalla ajetut välimatkat ja b-kirjaimet kertovat tyhjänä ajetut reittiosuudet. (Laukkanen et al. 2004, s. 79 - 80).

Kuva 7. Yksisuuntainen, kaksisuuntainen ja monimutkaisempi paluukuljetusreitti
(Laukkanen et al. 2004, s. 79)
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Kuljetusten yhdistely on kannattavaa myös ympäristönäkökulmasta. Tiekuljetusten polttoainetehokkuuden kehittämistä tutkivassa raportissaan McKinnon (1999)
esittää, kuinka isobritannialainen kauppaketju Tesco testasi paluukuljetusten lisäämisen vaikutusta sen kuljetusten energiatehokkuuteen. Se toteutti toimittajilta
tuotteiden keräämis- sekä tuotteiden jakelusuunnitelman. Toimittajilta keräämisessä paluumatkallaan oleva jakeluauto keräsi tuotteet toimittajien toimipisteiltä ja
vei ne edelleen jälleenmyyjille. Jakelusuunnitelma puolestaan toteutui, kun tuotetoimittajien ajoneuvo, purettuaan tuotteet jälleenmyyjän luona, lastasi tämän jälkeen tuotteita toimitettavaksi edelleen jälleenmyyjien kauppoihin. Nämä kauppajakelut suoritettiin paluumatkalla tehtaalle, poiketen mahdollisimman vähän suoralta paluureitiltä. Suunnitelmat vaativat vain vähäisiä ajoneuvojen reitiltä poikkeamisia. Näiden reitiltä poikkeamisten kustannukset jäivät paljon saavutettuja
kustannushyötyjä pienemmiksi. Tesco arvioi, että vähän yli viisivuotisen ajanjakson aikana, sen toimittajakeräilysuunnitelma kasvatti vuosittaista tuotteiden perävaunuilla tehtyä kuljetusvolyymiä 26,5 prosenttia ja keskimääräistä vuosittaista
ajoneuvokohtaista kuljetusmatkaa 19,9 prosentilla. Tämän kokeiluajanjakson aikana kokonaissäästöt ajokilometreissä olivat noin 4,8 miljoonaa, polttoainekustannuksissa 750 000 puntaa (n. 885 000 €) ja hiilidioksidipäästöissä 23 000 tonnia.
(McKinnon 1999, s.10).

Kuten Saranen (2009) esittää Suomen ja Venäjän välisen raideliikenteen tehokkuuden kehittämistä käsittelevässä julkaisussaan, yhdistettyjen kuljetusten kannattavuutta voidaan tulkita yksinkertaisen geometrian avulla. Kuvan 8 reittiosuudet A
ja B ajetaan täyteen lastatulla ajoneuvolla, reittiosuudet C ja D puolestaan tyhjinä.
Niin kauan kuin kuvan 8 tilanteessa reittiosuuksien A ja B matkojen summa on
suurempi kuin matkat C ja D yhteensä, voidaan kuljetusten yhdistämisen olettaa
kannattavan. (Saranen 2009, s. 229).
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Kuva 8. Nelikulmainen, sulkeutuva kuljetusreitti (Saranen 2009, s. 230)

3.2

Rajoitteet paluukuljetustoiminnassa

Paluukuljetusten toteutumiselle on McKinnonin (1996, 2006) ja Gen (2006) tutkimusten mukaan useita erilaisia rajoitteita. Toimitusketjujen kiristyvät aikataulut
tekevät paluukuljetusten toteuttamisesta joillekin yrityksille vaikeaa. Yritysten
asenteita tutkittaessa ilmenee, että oleellisin rajoitteista on yritysten halu antaa
etusija lähtevälle jakelulle. Sen tehokkuutta ei haluta vaarantaa siinä pelossa, että
toiminnan laatu asiakkaan silmissä huononisi. Koska kuljetustoiminnan tärkein
tavoite on asiakkaiden vaatimusten täyttäminen nopeasti, luotettavasti ja aikataulussa, tämän ei haluta vaarantuvan paluukuljetuksista aiheutuvien mahdollisten
viivästymisten vuoksi. Paluukuormien epäillään lisäävän riskiä, ettei ajoneuvo ole
paikalla, kun on aika kerätä seuraava lähtevä jakelukuorma. Tämä riippuu kuitenkin paluukuorman aiheuttaman viivästymisen todennäköisyydestä sekä myös esimiehen käsityksestä siihen liittyen. Johtotasolla on yleisesti havaittavissa, että
paluukuljetuksista saatavaa hyötyä pidetään vähäisempänä kuin markkinaetuun
vaikuttavaa, aikataulussaan pysyvän toimittajan mainetta. (McKinnon 1996, s. 11
- 12; McKinnon ja Ge 2006, s. 397).

Toisena rajoitteena paluukuljetusten toteutumiselle pidetään keräily- ja jakelutoiminnan epäluotettavuutta. Se voi osoittautua syyksi paluukuormaustoiminnan
viivästymiselle ja siten riski sen jälkeen lähtevän kuljetuksen häiriintymiselle voi
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olla varsin suuri. Riskitaso riippuu osittain paluukuormatoiminnan luonteesta.
Kuvassa 9 on esitetty nämä toiminnot neljässä yleisessä luokassa, joista jokaisen
riskiprofiili on erilainen. Kahden reittipisteen välisen pääreitin paluukuljetuksen
toteuttaminen on yleensä vähiten riskialtista toimintaa, koska se ei vaadi ylimääräisiä ajosuoritteita. Siinä paluukuorma kerätään vastaanottokohteesta, johon on
suora kaupallinen suhde. Paluukuorma puretaan ajoneuvon lähtöpaikkaan, jossa
lähettäjä itse pystyy valvomaan toimintaa. Monimutkaisemmat paluukuormareitit,
joihin kuuluu useita ajosuoritteita ja tuotteiden lastauksia sekä purkuja erillisissä
kohteissa, altistuvat suuremmalle viiveen riskille. Kuvan 9 yhtenäinen viiva kuvaa
jakelureitin kulkua, harvempi katkoviiva paluukuorma-ajoa ja tiheämpi katkoviiva
tyhjänä ajettua matkaa. (McKinnon ja Ge 2006, s. 397).

Kuva 9. Reittiesimerkkejä paluukuljetuksille (McKinnon ja Ge 2006, s. 397)

Viivästysten tiheyttä ja kestoa on kartoitettu monessa Iso-Britannian päivittäistavarakaupan toimitusketjun solmupisteessä. Vuonna 2002 arvioitiin, että noin 29
prosenttia etapeista viivästyivät ja että viivästykset kestivät keskimäärin 45 minuuttia. Useimmat viivästymisistä aiheutuivat vastaanottolaitureilla tehtaissa, jakelukeskuksissa ja kaupoissa. Vajaa kolmannes myöhästymisiä johtui tieverkon
liikenneruuhkasta. Toiminnan kannalta paluukuormien kuljettaminen on toteutettavissa ainoastaan, jos aikataulu on riittävän joustava ja johtaja luottaa siihen. Kehittämällä reaaliaikaista kuljetusten seurantaa ja parantamalla kuljettajan ja varikon välistä viestintää, voidaan helpottaa kuljetusjärjestäjän työtä paluukuljetusten
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löytämiseksi ruuhkaisten kuljetusverkkojen sisällä. (McKinnon 1996, s. 13; McKinnon ja Ge 2006, s. 397 - 398).

Myös riittämätön tieto saatavilla olevista kuljetuksista voi osoittautua syyksi sille,
että mahdollinen paluukuormakapasiteetti jää hyödyntämättä. Tämä johtuu maanteiden tavaraliikenteen markkinoiden läpinäkyvyyden puutteesta. Kuljetusjärjestäjät eivät yksinkertaisesti tiedä, mitä kuormia on saatavilla mahdollisiin paluukuljetuksiin. Osin tästä syystä noin puolet maanteiden paluukuormista Britanniassa
syntyy saman yrityksen sisällä, 28 prosenttia oman yrityksen ja ulkoisen liikkeen
sekoituksena ja vain 23 prosenttia siten, että paluukuljetusten lastaukset ovat täysin muiden yritysten tarjoamia. Näistä muilta yrityksiltä tulleista paluukuormista
61 prosenttia on todettu syntyvän suullisen tiedon kautta, mikä kuvaa toiminnan
olevan usein hyvin epäjärjestelmällistä. Riippuvuus näin epävirallisesta ja sattumanvaraisesta tiedonvälityksestä rajoittaa väistämättä paluukuormaliikenteen potentiaalisia markkinoita. Reaaliaikainen tiedottaminen paluukuormamahdollisuuksista sähköisten palveluiden avulla parantaisi tilannetta. (McKinnon ja Ge 2006, s.
398).

Monet ostopäälliköt ovat perinteisesti olleet sitä mieltä, että vastuu saapuvasta
toimituksesta on parasta jättää toimittajalle ja pitää toimitukset erillään valmiiden
tuotteiden jakelusta. Puute hankinta- ja logistiikkaosastojen välisessä koordinoinnissa, heikkous tulevien ja lähtevien tavaravirtojen rinnakkaisessa käsittelyssä,
heikentää epäilemättä paluukuljetusten hyötykäyttöä. Hankinnan ja logistiikkaosaston yhteistyössä olisikin kehittämisen varaa ja toivottava suuntaus on se, että
hankintojen kuljetukset liitettäisiin osaksi paluukuormatoimintaa. On todennäköistä, että useampia paluukuormamahdollisuuksia toteutuisi, jos tuotteiden fyysisestä liikkumisesta keskusteltaisiin osana yritysten välisiä kauppaneuvotteluja.
Toimitusvastuun siirtämisen ostajayhtiölle pitäisi johtaa saapuvien ja lähtevien
toimitusten koordinoinnin parantumiseen. Suuntauksena onkin ollut yritysten lisääntynyt kiinnostus paluukuljetusten koordinointiin kuljetusten tason takaamisen
ja alhaisempien kuljetuskustannusten toivossa. (McKinnon 1996, s. 12 - 13; McKinnon ja Ge 2006, s. 398).
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Rajoituksia löytyy myös kuljetussuunnittelussa. Useimpien yritysten kuljetussuunnittelu tehdään ainoastaan jakelua ajatellen, eikä pääreitiltä poikkeavia paluukuljetuksia ole helppo yhdistellä kokonaisuuteen. Lähes poikkeuksetta paluukuljetusten aikataulutus tapahtuu manuaalisesti. Yritysten keskuudessa on huomattavissa myös mittavaa epävarmuutta, joka kohdistuu pääjakelureitiltä poikkeavien paluukuormien haun kannattavuuteen. On olemassa malleja, joita voidaan
käyttää arvioitaessa paluukuljetuksen lastauspaikkojen sopivuutta pääreitille. Vaikuttava tekijä arvioinnissa on lastauspaikan etäisyys suoraan takaisin lähtöpisteeseen palaavasta reitistä. Paluukuljetuksen kannattavuus on paljolti kiinni myös
paluukuorman suuruudesta. Mallien avulla huomioidaan kuorman suuruus sekä
lastauspaikan etäisyys pääreitistä ja tällä tavoin voidaan ilmoittaa, kannattaako
paluukuorman haku vai ei. Tällaisella analyysiperiaatteella voidaan esimerkiksi
todeta, että jos lastattava kuorma vastaisi ajoneuvon maksimikuormaa, kannattaisi
sitä poiketa noutamaan tietyltä pääreitiltä poikkeavalta etäisyydeltä. Hyvin harvoilla yrityksillä on kuitenkaan käytössä tällaisia optimointityökaluja, jotka mahdollistaisivat vastaavan analyysin teon. Monet rajoittavat paluukuormien järjestämisen vain niille reiteille, joista taloudellinen hyöty on helposti nähtävissä nopealla silmäyksellä ja siten, että niiden yhdistäminen olemassa oleviin aikatauluihin
käy ilman suuria ponnisteluja. Jos paluukuljetusten määrää kasvatettaisiin huomattavasti, reittien taloudellisuutta arvioivien analyysien käyttöönotto olisi suositeltavaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka paluukuljetusten käsittely
ratkaisun selvittävällä optimointimenetelmällä, voi auttaa yrityksiä sisällyttämään
paluukuljetuksia kuljetusaikatauluihinsa. (McKinnon 1996, s. 14 - 15).

Usein ajoneuvolle olisi saatavissa paluukuorma, mutta kalusto on soveltumaton
sen kuljettamiseen. Paluukuljetustoiminnan kehittäminen sellaisilla aloilla, joiden
valmistukseen käytettävät raaka-aineet poikkeavat myytävistä lopputuotteista paljon, on haasteellista. Tällöin esimerkiksi tuotteiden valmistukseen käytettävien
raaka-aineiden paluukuljetukset saattavat jäädä kokonaan toteutumatta, koska
kuljetuskalusto sisäänpäin virtaaville raaka-aineille poikkeaa täysin valmistuotteiden jakeluun käytettävästä ajoneuvokalustosta. Myös erikoiskuljetuksina toteuttaviin jakelukuljetuksiin voi kohdistua tiukkoja rajoituksia. Rajoitteena voi olla
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esimerkiksi se, etteivät valmistuotteet ja raaka-aineet saa olla kosketuksissa toistensa kanssa. (McKinnon 1996, s. 13; McKinnon ja Ge 2006, s. 398 - 399).

Vaikka toimitus- ja keräilypisteet olisivatkin hyvin lähekkäin, voi aikataulujen
yhteensopimattomuus estää paluukuljetusten synnyn. Yleensä tässäkin, tuotteiden
jakelun priorisointi yrityksen ydintoiminnaksi, vaikuttaa aikataulujen yhteensovittamiseen. Myös se osapuoli, jolta paluukuorma noudetaan, voi olla joustamaton
tiukoissa aikatauluissaan. Vaatimuksena voi esimerkiksi olla tuotteen lastaus sellaiseen aikaan, ettei paluukuljetuksen toteuttaminen onnistu. Huomiota olisikin
kiinnitettävä yhteensopiviin aikatauluihin paluukuljetuksen lastaamisessa ja ajoneuvojen vastaanotossa. Yhä yleisempi lastaus- ja purkuaikojen varausaikasysteemi tehostaa toimintoja ja tekee niistä joustavampia kaikkien osapuolten eduksi.
Paluukuormien toteuttamisessa tärkeää on kiinnittää huomiota myös käsittelykustannuksiin eri reittipisteissä. Sen lisäksi, että toimittajan ei tarvitse järjestää kuljetusta asiakkaan noutaessa tuotteen sovittuun aikaan, voi hän myös jakaa tuotteen
käsittelykustannukset asiakkaan kanssa. (McKinnon 1996, s. 14).

Lähtöpisteiden ja määränpäiden yhteensopivuutta ei nähdä niinkään suurena ongelmana paluukuormatoiminnan kehittämisessä. Tämä ehkä siksi, etteivät yritykset ole suorittaneet analyysiä paluukuljetusmahdollisuuksista. Suopeimmin paluukuljetuksiin suhtaudutaan, kun ne sijoittuvat suoraan purkupaikalta lastauspaikkaan kulkevan reitin välittömään läheisyyteen. Monien eri reittipisteiden yhdistely
on nykyään vielä pääasiassa kuljetusliikkeiden yksinoikeudella toteuttamaa, eikä
sitä erityisesti harjoiteta muiden alojen yritysten, tuotantolaitosten tai jälleenmyyjien, keskuudessa. Yhteistyö monien yritysten kesken paluukuormatoiminnan tiimoilta toteuttaisi kuitenkin toimitusketjun johtamisen ajatusta avoimen ja molemminpuolisen suhteen luonnista osapuolien välillä. Kustannukset ja hyödyt voitaisiin jakaa. (McKinnon 1996, s. 14).
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3.3

Paluukuormien vaikutus reittien optimointiin

Kuljetusten optimoinnissa pyritään parhaimman mahdollisen ratkaisun löytämiseen asetettujen ehtojen mukaisesti. Tiekuljetuksissa optimoinnilla on hyvin tärkeä rooli, koska tehokkaimman mahdollisen toimintatavan löytäminen tarkoittaa
alalla merkittäviä säästöjä. Paluukuljetusten lisääminen toimitusreitille lisää reittipisteiden määrää, tehden optimaalisten reittien suunnittelusta haastavampaa.
Bräysyn mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että kuljetussuunnittelijalla voi olla jo
viiden ajoneuvon ohjaamisessa vaikeuksia määritellä optimaalista reittiä, aikataulua ja tehtäviä. (Bräysy 2007, s. 6).

Paluukuormatoiminnan toteuttaminen voi aiheuttaa ilman paluukuormatoimipisteitä optimaaliseksi todetun reitin kulun muuttumisen. Uusi optimaalisin reitti ei
kuljekaan enää lyhimmän toimitusreitin kulkua mukaillen. Myös toimittajan toimipiste, josta asiakkaalle tuotteet toimitetaan, saattaa muuttua, kun reitille lisätään
paluukuorma. Kuvassa 10 on havainnollistettu optimaalisin reititys kahdessa tapauksessa, joista vain oikeanpuoleisessa on huomioitu paluukuormamahdollisuus.
Tuotteen 2 toimitus ylimmälle tarvepisteelle on toteutettu tuotteen 1 toimituksen
paluukuormana. Tällöin oikeanpuoleisen tarvepisteen toimitus tapahtuu eri varastolta kuin silloin, jos paluukuormamahdollisuutta ei huomioida. (Carlsson ja
Rönnqvist 2007, s. 2614, 2618).
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Kuva 10. Optimaalinen reititys yhden suuntaisilla kuormilla tai paluukuormia
hyödyntäen (Carlsson ja Rönnqvist 2007, s. 2618)

Reittejä voidaan optimoida käyttäen lähtökohtana perinteistä ajoneuvon reititysongelmaa (Vehicle Routing Problem, VRP), jossa yksi ajoneuvo kulkee reitin
etukäteen määritettyjen asiakaspisteiden kautta. Reitti alkaa ja loppuu varastolta.
Paluukuormat huomioiva ongelma on ajoneuvon reititysongelman laajennus (The
Vehicle Routing Problem with Pickups and Deliveries, VRPPD), jossa ajoneuvon
tulee toimitusten lisäksi kerätä paluukuormia asiakkailta. Rajoitteiksi voidaan
asettaa reitin kohteiden sijainnin ohella muun muassa ajoneuvon maksimikapasiteetti ja se, voidaanko paluukuljetuksia ottaa kuormaan vasta menokuljetusten
jakelun päätyttyä vai sen aikana. Myös reitin alku- ja loppupiste voidaan määrittää
eri kohteiksi. Ongelman ratkaisun tavoitteena on kokonaismatkakustannuksen
minimointi. (Nagy ja Salhi 2002, s. 126 - 127).

Ajoneuvon reititysongelmissa mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja on lähes loputtomasti, minkä vuoksi haetaan approksimatiivista ratkaisua heuristisella algoritmilla, jossa erilaisilla säännöillä ja rajoituksilla rajataan tarkasteltavien ratkaisujen
määrää. Ratkaisut saadaan tällöin riittävän nopeassa ajassa ja ne ovat riittävän
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tarkkoja. Suurien ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen heurististen algoritmien kehittäminen on vaikeaa, mutta pienemmän kokoluokan ongelmien ratkaisemiseksi se on mahdollista. (Bräysy 2007, s. 7; Nagy ja Salhi 2002, s. 126 - 127).
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4
4.1

TUTKIMUSYMPÄRISTÖ: RAISIOAGRO OY
Yrityksen toiminta

Raisioagro kuuluu vuonna 1939 perustettuun, suomalaiseen Raisio Oyj konserniin. Raisioagro palvelee maatalouden tuottajia ja viljelijöitä myymällä
rehuja, tuotantopanoksia ja -tarvikkeita, kuten lannoitteita ja kylvösiemeniä. Yritys tarjoaa tietämystään eläinten ruokintaosaamisessa sekä kasvinviljelyssä. Rehuseoksia on valmistettu jo vuodesta 1948 lähtien. Raisioagro harjoittaa myös
viljakauppaa ostamalla viljelijöiltä rehun raaka-aineeksi käytettävää viljaa. Samaan yksikköön Raisioagron kanssa kuuluu myös Proteinoil Oy, jonka Raisiossa
sijaitseva tehdas valmistaa kasviöljyjä ja valkuaisrouhetta. (Raisio Oyj 2013, a;
Raisioagro Oy 2013, b, d).

Vuosi 2012 oli yrityksen ensimmäinen toimintavuosi Raisioagro-nimellä, sillä
aikaisemmin Rehuraisio Oy -nimellä tunnettu yritys vaihtoi nimensä Raisioagroksi sen yhdistyessä Raision viljakauppayksiköön 1.1.2012. Tällöin rehu- ja rehuvalkuaisliiketoiminta sekä sopimusviljely ja viljakauppatoiminnot yhdistettiin
yhdeksi kokonaisuudeksi. (Raisio Oyj 2013, c).

Vuonna 2012 Raisioagron liikevaihto oli 255,7 miljoonaa euroa muodostaen noin
44 prosenttia koko Raisio-konsernin liikevaihdosta. Suomi on Raisioagron suurin
markkina-alue. Tärkeimpänä vientimarkkina-alueena on Luoteis-Venäjä, jonne
viedään kala- ja maatilarehuja. Kun suomalaisten osuuskauppojen omistamasta
Hankkija-Maataloudesta myytiin 60 prosenttia tanskalaiselle DLA-konsernille,
tuli Raisioagrosta Suomen suurin kotimaisessa omistuksessa oleva rehunvalmistaja. Sen markkinaosuus on kotimaassa maatilarehuissa noin 40 %, kalanrehuissa yli
puolet. (Raisio Oyj 2013, b, c; Raisioagro Oy 2013, a, b, ).

Raisioagron rehutehtaat sijaitsevat Raisiossa, Kouvolassa ja Ylivieskassa. Vuonna
2012 Raisioagro eriytti rehunvalmistuksiaan tuotannon tehostamiseksi ja tuotelaadun tasaisuuden parantamiseksi. Naudanrehujen valmistus on keskitetty Ylivies-
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kaan ja Kouvolaan. Sika-, siipikarja- ja kalanrehuja valmistetaan Raisiossa. (Raisio Oyj 2013, c, d).

Elokuussa 2011 Raisioagro solmi yhteistyösopimuksen lannoitevalmistaja Yaran
kanssa kasvinviljelyyn käytettävien lannoitteiden jälleenmyynnistä. Lannoitetehtaat sijaitsevat Uudessakaupungissa, Harjavallalla ja Siilinjärvellä. Siemenvarastojen toimipaikat ovat sen sijaan Pöytyä, Kiuruvesi, Mikkeli ja Pietarsaari. (Ahonen
2012; Raisioagro Oy 2013, a).

4.1.1

Viljakauppa

Ostaakseen viljaa rehuntuotantonsa raaka-aineeksi, Raisioagro tekee viljelysopimuksia viljanviljelijöiden kanssa. Sopimuksia tehdään kaikista viljoista, mutta
erityisesti myllyvehnästä, mallasohrasta, öljykasveista ja suurimokaurasta. Sopimusviljelyllä on pitkä historia, joka alkoi jo 75 vuotta sitten, kun varsinaissuomalaiset viljelijät perustivat myllyn jauhamaan paikallisten viljelijöiden vehnäsatoa.
1950-luvulla sopimuskasveiksi tulivat myös mallasohra ja öljykasvit. (Raisio Oyj
2013, e; Raisioagro Oy 2013, d).

Sopimusviljelytoiminnan kaltainen Raisioagron ja viljelijän yhteistyö kattaa nykyään lähes koko Suomen. Viljelijä sitoutuu tuottamaan tiettyjä viljelykasveja
sovituilla laatu-, hinta- ja toimitusehdoilla ja Raisioagro sitoutuu ostamaan sopimusehdot täyttävän sadon. (Raisioagro Oy 2013, d).

4.2

Tuotevolyymien vaihtelevuus

Irtorehujen osalta suurta kausivaihtelua kysynnässä ei ole havaittavissa. Kesä saattaa olla aavistuksen hiljaisempaa aikaa myynnin kannalta, mutta pääsääntöisesti
kysyntä on tasaista. (Ahonen 2012).

Yara avaa lannoitekauden heinä-elokuun vaihteessa. Silloin lannoitteiden myynti
pääsääntöisesti aloitetaan. Noin yhden tai kahden kuukauden kuluessa siitä, saat-
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taa Raisioagro myydä jopa 30 - 40 prosenttia vuoden aikana myymistään lannoitteista eli jopa 60 miljoonasta kilosta. Myyntipiikkiin vaikuttaa se, että lannoitteiden hinnat ovat tuolloin edullisimmillaan, jolloin asiakas saattaa ostaa kerralla
kaikki vuoden aikana tarvitsemansa lannoitteet. Loppuvuosi on lannoitteiden
myynnin osalta hiljaisempaa aikaa, mutta kevättä kohti myynti vilkastuu jälleen.
Lannoitekaupan vilkkauteen osaltaan vaikuttavat myös maatalouden tukien maksupäivät. Siemenet ovat kausituotteita. Niiden kysyntää on lähinnä vain keväällä
ja syksyllä, joille kylvöaika ajoittuu. (Ahonen 2012).

4.2.1

Raaka-aine

Viljan ostettavuus maatiloilta on sekin kausittaista. Viljan kuljettaminen tiloilta
tehtaalle ajoittuu pääasiassa syksystä vuoden loppuun. Osalla viljaa myyvistä
maanviljelijöistä on mahdollisuus säilyttää viljaa myyntihinnan nousun toivossa
jonkin aikaa. On myös mahdollista, että viljaa varastoidaan jälleenmyyjän suuremmissa varastoissa ja sopivan hintatason vallitessa, viljaa myydään. Tämä tasoittaa viljan liikkumista Raisioagron tehtaille. (Ahonen 2012).

4.3

Toimitukset

Rasioagrolla ei ole maatalousmyymälöitä, joista asiakkaat voisivat noutaa tarvitsemiaan maataloustuotteita. Yritys ei myöskään halua investoida välivarastointiin,
vaan luottaa toimintatapaan, jossa asiakkaille kuljetetaan tuotteet suoraan tehtailta,
muutamia noutoasiakkaita lukuun ottamatta. Noutoasiakkaat noutavat itse ostamansa tuotteet tehtailta omalla kuljetuskalustollaan. (Ahonen 2012).

Maatilarehut toimitetaan 90 prosentin osuudella irtorehuina suoraan tehtaalta kotieläintuottajille, kalanrehut pääosin suursäkeissä kalankasvattajille. Liikuteltavat
rehumassat ovat n. 500 000 tonnia vuodessa. Samoissa lukemissa liikutaan myös
lannoite- sekä viljan kaltaisten irtotuotteiden osalta. Tuotteiden myynti, laskutus
ja toimitukset kuljetussuunnitteluineen ovat oman organisaation ohjauksessa.
(Ahonen 2012; Raisioagro Oy 2013, c).
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Pääosa toimituksista tapahtuu sopimuskuljettajien toimesta. Raisioagrolla on käytössään yhteensä 60 kotimaista kuljetusyrittäjää, kullakin on oma kuljetuskalustonsa Raisioagron tuotteiden kuljettamiseksi (Kuljetusliiketaulukko 2012).

Kysynnän vaihtelut näkyvät selvästi kuljetusten määrässä. Välillä on turvauduttava myös kiirekuljetuksiin sellaisten kuljetusliikkeiden avulla, joita ei muulloin
käytetä. Tällaisten kuljetusliikkeiden kilpailuttaminen jää monesti heikoille, mutta
se ei kuitenkaan suoraan kerro niiden olevan hintatasoltaan sopimusautoilijoita
kalliimpia. Pyrkimyksenä on toimia aina käytössä olevan hintatason mukaisesti.
Toimitusvarmuuden takaamiseksi joskus on kuitenkin maksettava enemmän, jotta
kiireellinen toimitus saadaan toimitetuksi sellaiselle alueelle, jonne autoilija ei
edullisemmin suostu ajamaan. (Ahonen 2012).

4.3.1

Kuljetusten suunnittelu

Reittisuunnitelmat ovat Raisioagron omien kuljetussuunnittelijoiden tekemiä. Raisiossa toimii yksi kuljetussuunnittelija, joka vastaa lannoitteista, viljasta ja siemenistä sekä kaksi irtorehukuljetuksista vastaavaa suunnittelijaa. (Ahonen 2012).

Kuljetussuunnittelijoiden käytössä on kuljetussuunnitteluohjelma, jossa asiakastilausten toimitusosoitteet on nähtävissä karttapohjalla. Sen avulla suunnitellaan
kuljetusten reitit ja niiden sisältö. Näihin vaikuttavat asiakkaiden tilausten suuruudet, tilauksen teon ajankohta sekä toiveet tuotteiden saapumisajasta. Toiminnanohjausjärjestelmässä luodaan tilauksille kuljetus ja autoilija tilataan ajamaan
suunniteltu reitti. (Pihlava 2013).

Kuljetuksia suunnitellaan koko Suomen tieverkoston laajuudelta. Kuljetuksia toteutetaan Raisioagron ja sen yhteistyökumppaneiden toimipisteiltä asiakkaille,
toimipisteiden välillä sekä viljaa myyviltä tiloilta Raisioagron toimipisteille. Esimerkiksi lannoitteita kuljetetaan suoraan Yaran tehtailta asiakkaille ilman, että
niitä varastoidaan Raisioagron tiloissa. Raisioagrolla on käytössään sähköinen
liittymä Yaraan. Kun lannoitetilaukset kirjataan muiden tilausten tapaan Raisioa-
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gron toiminnanohjausjärjestelmään, tieto tilauksista välittyy myös Yaralle. Kuljetussuunnittelun perusteella tuotteet noudetaan Yaran toimipisteiltä. (Heinonen
2013).

Kuljetussuunnittelija saa tiedon kuljetusta vaativista viljoista tietokannasta, johon
Raisioagron viljan ostaja on tiedon noudettavista viljoista syöttänyt. Kuljetussuunnittelijan, kuljetusliikkeen ja asiakkaan välisen yhteydenpidon seurauksena
sovitaan viljojen tarkka lastausajankohta tilalla. Toimipisteet, joilta viljaa haetaan,
eivät näy kuljetussuunnittelijoiden reittisuunnitelmien teossa käyttämällä karttapohjalla. (Heinonen 2013).

Muu kuin rehunkuljetukseen käytettävä erikoiskalusto ei ole sidottu ajamaan vain
Raisioagron toimituksia, joten kuljetusliikkeet voivat sitoa Raisioagron kuljetukset omiin reittisuunnitelmiinsa. (Heinonen 2013).

4.3.2

Nykyiset toimintatavat kuljetusten hinnoittelussa

Raisioagron kuljetusliikkeiltä saamat rahtitaulukot on monesti luotu niin kutsutun
suuntakuormahinnoittelun mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että hintatasot on asetettu
rahtitaulukoihin sellaisiksi, että ne kattavat jakelun jälkeisen tyhjänä ajon takaisin
tehtaalle. (Ahonen 2012).

Tyhjänä ajettavalta reittiosuudelta kuitenkin vältytään, jos esimerkiksi tilanteessa,
jossa raaka-ainetta tilalta tehtaalle tuova ajoneuvo yhdistää kuljetuksen sellaiselle
omalle reitilleen, joka sisältää muutakin kuin vain Raisioagron tuotteiden kuljettamista. Tällöin ajoneuvo saapuu reitiltään viljatilalle, tuo viljan Raisioagron tehtaalle, josta se taas jatkaa muihin ajoihin. (Ahonen 2012).

Tuotannon eriyttämisen seurauksena kuljetuksia on tehtävä nyt myös esimerkiksi
Kouvolasta entiselle Raision tehtaan myyntialueelle. Raisioagrolla on käytössään
niin kutsuttu paluu-rahtitaulukko, jolla hinnoitellaan sellaisia kuljetuksia, jotka
tapahtuvat Raisioagron tehtaiden välillä. Esimerkiksi Raision tehtaalta Kouvolaan
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tuotteita kuljettava ajoneuvo voi ottaa Kouvolasta paluukuormana Raision tehtaan
lähettyville toimitettavia tuotteita. Tällöin rahdin hinta on kilpailukykyisempi kuin
silloin, jos tuotteita kuljetettaisiin pelkästään Kouvolan tehtaalta esimerkiksi Varsinais-Suomeen. (Ahonen 2012).

4.3.3

Rahtitappiot

Yritykselle koituvat kuljetuskustannukset vaikuttavat luonnollisesti myös asiakkaalta veloitettavaan rahamäärään. Kannattavassa kuljetustoiminnassa asiakkaalta
perittävä maksu tuotteen kuljettamisesta olisi oltava kuljetusliikkeen veloittamaa
hintaa suurempi. (Ahonen 2012).

Raisioagron kuljetuspalvelu ei ole koskaan erityisesti tähdännyt voiton tavoittelemiseen. Markkinoinnillisessa mielessä kuljetusten tarjoaminen edullisesti ja rahtialennuksen anto jopa siten, ettei kuljetuskustannuksia saada katettua, on todettu
kokonaisuuden kannalta hyödylliseksikin. (Ahonen 2012).

Tapauksissa, joissa asiakkaalta perittävä maksu ei annetuista alennuksista johtuen
kata kuljetusliikkeelle maksettavia rahdin kustannuksia, aiheutuu rahtitappiota.
Rahtitappiota syntyy myös tilanteessa, jossa kuljettajan ajaman reitin kilometrikohtainen hinta jää alle sovitun takuukilometrihinnan sekä myös silloin, kun kiireellisissä tapauksissa joudutaan turvautumaan autoilijoihin, joiden hinnat ovat
sopiviksi määriteltyjä hintatasoja korkeampia. (Ahonen 2012).

4.3.4

Paluukuormatilanne

Tällä hetkellä paluukuljetusten yhdistäminen toimitettavien tuotteiden kuljetuksiin
ei ole erityisen suunnitelmallista. Kun saadaan tietää, että kuljetusreitin varrella
olisi tila, jolta paluukuorma tehtaalle saataisiin, hinnat paluukuljetuksille arvioidaan tapauskohtaisesti kuljetusliikkeiden veloittamiin kuljetusten hintoihin perustuen. Rutiininomainen toimintamalli tällaisille tapauksille puuttuu. (Ahonen
2012).
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4.4

Tavoite

Maatilojen lukumäärä on vähentynyt vuosina 2000 - 2012 keskimäärin 1700 tilan
vuosivauhdilla. Vuonna 2012 Suomessa oli maatiloja 59 042. Vuodesta 2011
määrä laski 2500 tilalla. Maatilojen lukumäärän pienentyessä, maatilojen keskikoko kasvaa. (Maataloustilastot 2012).

Maatilojen määrä ei ole kasvussa, joten niitä palvelevien maatalouskauppojen
välinen kilpailu kiristyy jatkuvasti. Raisioagron toiminta on laajentunut jo valmiina oleville markkinoille, mikä merkitsee, että markkinaosuutta viedään pois muilta, samoilla markkinoilla vaikuttavilta yrityksiltä. Jotta oma kilpailuasema ja erottuminen kilpailijoista varmistetaan, paineita kohdistuu myös logistiikan tehostamiseen.

Asiakkaalle päin tuotteita kuljettavaa kalustoa pystytään hyödyntämään myös
maatiloilta ostettavan raaka-aineen paluukuljetuksessa. Erityisesti rehunvalmistuksessa raaka-aineena käytetyn viljan tuontia maakunnista tehtaalle halutaan lisätä. Viljaa pystytään kuljettamaan samalla ajoneuvokalustolla kuin millä lannoitteita kuljetetaan asiakkaalle, joten lannoite-viljakuljetusten yhdistäminen on mahdollista. Tavoitteena on lisätä näiden meno-paluu -kuljetusten määrää ja kehittää niistä rutiininomainen osa yritystoimintaa. Samalla vältyttäisiin maksamasta kuljetusliikkeelle ajoneuvon tyhjänä ajoista, valjastettaessa tyhjät reittiosuudet tehokkaaseen hyötykäyttöön. Toiminta olisi myös kuljetusliikkeiden etujen mukaista, sillä,
kun tiedossa olisi paluukuorma, voitaisiin tyhjänä ajoa vähentää.

Yleisenä tapana viljaa ostettaessa on ollut, että Raisioagro ilmoittaa julkisesti esimerkiksi lehtijulkaisuissa kuten Maaseudun Tulevaisuudessa tai Internetissä hinnan, paljonko laatuvaatimukset täyttävästä viljasta maksetaan tehtaalle kuljetettuna. Viljatilallisen päätettyä myydä viljaansa, hänen on itse organisoitava viljalleen
kuljetus Raisioagron tehtaalle. Autoilija laskuttaa asiakastaan kuljetuksesta.
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Meno-paluu -kuljetusten ansiosta vilja ostetaan suoraan tilalta, eikä sitä tällöin
tarvitse kuljettaa Raisioagron tehtaalle viljan myyjän omalla kyydillä. Viljan myyjälle halutaan kyetä kertomaan viljasta maksettava hinta siten, että siitä on vähennetty Raisioagron toimesta tekemän kuljetuksen hinta. Tällöin rahavirta kulkisi
vain yhteen suuntaan. Kun Raisioagro voisi tarjota viljan kuljetuksen tehtaalle
kilpailukykyiseen hintaan, tilallinen säästyisi oman kuljetuksen organisoinnin
vaivalta ja erillisten sopimusten teolta kuljetusliikkeen kanssa. Erityisen tärkeää
tällaisen viljakaupan selkeyttäminen on, koska kilpailijoiden tiedetään jo ostavan
viljaa siten, että se noudetaan asiakkaan luota.

Yhdistettyjä lannoite-vilja -kuljetuksia halutaan siis lisätä ja viljakauppaa selkeyttää kuljetusten hinnoittelun osalta, joten yksiselitteinen toimintatapa meno-paluu kuljetusten hinnoittelemiseksi on tarpeen. Viljan myyjän kuljetuksista maksaman
hinnan määrittäminen helpottuu, kun pystytään arvioimaan, mitä kuljetukset maksavat Raisioagrolle sellaisessa tapauksessa, jossa tiedetään, että luvassa on paluukuorma. Selkeitä, rahdin maksamista ja asiakkailta veloittamista ohjaavia pelisääntöjä tarvitaan, sillä logistiikan hoito halutaan jatkossakin pitää itsellä, eikä
ulkoistaa sitä ulkopuoliselle toimijalle.

4.5

Toiminnan kehittäminen

Yhdistetyistä meno- ja paluukuljetuksista syntyneen reitin hinnan määrittämiseksi
rakennetaan taulukkolaskentapohjainen työkalu. Työkalu kertoo, mikä yhdistetyn
lannoite-viljareitin hinnaksi muodostuu kuljetusliikkeen näkökulmasta. Työkalu
muodostaa hinnat myös tapaukselle, jossa lannoite- ja viljakuljetukset toteutettaisiin erikseen. Tällä tavoin yritys voi arvioida kuljetusvirtojen yhdistämisen kannattavuutta. Sen lisäksi, että yritys pystyy hyödyntämään hinnoittelutyökalua ilmoittaessaan viljan myyjälle kuljetuksen hinnan, voidaan työkalua käyttää myös
päätöksenteon tukena uutta kuljetusliikettä kilpailutettaessa. Sen osoittaman hintatason avulla voidaan arvioida, kuinka paljon kuljetusliikkeelle ollaan valmiita
kuljetuspalvelusta maksamaan.
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4.5.1

Työkalun kehitysvaiheet

Työkalun peruselementtejä ovat yrityksen kuljetuksiin liittyvät tiedot ja raskaan
kaluston kuljetuskustannustekijät. Työkalun suunnittelussa lähdetään liikkeelle
sille asetettujen tavoitteiden määrittämisestä, yrityksen kuljetuksiin liittyvän tiedon keräämisestä sekä raskaan kaluston kuljetuskustannuksiin tutustumisesta.
Suunnitteluvaiheessa olennaista on huomioida, että kuljetusreittien kulku kattaa
koko Suomen tieverkoston ja että ajoneuvon kuorman ominaisuudet vaihtelevat
reitin eri osissa. Työkalun suunnittelun kautta päästään sen rakentamiseen ja testaamiseen. Testauksen avulla löydettävien kehitettävien kohteiden myötä työkalua
kehitetään edelleen suunnittelusta uudelleentestaukseen.

Kehitysvaiheiden kautta muodostetaan työkalu, jonka joustavuuden ja muunneltavuuden avulla pyritään vastaamaan erilaisten, Raisioagrolla mahdollisesti toteutettavien kuljetusreittien hintojen määrittämiseen. Työkalun muunneltavuus, esimerkiksi avointen valintaikkunoiden kautta, hidastaa sen käytettävyyttä, mutta parantaa samalla sen antaman tuloksen tarkkuutta ja luotettavuutta.

4.5.2

Kuljetusmahdollisuudet

Lannoitteiden ja viljan kaltaisten irtotuotteiden kuljettamisessa kuljetuskaluston
ominaisuudet saattavat vaihdella kuljetusliikkeestä riippuen. Pääsääntöisesti kuljetuksiin kuitenkin käytetään pressupäällysteisillä avolavoilla varustettuja täysperävaunuajoneuvoyhdistelmiä, joiden kokonaismassa saa yltää 1.10.2013 voimaan
tulleen lain mukaan enintään 76 tonniin. Sekä ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa,
että varsinaisessa perävaunussa on pääsääntöisesti kolmesta viiteen akselia. Raisioagron kuljetusten suuntautuessa maatiloille, 76 tonnin kokonaismassa on tiestölle liian suuri. Uudentyyppiseen kalustoon investointien arvioidaan etenevän
maltillisesti. (Ahonen 2012; Laitinen 2012).

Kuvissa 11 ja 12 on kuljetusliike Kukkosen ja Jorma Ijäksen ajoneuvoja, joita
Raisioagron lannoite- ja viljakuljetuksissa voidaan käyttää.
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Kuva 11. Kahdeksanakselinen ajoneuvoyhdistelmä (Kuljetus Kukkonen Oy 2013)

Kuva 12. Seitsemänakselinen ajoneuvoyhdistelmä (Jorma Ijäs Ky 2013)

Samalla kuljetuskalustolla voi kuljettaa myös muita lannoitteiden kaltaisia säkkituotteita ja viljan kaltaista pakkaamatonta irtotuotetta. Säkkeihin on pakattu esimerkiksi siemenet. Viljan kaltaista irtotavaraa on esimerkiksi rehun raaka-aineena
käytettävä rypsirouhe. (Ahonen 2012).

Vaikka työkalun tarve ensisijaisesti kohdistuukin lannoitteiden ja viljojen kuljetuksiin, voidaan sitä periaatteessa hyödyntää myös kaikkien edellä mainittujen
tuotteiden kuljetuksissa. Voidaan esimerkiksi arvioida, lannoitteiden jakelun, siementen jakelun ja viljan tehtaalle tuonnin kuljetusten yhdistämisen kannattavuutta.

Säkeissä olevia tuotteita ei kuitenkaan saa lastata samanaikaisesti samalle lavalle
irtotuotteen kanssa. Yhdellä ajoneuvon lavalla ei myöskään voi olla samanaikaisesti kahdelta eri tilalta lastattua viljaa. Viljoja ei voi lastata samalle lavalle, koska
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viljoille tehdään laatutarkastus viljoja vastaanotettaessa. Laatutarkastus on mahdotonta toteuttaa viljamyyjäkohtaisesti, jos viljat sekoittuvat kuljetuksen aikana.
(Ahonen 2012).
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5

KULJETUSTEN

YHDISTÄMINEN

TIETOJÄRJESTEL-

MÄTYÖKALULLA
Työkalun hinnanmuodostamisen selvittämiseksi on syytä perehtyä hinnoittelutyökalun toimintaan, sille asetettuihin oletuksiin, työkalun käyttöön sekä työkalun
kertoman hinnan taustatekijöihin. Myös työkalun joustavuus ja käyttäjän vastuu
ovat perehtymisen arvoisia asioita. Reittihintojen muodostumiseen tutustuminen
selventää, kuinka hinnoittelutyökalu mahdollistaa kuljetusten yhdistämisen kannattavuuden arvioinnin.

5.1

Hinnoittelutyökalun toiminta

Työkalu näyttää kuljetusreitin hinnan työkalun käyttäjän syöttämien reittikohtaisten tietojen perusteella. Taulukkolaskentapohjaisessa työkalussa on viisi välilehteä. Työkalu-välilehti on työkalun käyttövälilehti, johon reittikohtaiset tiedot syötetään. Myös kuljetusreitin hinta on nähtävissä tältä välilehdeltä. Yksikköhintavälilehdellä ovat kuljetusreitin hintaan vaikuttavat tekijät; kilometrikohtaiset kustannukset sekä reitinaikaisten toimenpiteiden eli lastausten ja purkujen kustannukset. Laskenta-välilehdelle muodostuvat kuljetusreitin reittiosuuskohtaiset hinnat.
Näistä reittiosuuksien hinnoista muodostuu Työkalu-välilehden reitin kokonaishinta. Välimatkataulukko-välilehdellä sijaitsevat etäisyydet jokaisesta Suomen
postinumerosta toiseen. Tältä välilehdeltä voidaan, Työkalu-välilehdelle syötettyjen tietojen perusteella, poimia kuljetusreitin matka kilometreinä Laskentavälilehdelle. Työkalu-välilehdelle syötettyjen reittikohtaisten tietojen perusteella
työkalu kerää Yksikköhinta- ja Laskenta-välilehtien tiedoista vastaavat arvot kuljetusreitin hinnan muodostamiseksi. Viides välilehti on nimeltään Info. Se sisältää
perustiedot työkalusta työkalun käyttäjän tueksi.

Tavoitteen mukaisesti työkalu koskee ensisijaisesti lannoite- ja viljakuljetusten
hinnoittelua. Lähtökohtaisesti lannoitteiden vientiin asiakkaille halutaan yhdistää
viljan tuonti maakunnasta tehtaille. Työkalu soveltuu reitin hinnan määrittämiseen
kuitenkin myös muiden lannoitteiden kaltaisesti pakattujen tuotteiden ja muun
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viljan kaltaisen irtotavaran kuljetuksille. Tällöin saattaa olla tarpeen päivittää reitin hintaan vaikuttavia Yksikköhinta-välilehden taustatietoja.

Työkalu ei vaadi, että reitti on suunniteltava säkkitavaroiden, kuten lannoitteiden,
lastaamisesta alkavaksi ja viljan tai muun viljan kaltaisen tuotteen tehtaalle tuontiin päättyväksi. Työkalun käyttäjä voi syöttää kuljetettavat tuotteet työkaluun
reitin optimaalisuuden kannalta järkevimmäksi näkemässään järjestyksessä. Työkalua voidaan käyttää myös sellaisen reitin hinnan määrittämiseen, jolla kuljetetaan vain yhtä tuotetta. Sen hyödyntäminen siis esimerkiksi pelkän lannoitteiden
jakelureitin hinnan määrittämiseksi on mahdollista.

Kuljetusreitin kokonaishinta muodostuu Työkalu-välilehdelle kahdella tapaa.
Nähtävissä on lannoite- ja viljakuljetusten yhdistämisestä syntyneen reitin hinta
sekä erikseen ajettavien lannoite- ja viljareittien yhteenlaskettu hinta. Tällä tavoin
työkalua voidaan käyttää apuna arvioitaessa, kannattaako lannoite- ja viljakuljetukset yhdistää, vai olisiko kannattavampaa suorittaa lannoitteiden vienti asiakkaille ja viljan tuonti maakunnasta tehtaille eri kyydeillä. Hinnat perustuvat kuljetusliikkeille koituviin kustannuksiin. Ne ovat verottomia, eikä niissä ole huomioitu kuljetusliikkeen hinnoilleen määrittämää katetta.

5.2

Oletukset

Työkaluun syötettävä kuljetusreitti rakentuu kuvan 13 mukaisesti reittipisteistä ja
niiden väliin muodostuvista reittiosuuksista. Kuvan 13 reittipisteiden selitykset
käyvät ilmi kuvasta 14. Oletukset reittipisteille ja reittiosuuksille perustuvat työkalulle asetettuihin, yritystietojen pohjalta määriteltyihin rajoituksiin.
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4. reittiosuus

D

E
3. reittiosuus

C
A
1. reittiosuus

2. reittiosuus

B

Kuva 13. Työkaluun syötettävä reittiesimerkki

Reittipisteet A - E:
Lannoitetehdas

Lannoiteasiakas

Rehutehdas

Viljatila

Kuva 14. Reittipisteiden merkinnät

5.2.1

Reittipisteet

Kuljetusreitti kulkee reittipisteiden kautta. Nämä pisteet voivat olla lannoitetehtaita, Raisioagron rehutehtaita, asiakkaita, joille kuljetetaan lannoitteita, maatiloja,
joilta lastataan viljaa tai muita toimipisteitä, joilla tehdään toimenpiteitä eli lastauksia tai purkuja reitillä kuljetettaville tuotteille. Lannoitteita tai muita säkkituotteita, kuten myös viljoja tai muita viljan kaltaisia tuotteita voidaan lastata ja purkaa reitin varrella yhdessä tai useammassa pisteessä.
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Kuvan 13 mukaisella yhdistetyllä lannoitteiden jakelu- ja viljan nouto -reitillä
toimenpiteet reittipisteissä ovat seuraavat: Lannoitteiden lastaus (reittipiste A),
lannoitteiden purku (reittipisteet B ja C), viljan lastaus (reittipiste D) ja viljan purku (reittipiste E). On myös mahdollista, että reittipisteessä tapahtuu useampia toimenpiteitä. Esimerkiksi reittipisteessä C sijaitseva maatila saattaisi lannoitteiden
oston lisäksi myös myydä viljaa. Tällöin tässä reittipisteessä tapahtuisi lannoitteiden purku sekä viljan lastaus.

5.2.2

Reittiosuudet

Reittiosuudet muodostuvat reittipisteiden väliin. Reittiosuus rajoittuu sen alku- ja
loppupäässä olevissa reittipisteissä mahdollisesti tehtäviin toimenpiteisiin. Yhdellä reittiosuudella voidaan lastata ja purkaa kerrallaan vain yhtä tuotetta, eikä osuus
koskaan ala purulla eikä koskaan pääty lastaukseen. Osuuden molemmissa päissä
toimenpiteitä voi olla enintään yksi, joten yhdellä reittiosuudella toimenpiteitä on
enintään kaksi. On myös mahdollista, ettei reittiosuuden alku-, eikä loppupäässä
tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä.

Esimerkiksi, jos ajoneuvoon lastataan lannoitteita ja ne kuljetetaan asiakkaalle,
jonka luona ne puretaan, on reittiosuuden alkupään toimenpide lannoitteiden lastaus ja osuuden loppupään toimenpide lannoitteiden purku.

Sellainen reittiosuus, jossa vain toisessa päässä tehdään kuormaan liittyvä toimenpide, muodostuu esimerkiksi lannoitteiden jaossa useammalle tilalle. Esimerkiksi
ensimmäisen lannoiteasiakkaan luona, lannoitteiden purkamisen jälkeen kyytiin ei
lastata mitään, vaan auto jatkaa seuraavalle tilalle, jossa lannoitteita jälleen puretaan. Näin reittiosuuden alkupäässä ei tapahdu toimenpiteitä ja loppupään toimenpiteenä on lannoitteiden purku.

Reittiosuus, jonka alku ja loppupäässä ei tehdä toimenpiteitä, muodostuu esimerkiksi silloin, jos ajoneuvo, viimeiset lannoitteet purettuaan, jatkaa matkaansa viljatilalle tyhjänä. Tällaisen reittiosuuden alkupäässä ei tapahdu lastausta, eikä lop-
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pupäässä purkua. Viljojen lastaus on vasta seuraavan reittiosuuden alkupään toimenpide.

Kuvan 13 mukaisen reitin reittiosuudet rajoittuvat seuraavasti:
1. reittiosuus: lannoitteiden lastaus - lannoitteiden purku
2. reittiosuus: ei lastausta - lannoitteiden purku
3. reittiosuus: ei lastausta - ei purkua
4. reittiosuus: viljan lastaus - viljan purku.

Esimerkissä oletetaan, että kaikki reittipisteessä A lastatut lannoitteet puretaan
reittipisteissä B ja C, joten 3. reittiosuus ajetaan tyhjällä ajoneuvolla. Jos samassa
reittipisteessä tapahtuu useampi toimenpide, ne jakaantuvat eri reittiosuuksille.
Esimerkiksi, jos pisteessä C oleva tila toimisi myös viljan myyjänä eli ajoneuvoon
lastattaisiin lannoitteiden purkamisen jälkeen viljaa, olisi viljan lastaus kolmannen
reittiosuuden alkupään toimenpide.

5.3

Työkalun käyttö

Työkalussa oletetaan, että reitti koostuu enintään kymmenestä reittiosuudesta.
Taulukkolaskentatyökalun Työkalu-välilehdellä jokaiselle reittiosuudelle määritetään sen lähtö- ja päätepisteissä tehtävät toimenpiteet. Liitteessä 4 on nähtävissä
työkalun käyttövälilehden viisi ensimmäistä reittiosuutta. Liitteen reitti on esimerkin omainen. Se hahmottaa, kuinka lannoitteita lastataan ensin Uudessakaupungissa (postinumero 23500), sen jälkeen ne jaetaan Loimaalle ja Forssaan (postinumerot 32200 ja 30420). Seuraavaksi Paimiosta (postinumero 21530) noudetaan vilja, mikä kuljetetaan Raisioon (postinumero 21200).

Työkalun käyttäjä kirjoittaa tai valitsee halutun vaihtoehdon pudotusvalikosta
tummennettuun soluun. Ensimmäiselle reittiosuudelle kirjoitetaan lähtöpaikaksi
reitin ensimmäisen pisteen postinumero ja määränpääksi sen reittipisteen postinumero, johon ensimmäinen reittiosuus päättyy. Lastattavaksi tuotteeksi valitaan
pudotusvalikosta se tuote, jota lähtöpaikassa lastataan sekä viljan kohdalla myös
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se, lastataanko se maatilalla vai tehtaalla. Tämän jälkeen arvioidaan, pitääkö kuljettaja lastauksen aikana tauon. Merkki mahdollisesta tauosta laitetaan sille varattuun ruutuun. Seuraavaksi reittiosuudelle merkitään lastattavan tuotteen määrä.
Määrä tulee ilmoittaa tonneina. Ensimmäisellä reittiosuudella purettava tuote valitaan lastattavan tuotteen tavoin pudotusvalikosta ja kuljettajan purun aikana mahdollisesti pitämä tauko merkitään kuten lastauksessakin. Viimeiseksi reittiosuudelle kirjoitetaan purettavan tuotteen määrä tonneina.

Ensimmäisen reittiosuuden tavoin täytetään myös seuraavat reittiosuudet, kunnes
kuljetusreitti on valmis. Edellisen reittiosuuden määränpää on seuraavan reittiosuuden lähtöpaikka ja sen postinumero kopioituukin automaattisesti seuraavan
reittiosuuden lähtöpaikaksi.

Silloin, kun reittiosuuden lähtö- tai päätepisteessä ei tehdä toimenpiteitä, jätetään
solut kyseisiltä kohdilta tyhjiksi. Myös silloin, kun reitin osuuksia on todellisuudessa vähemmän kuin työkalussa, jätetään valinnat ylimääräisten reittiosuuksien
soluihin tekemättä. Muiden kuin tummennettujen solujen sisältöä työkalussa ei
voi muuttaa.

Jos käyttäjä syöttää työkaluun postinumeron, jota ei ole olemassa tai merkitsee
esimerkiksi kirjaimia kohtiin, joihin vaaditaan numeroita, työkalu ei laske hintaa
tällaiselle reittiosuudelle. Syötettäessä väärä postinumero tai postinumeroruudun
jäädessä tyhjäksi, työkalu ilmoittaa punaisella tekstillä, ettei kyseistä postinumeroparia löydy.

Ensimmäisellä reittiosuudella kuorman suuruus vastaa reittiosuudella lastattua
tuotteen määrää, seuraavilla reittiosuuksilla se muodostuu edellisellä reittiosuudella lastatun ja puretun tuotemäärän erotuksesta sekä kyseisellä reittiosuudella lastatusta määrästä.

62

5.3.1

Useamman tuotteen lastaus tai purku samassa reittipisteessä

Käytännössä samassa reittipisteessä ei useinkaan lastata tai pureta montaa erilaista
tuotetta. Työkalu kuitenkin mahdollistaa tilanteen, jossa lastattavia tai purettavia
tuotteita on samassa reittipisteessä useampia. Tämä varmistaa työkalun käytettävyyden monissa eri reittivariaatioissa, kuten tapauksessa, jossa viljaa jätettäisiin
paikkaan, jossa purettaisiin myös lannoitteita. Koska työkalussa on mahdollista
valita lastattavaksi tai purettavaksi tuotteeksi yhdellä reittiosuudella vain yksi tuote, merkitään useampien tuotteiden lastaukset ja purut seuraaville, uusille reittiosuuksille ilman, että lähtöpaikkaa ja määränpäätä kirjoitetaan uudelleen. Tällöin
työkalu ei muodosta hintaa matkalle, vaan pelkästään lastaukselle tai purulle.

5.3.2

Hintojen esitys

Kun tiedot reittiosuuksille on syötetty, muodostuu Työkalu-välilehden alalaitaan
reitin kokonaishinta. Kuvasta 15 nähdään, että reitin hinta muodostuu lannoitteiden ja viljojen yhdistetylle kuljetukselle sekä tapaukselle, jossa lannoite- ja viljareitit toteutettaisiin erikseen. Kaikille reittivaihtoehdoille reittiosuuksista koostuva
reitin kokonaishinta on ilmoitettu euroina sekä tonni, kilometri- ja tonnikilometrikohtaisesti. Tonnikilometrit ovat nettotonnikilometrejä. Kuvasta 15 voidaan havaita, että liitteen 4 mukaisella reitillä lannoitteiden jakelun ja viljan haun yhdistäminen kannattaa.
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REITIN KOKONAISHINTA
YHDISTETTY
Lannoite-vilja-reitti
€
540,43
€/t
7,11
€/km
2,14
€/tkm
0,028
km

252,86

ERIKSEEN AJETTU
Lannoitereitti
€
566,29
€/t
14,90
€/km
1,85
€/tkm
0,049
km

306,02

€
€/t
€/km
€/tkm

Viljareitti
148,19
3,90
2,35
0,062

€
€/t
€/km
€/tkm

yhteensä
714,48
9,40
1,94
0,051

km

63,18

km

369,20

Kuva 15. Reitin kokonaishinnan näkyminen hinnoittelutyökalussa

Työkalua voidaan käyttää myös sellaisen reitin hinnan määrittämiseen, jolla kuljetetaan vain yhtä tuotetta. Sen hyödyntäminen siis esimerkiksi pelkän lannoitejakelureitin hinnan määrittämiseksi on mahdollista. Jos työkalua käytetään vain yhden
tuotteen, kuten vain lannoitteiden jakelureitin hinnoitteluun, on työkalun viimeiseksi reittiosuudeksi syötettävä tyhjänä ajettava reittiosuus takaisin lannoitetehtaalle, jotta todellinen hinta reitille muodostuu Reitin kokonaishinta -taulukon
yhdistetyn lannoite-viljareitin kohtaan. Tällöin yhden tuotteen kuljetuksen kohdalla reitin hinnat muodostuvat samoiksi yhdistetylle reitille ja erikseen ajettavan
reitin lannoitereitille. Tyhjän reittiosuuden voi jättää myös merkitsemättä, jolloin
reitin todellista hintaa on mahdollista arvioida vain Reitin kokonaishinta -taulukon
erikseen ajettavan reitin lannoitekuljetuksesta. Tämä perustuu ajatukseen, että
suuntakuormien rahti sisältää myös tyhjänä tehtaalle paluun, joten realistisen kuljetushinnan muodostamiseksi, myös työkalussa on huomioitava tyhjänä ajettava
reittiosuus. Jos kuljetusliikkeen kanssa erikseen sovitaan tapauksesta, jossa se
yhdistää Raisioagron kuljetukset sujuvasti muihin ajoihinsa, on mahdollista, että
reitin hinta sovitaan edullisemmaksi. Tällöin reitin hintaa voitaisiin arvioida syöttämällä työkaluun vain lannoitteiden vientireitti, ilma tyhjää reittiosuutta ja tarkas-
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telemalla hintaa Reitin kokonaishinta-taulukon yhdistetyn lannoite-vilja -reitin
kohdasta.

5.3.3

Reittiosuuskohtaiset hinnat

Sen ansiosta, että työkalu ilmoittaa hinnan myös reittiosuuskohtaisesti Laskentavälilehdellä, saadaan tietää, mitkä ovat niiden reittiosuuksien hinnat, joilla kuljetetaan esimerkiksi viljaa. Tällä tavoin voitaisiin arvioida, paljonko yhdistetyn kuljetuksen viljan noudon osuus viljan myyjälle tulisi maksamaan. Toisaalta, yhdistetyn reitin tapauksessa, on mahdollista, että viljaa kuljetetaan esimerkiksi lannoitejakelun takia ylimääräisiä reittiosuuksia, joita ei silloin tarvitsisi suorittaa, jos kyseessä olisi vain viljan haku tilalta ilman lannoitteiden jakelua. Työkalun ei siis
voida olettaa kertovan suoraan realistista, viljan myyjältä perittävää kuljetuksen
hintaa, vaikka hinnan arviointi reittiosuuksien hintojen ja reitin kokonaishinnan
avulla helpottuukin. Taulukossa 2 ovat liitteen 4 reitin reittiosuuskohtaiset hinnat
työkalun Laskenta-välilehdeltä tapauksessa, jossa lannoitteiden ja viljojen kuljetukset yhdistetään.

Taulukko 2. Reittiosuuskohtaisia hintoja työkalun Laskenta-välilehdellä
1. reittiosuus

matka (km) hinta (€)
111,13
249,90

2. reittiosuus

matka (km) hinta (€)
37,89
81,52

3. reittiosuus

matka (km) hinta (€)
72,25
108,09

4. reittiosuus

matka (km) hinta (€)
31,59
100,93

5. reittiosuus

matka (km) hinta (€)
#PUUTTUU!
0,00

65

5.4

Reitin hintatekijät

Reitin kokonaishinnan muodostamiseksi tarvitaan työkaluun taustatietoa reitin
kilometrikohtaisista kustannuksista, reitin varrella tehtävien toimenpiteiden kustannuksista sekä reitin pituudesta. Nämä tiedot sijaitsevat Yksikköhinta ja Välimatkataulukko -välilehdillä. Liitteen 5 mukaisesti työkaluun on merkitty lähtöarvot reitin hintatekijöiden muodostumiseksi. Arvoja voi kuitenkin muuttaa Yksikköhinta-välilehden tummennetuissa soluissa.

5.4.1

Kilometrihinnan muodostuminen

Oleellisena perustana työkalusta saatavalle kuljetuksen hinnalle on kilometrihinta,
joka muodostuu työkalun Yksikköhinta-välilehdelle reittiosuuskohtaisesti. Sen
tekijöitä ovat ajoneuvon kokonaismassasta riippuvat kilometrikohtaiset polttoaineja AdBlue-kustannukset sekä kustannuslaskelmien mukaiset kuljetuskaluston
muut kilometrikohtaiset kustannukset.

Kilometrihintaan polttoaineen ja AdBluen kulutuksen kautta vaikuttava ajoneuvon
kokonaismassa muodostuu ajoneuvon omamassasta sekä reittiosuudella kuljetettavan kuorman suuruudesta. Lähtöarvona ajoneuvon omamassaksi on merkitty 22
tonnia. Polttoaineen verottomana hintana käytetään 1,245 euroa litralta. AdBluelisäaineen litrahintana on puolestaan 0,65 euroa (SKAL 2010). Polttoaineen kulutus on arvioitu seuraavan kaavan mukaisesti:

Kulutus (l/100 km) = kokonaismassa (t) / 2 + 20
AdBluen kulutuksen on puolestaan arvioitu olevan 5 % polttoaineen kulutuksesta.
Kilometrikohtaisiin polttoaine- ja AdBlue-kustannuksiin työkalun käyttäjä pääsee
vaikuttamaan muuttamalla ajoneuvon omamassaa, polttoaineen ja AdBluen hintaa
sekä AdBluen kulutusta.
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Kuljetuskaluston kustannuslaskelmien mukaisten kilometrikohtaisten kustannusten arvioidaan olevan 1,1 €/km liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Myös polttoaineesta ja
AdBluesta riippumaton, kustannuslaskelmien mukainen kilometrihinta on muutettavissa. Tämä vaatisi kuitenkin mahdollisesti tarkemman katsauksen kalustokohtaisiin kustannuslaskelmiin.

5.4.2

Lastaukset ja purut

Tuotteiden lastaukset ja purut ovat muodostettavan kuljetusreitin reittipisteissä
tapahtuvia toimenpiteitä, jotka osaltaan vaikuttavat reitin kokonaishintaan. Hinnat
määrittyvät lannoitteiden ja viljojen kuljetuskalustoon lastaamisille sekä kuljetuskalustosta purkamisille, kullekin erikseen ja ne ilmoitetaan reittiosuuskohtaisesti.
Lastausten ja purkujen hintojen tekijöinä ovat kuljettajan tuntipalkka ja toimenpiteisiin kuluva aika. Lähtöarvona käytetty kuljettajan tuntipalkka on kustannuslaskelmien mukainen 23 euroa sisältäen työnantajan palkan sivukulut. Lastausten ja
purkujen kestot perustuvat Raision kokemusperäisiin tietoihin. Hintaa lastauksille
ja puruille ei muodostu, jos työkalun reittiä syötettäessä määritellään, että kuljettaja pitää tauon. Kuljettajan on mahdollista pitää tauko esimerkiksi tehtailla, missä
hänen ei välttämättä ole osallistuttava lastaus- tai purkutöihin.

5.4.3

Lannoitteiden lastaus

Työkalun taustatiedoissa ajoneuvon hyötykuorman arvioidaan lähtökohtaisesti
olevan 38 tonnia. Lannoitesuursäkin paino on 0,65 t. Hyötykuorman ja suursäkin
painon avulla määritetään säkkejä täyteen lastatun ajoneuvon todellinen kuorman
paino, joka jää hieman hyötykuormaa pienemmäksi. Lastausajaksi lannoitesäkkejä
täyteen lastattavalle ajoneuvolle oletetaan 1,5 h. Lannoiteauton täyteen lastaamiseen kuluvan ajan ja täyteen lastatun ajoneuvon kuorman painon avulla lasketaan,
kuinka paljon aikaa keskimäärin yhden lannoitetonnin lastaamiseen kuluu. Tällä
tavoin laskettuna, lannoitteiden lastauksen hinta kasvaa lineaarisesti lastattavan
lannoitemäärän suhteen.
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5.4.4

Viljojen lastaus

Viljan lastaus maatilalla kestää pääsääntöisesti pidempään kuin viljan lastaus tehtaalla. Jos kuljetuskalustoon lastataan viljaa sekä vetoautoon, että perävaunuun eli
yli 23 tonnia, tilalla tapahtuvan lastauksen ajaksi määritellään kaksi tuntia. Jos
saman viljamäärän lastaaminen tapahtuu tehtaalla, aikaa arvioidaan kuluvan vain
tunti. Jos viljaa lastataan vain toiseen yhdistelmäajoneuvon kuormatiloista eli 23
tonnia tai vähemmän, lastausaika on puolet arvioidusta kahden kuormatilan lastausajasta. Saman periaatteen oletetaan toistuvan niin tilalla kuin tehtaallakin.

5.4.5

Lannoitteiden purku

Lannoitteiden purun hinnan määrittämisessä toistuu sama periaate kuin niiden
lastauksessakin. Myös täyden lannoiteauton lastin purkaminen vie 1,5 tuntia. Yhden lannoitetonnin purkuaika muodostuu täyden lannoiteauton purkamiseen kuluvan ajan ja täyden lannoiteauton painon suhteesta. Erona lannoitteiden lastaukselle kuitenkin on se, että purun minimipysähdysajaksi on määritetty 20 minuuttia.
Tämä aika kuluu lannoitteiden purkamisen oheistoimiin. 20 minuutin jälkeen purun hinta kasvaa lineaarisesti purettavan lannoitemäärän suhteen.
5.4.6

Viljojen purku

Täydessä, eli 38 tonnin viljalastissa olevan ajoneuvon purkamiseen menee aikaa
yksi tunti, riippumatta siitä, missä purkaminen tapahtuu. Maksimilastin purkamiseen kuluvan ajan ja maksimikuorman painon avulla lasketaan, kuinka paljon aikaa keskimäärin yhden viljatonnin purkamiseen kuluu. Viljan purun hinta kasvaa
sekin lineaarisesti purettavan viljamäärän suhteen.

5.4.7

Välimatkat

Reitin hinnan määrittämiseksi tarvitaan työkaluun tieto myös reitin pituudesta.
Kun hinnoittelutyökalun käyttäjä syöttää reittiosuuden lähtöpaikan ja määränpään
postinumerot niille varattuihin ruutuihin, työkalu määrittää kyseisen reittiosuuden
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matkan kilometreinä Laskenta-välilehdelle. Välimatkat kaikkien Suomen paikkakuntien välillä saadaan Raisioagron työhön luovuttamasta, Karttakeskuksen vuoden 2009 postinumeroalueiden välimatkataulukosta, joka sijaitsee työkalun Välimatkataulukko-välilehdellä työkalussa käytettävään muotoon muokattuna.

Taulukko sisältää etäisyydet kaikista Suomen postinumeroalueista kaikkiin Suomen postinumeroalueisiin. Etäisyydet on laskettu Suomen tieverkon päätiestöä
pitkin nopeimman reitin mukaan. Ahvenanmaalla ja saaristossa oleviin postinumeroalueisiin etäisyydet on laskettu lauttareittejä pitkin. (Karttakeskus 2009 s. 1).

Kahden postinumeroalueen välinen etäisyys on ilmoitettu pienemmästä postinumerosta suurempaan. Etäisyystaulukossa on neljä saraketta: ”From”, ”To”,
”Length” ja ”Time”. ”From”-sarakkeessa on kahdesta postinumerosta pienempi,
”To”-sarakkeessa suurempi. ”Length” kertoo postinumeroiden välimatkan kilometreinä, yhden desimaalin tarkkuudella ja ”Time” välimatkaan kuluvan ajan minuutteina. Postinumeroita on yhteensä 3 043, joten allekkain, jokaisesta postinumerosta toiseen, rivejä syntyy yhteensä 4 628 403. Alla (kuva 16) on osa etäisyystaulukosta. (Karttakeskus 2009 s. 1).

Kuva 16. Välimatkataulukon osa (Karttakeskus 2009 s. 1)

Etäisyystaulukossa postinumerot ovat vuoden 2009 tammikuun mukaisin tiedoin,
viiden numeron tarkkuudella. Tiestöstä on huomioitu yksisuuntaisuudet ja kääntymiskiellot. Mittauspiste kullakin postitoimipaikalla on alueen postitoimisto,
asutustaajama tai alueen keskeinen risteys. Taulukosta 3 käy ilmi eri tieluokat ja
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niillä etäisyystaulukon ajan laskemiseksi käytetyt nopeudet. (Karttakeskus 2009 s.
1).

Taulukko 3. Postinumeroalueiden etäisyystaulukossa käytetyt tieluokat laskennallisine nopeuksineen (Karttakeskus 2009, s. 2)

Tietomäärältään suuri välimatkataulukko hidastaa taulukkolaskentapohjaisen työkalun käyttöä merkittävästi. Lisäkuormituksen välttämiseksi ja työkalun käytettävyyden mahdollistamiseksi, välimatkataulukon postinumeroiden välimatkaan kuluvasta ajasta kertova ”Time”-sarake on poistettu.

5.5

Työkalun joustavuus

Työkalu on lähtökohtaisesti suunniteltu lannoitteiden jakelun ja viljojen tehtaalle
tuonnin hinnan määrittämiseksi. Kuten työkalun toiminnan esittelyn yhteydessä
todetaan, työkaluun syötettävän reitin ei ole välttämättä alettava lannoitteiden lastauksesta ja loputtava viljojen purkuun, sillä työkalu ei aseta rajoituksia syötettä-
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vän reitin kulkuun. Työkalun hyödyntäminen myös muiden tuotteiden kuin lannoitteiden ja viljojen kuljetuksessa on mahdollista.

5.5.1

Reittivariaatiot

Kuvassa 17 on suoraviivaista lannoitteiden vienti – viljojen tuonti -reittiä monimutkaisempi reittivariaatio, joka työkaluun on mahdollista syöttää. Vaikka samalle ajoneuvon lavalle ei voi lastata viljaa kahdelta eri viljatilalta, ei se rajoita kaksilavaisen ajoneuvon reitin kulkua vain kahden viljatilan kautta kulkevaksi. Esimerkiksi kuvassa 17 viljatiloja on useampia. Vaatimuksena kuitenkin on, että enintään
kahdella viljatilalla käynnin jälkeen, reitin on kuljettava rehutehtaan kautta. Esimerkkireitin varrella on rehutehdas (reittipiste C), jonne eri lavoille lastatut, reittipisteiden A ja B viljat viedään. Tämän jälkeen reitti jatkuu seuraavalle viljatilalle
(reittipiste D).

G

H

F

I

E
J

D

C
A

B

Kuva 17. Monimutkaisempi reittivariaatio

Kuvassa 17 reittipisteen D viljatilan viljat kuljetetaan edelleen rehutehtaalle (reittipiste E). Sieltä reitti jatkuu edelleen lannoitetehtaalle (reittipiste F) lannoitteiden
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lastaukseen. Reittipisteeseen G lannoitteita jaetaan siten, että toinen ajoneuvon
lavoista tyhjenee.

Kuva havainnollistaa myös sen, että samanaikaisesti ajoneuvon kyydissä voi olla
sekä lannoitteita että viljaa. Toki rajoitteena on, että eri tuotteet sijaitsevat ajoneuvon eri lavoilla. Tällä tavoin tuote voi kulkea reitillä useamman reittiosuuden läpi
ilman, että sille tehdään toimenpiteitä. Esimerkiksi viljaa voidaan lastata lannoitteista tyhjentyneelle lavalle reittipisteessä H ja tämän jälkeen jatketaan toisella
lavalla olevien lannoitteiden jakoa lannoiteasiakkaille (reittipisteet I ja J). Tällöin
vilja kulkee mukana useammankin sellaisen tilan kautta, joilla sille ei tehdä toimenpiteitä. Lopulta päädytään rehutehtaalle purkamaan viljalasti (reittipiste C).

Kuvan 17 reitti ei välttämättä ole optimaalisin, joka kuvan mukaista tilannetta
toteutettaessa kannattaisi valita. Käytännössä vastaavanlaisen tilanteen toteuttaminen on hyvin epätodennäköistä. Kuva pyrkiikin vain osoittamaan, että työkalun
käyttö myös monimutkaisempia reittejä käsitellessä on mahdollista.

5.5.2

Hintatekijöiden muunneltavuus

Reittiosuuksien kilometrihintaan sekä lastausten ja purkujen hintoihin vaikuttavia
tekijöitä on jätetty käyttäjän muutettavaksi, koska jo kuljetuksen suunnitteluvaiheessa saattaa tiedossa olla reittikohtaisia poikkeamia oletettuihin arvoihin. Työkalun on palveltava käyttäjäänsä pidemmällä aikatähtäimellä, joten tiettyjen tekijöiden ei voida olettaa pysyvän aina samoina, vaan tietoja on voitava päivittää.

Muutettavissa olevat hintatekijät mahdollistavat työkalun käytön silloin, kun hinta
halutaan määrittää sellaisille reiteille, joilla kuljetettava tuote on jotain muuta kuin
lannoitetta ja viljaa. Tällöin lastaus- ja purkuajat on muutettava tuotteita vastaaviksi. Tarkastelua kaipaa myös suursäkille määritettävä paino, jos kuljetettavana
on lannoitesäkkien koosta poikkeavaa pakattua tavaraa. Kuitenkin silloin, jos työkalua käytetään esimerkiksi sellaisen reitin arviointiin, jossa kuljetettavana on
yksikköpainoiltaan kahta erilaista pakattua tuotetta, ei molempien tuotteiden yk-
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sikköpainoa pysty merkitsemään työkalun taustatietoihin. Yksittäisen säkin paino
vaikuttaa siihen, kuinka monta säkkiä ajoneuvon lavalle mahtuu. Säkkimäärän
avulla laskettuun, täyteen lastatun ajoneuvon todelliseen painoon, sillä on minimaalinen vaikutus. Tästä syystä säkin painon muuttamatta jättäminen ei aiheuta
suurta virhettä työkalun määrittämään hintaan.

Työkalun käyttäminen reiteillä, joilla kuljetettavat tuotteet poikkeavat lannoitteista ja viljoista, saattaa aiheuttaa muutoksia myös kuljetuskalustokohtaisiin hintatekijöihin. Esimerkiksi irtorehujen kuljettamiseen käytetään erikoiskalustoa, joka
poikkeaa lannoitteiden ja viljojen kuljettamiseen soveltuvasta kalustosta. Todennäköisesti tämä vaatisi kalustokohtaisten kustannuslaskelmien päivittämistä ja
kustannuslaskelmien mukaisten kilometrikustannusten muuttamista työkaluun.

Muutettavina tekijöinä työkalussa ovat myös polttoaineen ja AdBlue-lisäaineen
hinnat, lisäaineen arvioitu kulutus polttoaineesta prosentteina sekä kuljettajan tuntipalkka.

Hinnoittelutyökalun hinnan määrittämiselle elintärkeän, postinumeroihin perustuvan välimatkataulukon päivittäminen tulee varmasti ajankohtaiseksi tietyin väliajoin. Postinumerotietojen päivittyessä välimatkataulukon muoto saattaa muuttua. Työkalun toimivuuden takaamiseksi, tiedonhaun onnistuminen uudesta välimatkataulukosta on varmistettava tutkimalla tiedon välittymistä välimatkataulukosta työkalun Laskenta-välilehdelle.

5.5.3

Painorajoitusten muutoksen vaikutus

Työkalun joustavuus näkyy myös käytettävän ajoneuvokaluston omamassan ja
hyötykuorman muunneltavuudessa. Tämä osoittautuu tarpeelliseksi raskaan kaluston painorajoitusten muuttuessa. Vaikka Raisioagron maatiloille suuntautuvat
kuljetukset eivät enimmäispainoja voisikaan hyödyntää, on ajoneuvokohtaisen
massan vapaa syöttäminen kuitenkin tarpeen silloin, jos työkalua käytetään sellaisten reittien suunnittelussa, joilla raskaammalla kalustolla on mahdollista ajaa.
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Työkalun lähtöarvoissa ajoneuvon kokonaismassan oletetaan olevan 60 tonnia
aikaisemman maksimin mukaisesti. Uuden lain myötä paino voi kuitenkin olla
jopa 76 tonnia.

Taulukko 4 kuvaa, kuinka liitteen 4 mukaisen yhdistetyn lannoite-vilja -reitin hinta muuttuu ajoneuvon hyötykuorman muuttuessa, omamassan pysyessä 22 tonnissa. Lannoitteiden purkaminen suoritetaan kahdelle tilalle samassa suhteessa kuin
liitteessä 4 on toteutettu: Ensimmäiselle lannoiteasiakkaalle puretaan täyteen lastatun ajoneuvon hyötykuormasta 53 % ja toiselle lannoiteasiakkaalle 47 %. Paluukuljetuksena tuodaan viljaa maksimihyötykuorman verran.

Taulukko 4. Reitin hinnan muutos hyötykuorman muuttuessa
Yhdistetyn reitin hinta
Ajoneuvon kokonaismassa (t) Hyötykuorma (t)
€
€/t
60
38
540
14
68
46
549
12
76
54
556
10

Taulukosta huomataan, että reitin hinta laskee kuljetettua tuotetonnia kohden ajoneuvon koon suurentuessa. Vertailutulos suosii kuitenkin ehkä liiaksi suurempia
kuormia. On nimittäin huomioitava, että reitin hintaan vaikuttava kustannuslaskelman mukainen kilometrihinta voi muuttua sen seurauksena, jos kuljetusliike
investoi suurempaan kalustoon. Tällöin investointisumman lisäksi kustannuslaskelman mukaiseen kilometrihintaan vaikuttavat mahdollisesti myös muuttuvien
kustannusten tekijät, kuten esimerkiksi kasvaneet korjauskustannukset sekä rengaskulut. Kustannuslaskelman kilometrihinnan kasvaessa, myös taulukon 4 mukaisten, kokonaismassaltaan 68 ja 76 tonnin ajoneuvolla toteutettujen reittien hinnat kallistuisivat hieman.

5.6

Käyttäjän vastuu

Työkalu ei ohjaa käyttäjäänsä oikeisiin valintoihin jokaisen pudotusvalikon kohdalla. Työkalu-välilehden pudotusvalikoissa ovat vapaasti valittavina kaikki ne
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valintavaihtoehdot, jotka reittiosuuksilla yleisesti ovat toteutettavissa. Todellisuudessa ajoneuvoon ei kuitenkaan voida esimerkiksi lastata viljaa tilalta, jos autossa
ei ole lastaushetkellä vähintään yhtä tyhjää lavaa. Tämä siksi, ettei viljaa voida
lastata lavalle, jossa on jo joltain muulta tilalta lastattua viljaa. Työkalun pudotusvalikoihin ei valikoidu vain edellisten valintojen jälkeen mahdollisiksi jääneitä
tuotteita, vaan kaikki vaihtoehdot ovat edelleen valintakelpoisia. Tällä tavoin
käyttäjän on mahdollista syöttää virheellistä tietoa valintaikkunoihin, joten hänen
on itse tarkkailtava, että syötetyt tiedot ja tehdyt valinnat ovat kuljetuksiin kohdistuneiden yleisten rajoitteiden mukaisia. Työkalun voidaankin todeta toimivan vain
reittihinnan määrittämisen apuvälineenä. Vastuu kuljetuksen toteuttamiskelpoisuudesta pysyy edelleen työkalun käyttäjällä.

Toisaalta työkalu ei voisikaan rajoittaa käyttäjän toimia liikaa, koska työkalun
käyttö pitää olla mahdollista myös hyvin muuttuvissa tilanteissa. Työkalua saatetaan hyödyntää esimerkiksi Raisioagron tehtaalta toiselle vietävän raaka-aineen
kuljetusten hinnoittelemisessa, jolloin samalle lavalle pitääkin olla mahdollista
lastata raaka-ainetta kahdesta eri reittipisteestä.

5.7

Reittihintojen muodostuminen

Syötetylle kuljetusreitille muodostuu hinta yhdistetylle lannoite-viljakuljetukselle
sekä erikseen ajettaville lannoite- ja viljakuljetuksille. Hintojen muodostamisessa
työkalu käsittelee syötettyä kuljetusreittiä tiettyjen periaatteiden mukaisesti.

5.7.1

Yhdistettyjen kuljetusten reitti

Kuvassa 18 on havainnollistettu, kuinka työkalu muodostaa yhdistetyn lannoitevilja -kuljetuksen reitin. Reitti kulkee reittipisteiden kautta siinä järjestyksessä,
kuin ne on työkaluun syötetty. Tyhjänä ajettava reittiosuus syntyy silloin, jos jonkin reittiosuuden lähtöpaikassa ei lastata mitään tyhjään ajoneuvoon. Esimerkissä
lannoitetehtaalta lähteväksi määritelty auto jakaa lannoitteet kahdelle asiakastilal-
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le. Tämän jälkeen tyhjä auto matkaa maatilalle, josta siihen lastataan viljaa kuljetettavaksi rehutehtaalle. Kuva 19 selittää reittiesimerkkien symbolit.

Kuva 18. Esimerkki yhdistetystä lannoite-vilja -reitistä

Lannoitetehdas

Rehutehdas

Yhdistetyn kuljetuksen reitti
Erikseen ajettava lannoitereitti
Erikseen ajettava viljareitti

Kuva 19. Reittiesimerkkien symbolit

Lannoiteasiakas

Viljatila

Tyhjänä ajot
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5.7.2

Erikseen ajettavien kuljetusten reitit

Vertailukohteena yhdistetylle lannoite-viljareitin hinnalle työkalussa on nähtävissä lannoitteiden ja viljan erikseen ajettavien kuljetusten hinnat. Niin lannoite- kuin
viljareittikin kulkee vain niiden reittipisteiden kautta, joissa tehdään kyseiseen
tuotteeseen liittyviä toimenpiteitä. Reittipisteiden kautta kuljetaan siinä järjestyksessä kuin ne on työkaluun syötetty. Lisäksi auto palaa tyhjänä kummankin reitin
viimeisestä reittipisteestä ensimmäiseen. Tämä oletus tehdään, koska jos lannoitteiden ja viljan kuljetukset toteutettaisiin erikseen, joutuisi yritys nykyisen käytännön mukaan maksamaan kuljetusliikkeelle kuljetuksesta hinnan niin kutsutun
paluu-rahtitaulukon mukaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi pelkän lannoitejakelun hintaan lasketaan mukaan myös tyhjänä ajettava reittiosuus takaisin lähtöpaikkaan. Jos siis lannoitteiden ja viljojen ajoa ei yhdistettäisi kuvan 18 mukaisella tavalla, tyhjänä ajettavat osuudet muodostuisivat kuvan 20 mukaisesti. Lannoite- ja viljareittien yhteenlasketut hinnat kertovat työkaluun syötetyn reitin hinnan
tapauksessa, jossa kuljetuksia ei yhdistetä.

Kuva 20. Esimerkki erikseen ajettavista lannoite- ja viljareiteistä

Erikseen ajettujen reittien hinnanmäärittämisessä työkalu huomioi, ettei erikseen
ajettava lannoitereitti kulje sellaisten reittipisteiden kautta, joissa tehdään toimen-
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piteitä vain viljoille. Viljareitillä puolestaan jätetään huomiotta ne reittipisteet,
joissa käsitellään vain lannoitteita. Tällöin erikseen ajettavien reittien kulku olisi
esimerkiksi kuvassa 21 esitetyn tapainen. Reittipiste C toimii sekä lannoiteasiakkaana, että viljan myyjänä. Reitin kulku ei siis ole sama erikseen ajossa kuin yhdistetyistä kuljetuksista syntyvällä reitillä, vaan kulkee vain tarpeellisten reittipisteiden kautta siinä järjestyksessä kuin ne on työkaluun syötetty.

A
E

B

D
C

Kuva 21. Erikseen ajettavien lannoite- ja viljareittien poikkeaminen yhdistetyn
reitin kulusta.

5.7.3

Reittien vertailu

Työkalu laskee suunnitellulle reitille kahden vaihtoehtoisen reitinajotavan hinnat.
Yhdistetyn ajotavan lannoite-vilja -reitin hintaa pystyy tällöin vertaamaan erikseen ajettavien lannoite- ja viljareittien summaan. Se, kumpi reitinajotapa, yhdistetty vai erikseen ajettava, on kannattavampi, riippuu suurelta osin tyhjänä ajettavista reittiosuuksista. Se vaihtoehto, jolla tyhjänä ajettava matka on pidempi, on
todennäköisesti kalliimpi. On kuitenkin huomioitava, että yhdistetyllä ja erikseen
ajetuilla reiteillä reittiosuudet saattavat poiketa toisistaan myös kuorman suuruu-
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den osalta. Tyhjänä ajettavan matkan lisäksi tämä vaikuttaa reittivaihtoehtojen
hintoihin.

Yhdistetyn lannoite-vilja -reitin hinnan yritys halusi muodostuvan siten, ettei reitin viimeisestä reittipisteestä palata tyhjänä reitin aloituspisteeseen. Kuitenkin
lannoitteiden ja viljojen erikseen ajon yhteydessä, molempien reiteille lasketaan
edellä mainittu tyhjä reittiosuus viimeisestä reittipisteestä ensimmäiseen. Jos reitinajotapoja halutaan vertailla siten, että yhdistetyn reitin viimeinen osuus on
myös tyhjänä ajettava paluu lähtöpisteeseen, tulee se syöttää työkaluun viimeiseksi reittiosuudeksi. Työkalu ei huomioi tätä reittiosuutta muodostaessaan erikseen
ajettavien reittien hintoja, vaan sen merkitys näkyy vain yhdistetyn reitin hinnassa.

Kuva 22 havainnollistaa, vertailtavia yhdistettyä sekä erikseen ajettavia vilja- ja
lannoitereittejä. Kuvassa ajoneuvoon lastataan lannoitteita ensin lannoitetehtaalta
(reittipiste A) ja ne jaetaan lannoiteasiakkaille (reittipisteet B, C ja D). Yhdistetyssä reitissä lannoitteiden jaon jälkeen tyhjä auto jatkaa viljatilalle (reittipiste E),
josta kyytiin lastataan viljaa vain toiselle ajoneuvon lavalle. Vapaaksi jääneelle
lavalle pystytään lastaamaan lannoitteita seuraavasta reittipisteestä, toiselta lannoitetehtaalta (reittipiste F). Lannoitteet jaetaan edelleen reittipisteissä G ja H sijaitseville asiakkaille, jonka jälkeen toisella lavalla olevat viljat kuljetetaan Rehutehtaalle (reittipiste I) purettaviksi. Yhdistetyssä ajossa tyhjä reittiosuus muodostuu reittipisteiden D ja E välille. Jos työkaluun on syötetty viimeiseksi reittiosuudeksi tyhjänä ajettava reittiosuus, muodostuu yhdistetyn kuljetukseen tyhjä reittiosuus I ja A välille.
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I

A

H
B

G
C
F

D
E

Kuva 22. Kuvitteellinen esimerkki vertailtavien reittien kulusta

Kuva ei esitä todellista, toteutunutta reittisuunnitelmaa, vaan havainnollistaa työkalun toimintaperiaatetta monenlaisten reittivariaatioiden kannattavuuden määrittämisessä. Viime kädessä reitin optimaalinen suunnittelu on työkalun käyttäjän
vastuulla.

5.7.4

Erikseen ajettavien reittien optimaalisuus

Se, että erikseen ajetuissa reiteissä reitti kulkee reittipisteiden kautta siinä järjestyksessä kuin ne on syötetty työkaluun, ei varmuudella takaa reitin optimaalisinta
kulkua. Erikseen ajettavia reittejä muodostettaessa jätetään huomiotta ne reittipisteet, joissa tehdään toimenpiteitä reitille kuulumattomalle tuotteelle. Muuten reittipisteiden järjestys vastaa työkaluun syötetyn yhdistetyn kuljetuksen reittiä. Optimaalisimmassa reitissä reittipisteiden järjestys saattaisi joissakin tapauksissa
kuitenkin olla toinen.
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5.8

Reitinajotapojen kannattavuuden arviointi

Jo toteutuneiden lannoitetoimitusten, lannoite- ja rehutehtaiden sijainnin sekä työkalun antamien reittien hinnan avulla voidaan arvioida kuljetusten yhdistämisen
kannattavuutta käytännössä. Havaitaan, että sen todennäköisyys, muodostuuko
lannoiteasiakkaista ja viljatiloista kannattavasti yhdistettäviä reittipisteitä, riippuu
voimakkaasti tehtaiden sijainneista.

Esimerkkinä lannoitetoimitusten paluukuormamahdollisuuden hyväksikäytöstä
voidaan esittää kuljetus, jossa jaettiin lokakuussa 2011 Uudenkaupungin toimipisteestä lannoitteita kolmelle asiakkaalle, jotka sijaitsivat Sauvossa, Niinijoella ja
Luumäellä. Kuljetuksessa toimitettiin Sauvoon 14,3 tonnia, Niinijoelle 19,5 tonnia
ja Luumäelle 5,2 tonnia lannoitteita. Samoihin aikoihin kuljetettiin Raisioagron
Kaipiaisen toimipisteestä 36,8 tonnia rehusäkkejä Raision toimipisteeseen. Yllä
mainittujen lannoiteasiakkaiden ja Raisioagron toimipisteiden sijainnit on havainnollistettu kuvassa 23 numerojärjestyksessä: Uusikaupunki 1, Sauvo 2, Niinijoki
3, Luumäki 4, Kaipiainen 5 ja Raisio 6, joka olisi myös ollut todennäköinen reittijärjestys.

Kuva 23. Esimerkkireitti lannoitteiden jakelun ja paluukuorman yhdistämisestä

Syöttämällä reitti työkaluun, voidaan arvioida yhdistetyn reitin kustannuksia ja
verrata niitä kustannuksiin, jotka oletettavasti muodostuivat ajettaessa kuljetukset
erillisinä. Työkalun antamien yhdistetyn reitin ja erikseen ajettujen reittien hinto-
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jen perusteella kuljetusten yhdistäminen olisi tuonut merkittäviä säästöjä kuljetuskustannuksiin. Työkalun antamat hinnat on esitetty kuvassa 24.

Kuva 24. Työkalun antamat hinnat kuvan 23 mukaiselle reitille

Uudestakaupungista suoritettujen lannoitetoimitusten paluukuljetusmahdollisuuden hyödyntämistä viljakuljetuksien ajamiseen tiloilta Rasion rehutehtaalle voidaan arvioida lannoitetoimitusten kuljetusalueen perusteella. Syys-lokakuussa
2011 rahtitietojen mukaan Uudestakaupungista oli kuljetuksia noin 50 asiakkaalle
ja kuljetukset ulottuivat kuvassa 25 esitetylle alueelle. Alue kattaa suuren osan
eteläisestä Suomesta, joten alueella on lukuisia viljatiloja, jotka mahdollisesti voivat myydä viljaa Raisioagron rehutehtaille.
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Kuva 25. Uudenkaupungin toimipisteen lannoitetoimitusten laajuus syyslokakuussa 2011

Voidaankin päätellä, että viljakuljetuksen yhdistäminen paluukuormaksi Raision
rehutehtaalle on kannattavaa jopa hieman kuvassa esitetyn alueen ulkopuolelta.
Raision rehutehdas sijaitsee lähellä Uudenkaupungin toimipistettä, jolloin viljapaluukuorman yhdistäminen lannoitekuljetuksiin ei merkittävästi pidentäisi kokonaisreitin ajomatkaa ja yhdistetyn kuljetuksen tyhjänä ajetut reittiosuudet jäisivät
hyvin todennäköisesti lyhemmiksi kuin erikseen ajetuissa kuljetuksissa. Tätä voidaan havainnollistaa kuvitteellisella esimerkkireitillä, jossa toimitetaan 15 tonnia
lannoitteita Porvooseen ja Lahteen sekä tuodaan paluukuormana 38 tonnia viljaa
Tampereelta, joka sijaitsee edellä esitetyn lannoitteiden toimitusalueen pohjoispuolella. Kuvassa 26 on havainnollistettu esimerkkikuljetuksen reitit.

Kuva 26. Esimerkkireitti Uudenkaupungin lannoitetoimituksesta, johon on yhdistetty viljan paluukuljetus Raisioon
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Erikseen ajettujen lannoitetoimituksen ja viljan noudon tyhjänä ajettavat reittiosuudet on merkitty kuvaan värillisillä katkoviivoilla, lannoitteiden sinisellä,
viljan vihreällä. Mustilla katkoviivoilla merkittyjen yhdistetyn kuljetuksen tyhjänä
ajettavien reittiosuuksien pituudet jäävät merkittävästi erikseen ajettavien reittien
vastaavia osuuksia lyhemmiksi. Työkalun antamien tulosten perusteella yhdistetyn kuljetuksen tyhjänä ajettavat osuudet ovat noin 207 kilometriä lyhemmät ja
kustannussäätöä syntyy kuljetukset yhdistämällä noin 310 euroa.

Raisioagron Kaipiaisten ja Ylivieskan rehutehtaiden läheisyydessä ei sijaitse Yaran lannoitetehdasta, joten näiden toimipisteiden mahdollisuudet yhdistää viljan
tuontia lannoitevientien paluukuormiksi ovat Raision toimipistettä heikommat.
Lannoitekuljetuksia kuitenkin suoritetaan myös Kaipiaisten ja Ylivieskan alueella,
joten kuljetusten yhdistämismahdollisuuksia syntyy, vaikkakin Raision toimipistettä harvemmin. Kuvassa 27 on havainnollistettu Raisioagron rehutehtaiden ja
Yaran lannoitetehtaiden sijainnit Suomen kartalla ja alueet, joille lannoitetehtailta
on ollut kuljetuksia loppuvuoden 2011 ja alkuvuoden 2012 välisenä aikana.

Ylivieska
Siilinjärvi

Harjavalta

Kaipiainen

Uusikaupunki
Raisio

Kuva 27. Raisioagron rehutehtaiden ja Yaran lannoitetehtaiden sijainnit sekä lannoitteiden toimitusalueita
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Lannoitteiden kuljetusalueiden ja lannoite- sekä rehutehtaiden sijaintien perusteella voidaan arvioida, että viljan tuonti lannoitekuljetusten paluukuormina maatiloilta rehutehtaille on kannattavinta, kuten jo edellä mainittiin, Raision toimipisteessä. Myös Ylivieskan rehutehtaalle voidaan kuljettaa viljaa kannattavasti Siilinjärveltä lähtevien toimitusten paluukuormina, etenkin kuljetusten suuntautuessa Siilinjärveltä pohjoiseen tai länteen. Kaipiaisten rehutehtaalle kannattavien paluukuormien suunnittelu on haasteellisinta, koska se sijaitsee lannoitetehtaiden kuljetusalueiden reunalla kaukana lannoitetehtaista. Tämä tekee yhdistettyjen reittien
muodostumisen, jossa tyhjänä ajetut reitit olisivat merkittävästi erikseen ajettuja
lyhempiä, epätodennäköiseksi.
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6
6.1

TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET
Työn keskeiset tulokset

On ilmeistä, että kiristyvän kilpailun markkinoilla, kustannuspaineiden alla, kilpailuasemasta kiinni pitäminen on vaikeaa, jos logistiikan tehokkuuden kehittämiseen ei panosteta. Kuljetusten kannattava yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeää
tyhjänä ajettavien kilometrien vähentämisessä.

Maatalouden alalla palvelevan yrityksen on mahdollista arvioida kuljetustensa
yhdistämisen kannattavuutta hinnoittelutyökalulla, joka perustuu raskaan kaluston
kuljetuskustannuksiin ja yrityksen omien toimintojen asettamiin vaatimuksiin.
Hinnoittelutyökalu osoittaa kuljetusreitin hinnan kuljetusliikkeen näkökulmasta,
sille koituviin kustannuksiin perustuen. Kun tunnetaan käytettävä kuljetuskalusto,
kuljetettavien toimipisteiden väliset etäisyydet, kullakin reittiosuudella kuljetettavan lastin paino sekä reitin varrella tapahtuvat kuljetustoimenpiteet, työkalun
avulla saadaan määriteltyä kuljetusreitille hinta. Kahden tuoteryhmän, kuten lannoitteiden ja viljojen, kuljettamisia suunnitellessa, työkalulla pystytään arvioimaan, onko näiden tuotteiden kuljetusten yhdistäminen kannattavaa. Tällä tavoin
työkalu edistää kuljetusten tehostamiseen tähtäävää yritystoimintaa.

Työkalun antaman informaation avulla sidosryhmien tiedottaminen helpottuu.
Voidaan esimerkiksi arvioida, mitä veloitettaisiin raaka-aineena käytettävän viljan
noudosta maatilalta sekä selvittää lannoitteiden jakelukustannusten suuruutta.
Kuljetusliikkeen näkökulmasta rakennettu reitin hinta auttaa yritystä myös kuljetusliikkeiden kilpailuttamisessa.

6.2

Tulosten arviointi

Raskaan kaluston kuljetuskustannusten ja yrityksen toiminnan edellytysten pohjalta rakennetussa työkalussa on paljon muuttuvia tekijöitä. Hinnoittelutyökalun
määrittämiä reittien hintoja ei voida pitää absoluuttisina totuuksina, vaikka ne
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kuljetusten yhdistämisen kannattavuudesta kertovatkin. Lähes jokainen kuljetusreitti on erilainen erilaisine toimintoineen ja autoilijoineen, joten reitin hinnan
takana vaikuttavia tekijöitä on syytä tarkastella kriittisesti. Käytössä olennaista
onkin työkalun muunneltavuuden avulla saavutettu joustavuus. Se takaa täsmällisemmän kustannusarvion ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeaville kuljetuskokonaisuuksille. Muuttuvien tekijöiden päivittämisellä taataan, että työkalun käyttökelpoisuus jatkuu, vaikka kuljetuskalusto, polttoaineen hinta, kuljettajan tuntipalkka, reitin varrella tehtäviin toimenpiteisiin kuluva aika tai kuljetettavien tuotteiden ominaisuudet muuttuisivat.

Haasteeksi työkalun käytössä osoittautui lyhyen, saman postinumeroalueen sisällä
tapahtuvan kuljetuksen hinnan määrittäminen. Koska työkalussa reittipisteiden
etäisyyden määrittämiseen käytettävä etäisyystaulukko kertoo matkat vain eri postinumeroiden välillä, saman postinumeroalueen sisällä tapahtuvalle kuljetukselle
matkaksi muodostuu 0 km. Tällöin reitin hinta muodostuu vain reittiosuuden toimenpiteistä, ei kilometrikohtaisista kustannuksista.

Myös se, että postinumeroiden välimatkoihin käytettävä aika olisi luettavissa postinumerotaulukosta, tekisi työkalusta entistä hyödyllisemmän. Taulukkolaskennan
käytön hidastumisen takia poistettu aikaelementti olisi mahdollistanut reittiin kuluvan ajan määrittämisen. Sen avulla reitin hintaa olisi kyetty arvioimaan matkan
pituuden lisäksi myös matkan keston perusteella.

6.3

Jatkotoimenpiteet ja suositukset

Jotta työkalun käytettävyys nopeutuu ja jotta sitä voidaan hyödyntää jatkossa yhä
monipuolisemmin, on syytä kiinnittää huomiota muutamaan työkalulle tehtävissä
olevaan toimenpiteeseen.
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6.3.1

Työkalun soveltaminen muihin kuin lannoite- ja vilja-ajoihin

Jatkossa työkalulla on mahdollista arvioida myös muiden tuotteiden, kuin lannoitteiden ja viljojen, kuljetusreittien kannattavuutta. Tämä kuitenkin vaatii työkalun
käyttäjältä tietoisuutta reitin hinnan muodostavista taustatiedoista. Jos työkalua
halutaan hyödyntää esimerkiksi irtorehun kuljettamiseen, onnistuu se irtotavarana
kuljetettavan viljan tavoin. Tällöin muutoksia on tehtävä muun muassa kilometrihinnan kertovaan kustannuslaskelmaan, kuljetuskaluston muuttuessa toisenlaiseksi. Kuljetettavan tuotteen muutos aiheuttaa päivityksen tarpeen myös purku- ja
lastausaikoihin.

6.3.2

Aika-elementin lisääminen

Taulukkolaskentapohjaisena toteutettu työkalu on suuren tietomäärän vuoksi hidas, eikä työkalun käyttö nopeassa hinnanarvioinnissa ole mielekästä sen nykyisessä muodossa. Työkalun käytettävyyden nopeuttamiseksi se on annettava yrityksen tietotekniikasta vastaavan tahon kehitettäväksi. Työkalua on käsiteltävä
siten, että taulukkolaskennasta saadaan nopeampi tai siten, että hinnan määrittämiseen tarvittava aineisto haetaan tietokannasta. Samalla reitin hintatekijäksi suositellaan lisättäväksi aika. Se saadaan käytettävissä olevasta postinumerotaulukosta, josta voidaan hakea jokaisen postinumerosta toiseen muodostuvan matkan kesto minuutteina, tieverkkoa pitkin kuljettaessa. Nykyisestä taulukkolaskentapohjaisesta työkalusta aikaelementti oli poistettava, koska työkalusta tuli tietomäärältään
liian raskas toimiakseen.

Aikamääreen lisäämisen avulla työkalulla pystyttäisiin määrittämään syötettävän
kuljetusreitin ajoon kuluva aika. Tällä tavoin reitin hinta perustuisi yhä kuljettavaan matkaan ja reitin tapahtumiin, mutta kuljettajan palkkakustannuksia voitaisiin arvioida matkan keston perusteella. Tällä hetkellä kuljettajan tuntipalkan vaikutus hintaan näkyy lastausten ja purkujen yhteydessä sekä raskaan ajoneuvon
kustannuslaskelmassa, jonka perusteella reitin kilometrikohtainen hinta on määritelty. Toiset reittiosuudet ovat nopeakulkuisempia kuin toiset. Sellaisen työkalun,
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jonka taustatiedoksi aika on lisätty, muodostama hinta antaa todenmukaisemman
kuvan kuljetusliikkeelle koituvista reitin kustannuksista, sillä se ottaa huomioon
reittiosuuden nopeuden. Aikamääreen lisääminen auttaisi myös tietämään, milloin
reitistä tulisi liian pitkä yhdellä työvuorolla ajettavaksi. Tällöin kuljettajan olisi
pidettävä lakisääteinen tauko tai kuljettajaa olisi vaihdettava kesken reittiä.

6.3.3

Viljat kuljetussuunnitteluohjelmaan

Tällä hetkellä viljaa myyvät tilat eivät näy karttapohjaisessa kuljetussuunnitteluohjelmassa. Jos tämä mahdollistuisi, helpottaisi se lannoite- ja viljakuljetusten
yhdistelyä ja tekisi kuljetusreittien optimoinnista entistä nopeampaa. Sen voisi
myös olettaa lisäävän yhdistettyjen lannoite-viljakuljetusten toteutumista. Myös
hinnoittelutyökalun käyttö nopeutuisi, kun siihen syötettävät reittipisteet olisivat
helposti luettavissa karttapohjalta.

Kuljetussuunnitteluohjelman ja hinnoittelutyökalun keskinäinen tiedonjako veisi
kehitystä edelleen eteenpäin. Jos kuljetussuunnitteluohjelman kartalle muodostettavan lannoite-vilja -reitin voisi valita vietäväksi hinnoittelutyökalulle reittipisteineen, reitin hinnan ja yhdistettyjen kuljetusten kannattavuuden tarkastelu nopeutuisi entisestään.

6.3.4

Hyödyn jakaminen

Kuljetusten tehostamisesta koituvat säästöt voitaisiin osittain kohdentaa asiakkaalle edullisimpien rahtien muodossa. Tällainen käytäntö parantaisi yrityksen asemaa
markkinoilla kilpailukykyisenä palveluntarjoajana. Vaihtoehtoisesti logistiikan
kehittämisestä saatava voitto voitaisiin käyttää rahtitappioiden kattamiseen ainakin kehityshankkeen alkutaipaleella. Vasta toiminnan vakiintuessa hyötyä pystyttäisiin mahdollisesti ohjaamaan asiakkaan suuntaan, ellei sitä olisi välttämätöntä
tehdä heti kilpailukyvyn turvaamisen vuoksi.
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Yhdistettyjen kuljetusten kautta saavutettujen kustannushyötyjen välitön kohdistaminen asiakkaalle on kuitenkin haasteellista, koska kuljetusreitit poikkeavat
toisistaan. Kuljetuskustannusten vaihdellessa sen mukaan, saadaanko reitin varrelta paluukuorma, muuttuu myös asiakkaan maksama osuus kerrasta toiseen. Näin
toteutettu kuljetusten hinnanmäärittäminen saattaisi aiheuttaa hämmästystä asiakaskunnassa. Kuljetusten vaihtelevat hinnat eivät markkinoinnillisessakaan mielessä olisi mielekkäitä, koska alituiseen muuttuvien hintojen ilmoittaminen olisi
käytännössä mahdotonta.

Järkevintä olisi kenties seurata toimintaa jonkin aikaa ja kattaa rahtitappioita tehokkaammista kuljetuksista koituneilla kustannussäästöillä. Saataessa käsitys paluukuljetusten vakiintuneesta määrästä, kyetään rahdin hinnaksi laskemaan keskiarvo, joka voitaisiin ilmoittaa muuttumattomana asiakkaille. Keskiarvon tulisi
olla sellainen, että se kattaisi pitkällä aikavälillä kuljetuskustannukset riippumatta
siitä, saadaanko paluukuormaa vai ei.

6.3.5

Tulevaisuuden tutkimuskohteita

Kuljetusten tehostamiseksi edelleen, voitaisiin tulevaisuudessa tutkimus- ja kehitystyötä kohdistaa esimerkiksi kuljetusliikkeiden väliseen yhteistyöhön sekä yhteistyöhön kuljetusliikkeiden palveluita ostavien yritysten välillä. Paluukuljetustoiminnan maksimoiminen ja tyhjänä ajettujen reittiosuuksien vähentäminen entisestään mahdollistuisi, jos kuljetusliikkeiden välistä yhteistyötä ja kommunikointia lisättäisiin. Yhteistyötä tekevät kuljetusliikkeet voisivat pyrkiä sopimaan kuljetustensa vaihtamisesta siten, että kukin yhteistyön osapuoli hyötyisi ja saisi rakennettua reittikokonaisuuksia, joissa tyhjänä ajoa syntyisi mahdollisimman vähän.
Lähemmäs samaa tavoitetta voitaisiin päästä myös kuljetusliikkeiden asiakkaina
toimivien yritysten välisellä informaation vaihdolla. Jos eri yritysten olisi mahdollista kommunikoida keskenään kuljetustarpeistaan, voisivat ne muodostaa kuljetuksistaan tehokkaita kokonaisuuksia kuljetusliikkeiden toteutettavaksi. Tällainen
toiminta vaatisi avointa tietojen vaihtoa sekä kykyä nähdä yhteistyön hyödyt
kaikkien osapuolten kannalta.
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Tulevaisuudessa mahdollinen tutkimisen arvoinen asia voisi olla myös useamman
kuljetusmuodon hyödyntäminen Raisioagron kuljetuksissa. Esimerkiksi Raisioagron sekä Yaran tehdasalueiden liepeillä kulkevia rautateitä voitaisiin periaatteellisella tasolla hyödyntää tuotteiden kuljetuksiin. Mahdollisuutena voisi olla esimerkiksi välivarastoinnin toteuttaminen siten, että tuotteiden kuljettaminen välivarastoihin tapahtuisi rataverkkoa pitkin ja varastoilta edelleen maanteitä pitkin
maatiloille. Vastaavasti viljatiloilta kuljetettavaa viljaa voitaisiin varastoida välivarastoihin ja kuljettaa rautateitse Raisioagron tehtaille. Tämä hypoteettinen toimintaehdotus kaipaa kuitenkin pitkän aikavälin suunnittelua sekä perusteellista
jatkotutkimusta sen käytännön toteuttamismahdollisuuksista ja taloudellisista
hyödyistä.
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7

YHTEENVETO

Vuonna 2012 Suomessa oli vähän alle 60 tuhatta maatilaa. Vuoteen 2011 verrattuna tiloja oli 2500 vähemmän. Näitä tiloja palvelevien yritysten välinen kilpailu
kiristyy jatkuvasti. Ensiarvoisen tärkeää onkin, että maatalousmarkkinoilla toimivat yritykset ovat muutoskykyisiä ja halukkaita kehittämään toimintaansa kilpailuasemansa varmistamiseksi. Ajantasaisella toiminnalla voidaan parhaiten vastata
sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja toimittajien sekä kuljetusliikkeiden tarpeisiin.

Maataloustuotemarkkinoilla toimiva Raisioagro on laajentanut toimintaansa entisestään. Aikaisemmin pääasiallisena toimintana olleen rehunvalmistuksen rinnalle
on otettu muun muassa tuotantotarvikkeiden ja alihankintasopimuksen myötä
myös lannoitteiden myynti. Viljan kuljettamista maatiloilta rehuntuotannon raaka-aineeksi halutaan myös lisätä.

Raisioagro kokee logistiikkansa toimivuuden erityisen tärkeänä, koska yritys
suunnittelee ja ohjaa itse kaikkea liikennettään, olematta kuitenkaan toiminnaltaan
kuljetusliikkeen kaltainen kokoonpano. Toisin kuin Raisioagron kilpailijoilla, ei
sillä ole maatalousmyymälöitä, joista asiakkaat voisivat noutaa itse tarvitsemansa
tuotteet. Yritys haluaa jatkossakin pitää logistiikan hallinnan itsellään, eikä ulkoistaa sitä ulkopuoliselle toimijalle. Nämä kolme syytä ajavat yritystä kehittämään
kuljetustensa tehokkuutta entisestään.

Kuljetusten tehostamiseen halutaan panostaa erityisesti myytävien lannoitteiden
jakelukuljetusten ja viljatiloilta ostettavan raaka-aineviljan kuljetusten yhdistämisellä. Selkeitä, rahdin maksamista ja asiakkailta veloittamista ohjaavia pelisääntöjä kuitenkin tarvitaan, koska paluukuljetustoiminta ei ole erityisen vakiintunutta.
Lannoitteiden vientiin on kyllä jo yhdistetty viljojen kuljetuksia raaka-aineeksi
tehtaalle, mutta reitin hinnoittelu tällaisessa tilanteessa on ollut tapauskohtaista.

Yritysten logistiikkakustannuksista suurimman osan muodostavat kuljetukset.
Yrityksille kuljetuspalveluita tarjoavien kuljetusliikkeiden kannattavuuden kehitys
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on viime vuosien aikana ollut heikkoa. Kuljetuspalveluita tarjoavat liikennöitsijät
kamppailevat niin kuljetussuoritteiden vähenemisen, polttoaineen hinnan kuin
kohonneiden työvoimakustannustenkin parissa. Kuljetuskustannusten muodostumisen ymmärtämiseksi, on aiheellista tutustua kuljetusyrittäjien kuljetuskalustokohtaisiin kustannuksiin. Kustannukset muodostuvat työkustannuksista sekä kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista. Kustannuslaskelmien yksikkökustannukset,
jotka ohjaavat asiakasyrityksiltä perittävän hinnan määrittämisessä, voivat olla
hyvinkin toisistaan poikkeavia kuljetusliikkeiden välillä. Vanhempaa kuljetuskalustoa käyttävä kuljetusyrittäjä voi säästyä maksamasta kiinteiden kustannusten
arvonalenemisia, mutta joutuu huomioimaan laskelmissaan korkeammat huolto- ja
korjauskustannukset.

Tulevaisuudessa energian ja samalla kuljetuskustannusten hinnan nousu pitkällä
aikajänteellä pakottaa sekä kuljetusliikkeet että niiden asiakkaina toimivat yrityksetkin tarkastelemaan entistä kriittisemmin kuljetustensa tehokkuutta. Tyhjillä
ajoneuvoilla ajettujen matkojen minimointi on elintärkeää toiminnan kannattavuuden turvaamiseksi. Erityisesti kehityskohteena voidaan pitää kuljetusten yhdistelemistä aina, kun se vain kuljetuskaluston ja kuljetettavien tuotteiden puolesta
on mahdollista. Paluukuormien lisääminen jakelureitille edesauttaa tyhjinä ajojen
vähentämisessä. Paluukuormia suunniteltaessa on muistettava, että lastatun ajoneuvon ajomatkan on pysyttävä tyhjiä reittipisteiden välimatkoja pidempänä.

Näiden taustatietojen ohjaamana maatalouden alalla toimivalle kohdeyritykselle
kehitetään taulukkolaskentapohjainen työkalu, joka auttaa kuljetusten tehokkuuden arvioinnissa ja hinnan määrittämisessä. Käytettäessä työkalua kahden tuotteen, kuten lannoitteiden ja viljan kuljetusten hinnan arviointiin, muodostaa työkalu hinnan sekä yhdistetylle lannoite-viljareitille että tapaukselle, jossa lannoitteiden jakelu toteutetaan viljan tehtaalle tuonnista erikseen. Täällä tavoin työkalu
voi osaltaan auttaa yritystä kuljetuspalveluiden kehittämisessä yhä kilpailukykyisemmiksi. Hinnoittelutyökalun muunneltavuudella pyritään takaamaan sen käytettävyys jatkossakin, vaikka sen muodostamaan hintaan vaikuttavat taustatekijät,
kuten polttoaineen hinta, muuttuisivat.
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Työkalun rakentamisen ensimmäinen haaste oli työkalun saaminen mahdollisimman hyvin käyttäjäänsä palvelevaksi. Työkalun on oltava mukautuvainen monenlaisiin reittivaihtoehtoihin, erilaisten tuotteiden kuljettamiseen reitin eri osissa.
Sillä on myös hallittava reitin varrella tapahtuvat toimenpiteet ja niiden vaikutus
reitin lopulliseen hintaan. Työkalun kehittäminen lähtikin liikkeelle kartoittamalla
kaikki ne vaatimukset, joihin työkalun oli vastattava.

Työkalun rakennusvaiheen haasteeksi osoittautui erikseen ajettavien lannoite- ja
viljareittien kulut yhdistetyn reitin kulkuun verrattuna. Jos lannoitteita jaetaan
asiakkaille viljoista erikseen toteutettavalla kuljetuksella, ei reittivalinta ole välttämättä sama kuin mitä silloin, jos lannoite-vilja -ajot yhdistetään. Tällöin reitti ei
kulkisi niiden reittipisteiden kautta, joilla tehtäisiin viljoihin liittyviä toimenpiteitä. Sama pätee myös viljojen noutoon asiakkailta. Ongelma ratkaistiin siten, että
erikseen ajetuissa kuljetuksissa reitti kulkee vain niiden reittipisteiden kautta, joissa tehdään toimenpiteitä reitille kuuluvaan tuotteeseen.

Työkalun rakentamiseksi tietoa tarvittiin paitsi kirjallisuudesta, kuljetuskustannusten ja kuljetusten yhdistämisen osalta, myös yritykseltä, jonka toimintatavat asettivat työkalulle omat kriteerinsä. Työkalun kehittämistyössä ja tutkimustyön tulosten aikaansaannissa suuri rooli on ollut yritykseltä saatavalla informaatiolla, jonka
käsittelyn on mahdollistanut kuljetusten yhdistämisen hyödyllisyyden puolesta
puhuva logistiikkapäällikkö.
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KUSTANNUSLASKELMA 1

LIITE 1

SKAL Jäsenyritys

KUSTANNUSLASKELMA

Kuljetuslaji: Maantiekuljetukset
Ajoneuvo: 3-aks. k-auto
Perävaunu: 4-aks. vars.pv
Lisälaitteet:

Uushankintahinnat
Auton alusta
Kuormatila tai vastaava
Perävaunu
Lisälaitteet ja varusteet
Auton renkaat
6 a-hinta 600
Pv:n renkaat
8 a-hinta 500
Hinta renkaitta

Kokonaismassa
Kantavuus
Hyötykuorma

60 tonnia
tonnia
22 tonnia

Ajosuorite (kuljetustehtävien vaatimat ajokilometrit vuodessa)
Muu ajo (huolto-, kotimatka- ym. ajot)
Ajokilometrit yhteensä vuodessa
Auton käyttömatka koko pitoaikana
Auton alustan pitoaika vuosina
Auton kuormatilan pitoaika vuosina
Perävaunun pitoaika vuosina
Lisälaitteiden ja varusteiden pitoaika vuosin
Polttoaineen kulutus keskimäärin
Lisäaineen (AdBlue) kulutus keskimäärin
Renkaiden kestomatka (uusien ja pinnotettujen keskiarvo)
Ajoneuvon käyttötunnit kuljetustehtävissä
Kuljettajien palkkatunnit
10 %:n apuaikalisällä
Kuljettajien keskipalkka
Välilliset palkkakustannukset
Päivärahat ja majoituskulut

13,70 €/h (sisältäen ilta-, yö-, ym. lisät)
68 % (mm. sosiaalikulut ja lomarahat)
3300 €/vuosi

Työkustannukset yhteensä
Työkustannukset käyttötuntia kohti
Polttoainekustannukset, hinta
Lisäainekustannukset (AdBlue)
Korjaus- ja huoltokustannukset
Rengaskulut, pinnoitekustannus

€/litra
€/litra
6500 €/vuosi (pitoaikana keskim.)
280 €/kpl, pinnoituskerrat
2 kpl

Muuttuvat kustannukset yhteensä
Poistot
Arvonaleneminen alusta
23 % vuosittain
Arvonaleneminen kuormatila
21 % vuosittain
Arvonaleneminen perävaunu
18 % vuosittain
Arvonaleneminen lisälaitteet
% vuosittain
Arvonaleneminen yhteensä
Pääoman korko (kuluineen)
6 %
Käyttöpääoman korkokulut
10 % edellisestä
Vakuutusmaksut (liikenne-, auto-, kuljetus- ym. vakuutusmaksut)
Liikennöimismaksut (ajoneuvoverot ja katsastusmaksut)
Hallintokustannukset (kirjanpito, atk, puhelinkulut, jäsenmaksut ym.)
Ylläpitokustannukset (säilytys, puhtaanapito ja pienvarustekulut)

Kiinteät kustannukset yhteensä

N:o Esim. 1

km/a
km/a
km/a
km
a
a
a
a
l/100 km
l/100 km
km
h/a
h/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/h
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/a

alv = 0 %
125000
35000
70000
-3600
-4000
222400
120000
3000
123000
861000
7,0
10,0
10,0

130000
2600
2860
39182
26644
3300

69126
26,59
0,000
0,000
0,053
0,040

0,093
11439

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

14560
3169
5693
0
23422
6601
660
8200
4000
5000
2600

€/a
€/kk

50483

Kustannukset yhteensä ennen yrittäjäriskin lisäystä

€/a

Yrittäjäriski

€/a
€/km

0 % kokonaiskustannuksista

€
€
€
€
€
€
€

4207

131048
0
0,000

€/a
€/h
€/km

131048

Tuntikustannukset käyttötuntia kohti keskimäärin
Kilometrikustannukset ajosuoritetta kohti keskimäärin
Yhdistetty kustannus (esimerkki): työkustannukset + kiinteät kustannukset
muuttuvat kustannukset + yrittäjäriski

€/h
€/km

46,00
+0,095

Kokonaiskustannukset vuodessa yhteensä

HUOM! Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa

50,40
1,092

KUSTANNUSLASKELMA 2
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SKAL Jäsenyritys

KUSTANNUSLASKELMA

Kuljetuslaji: Maantiekuljetukset
Ajoneuvo: 3-aks. k-auto
Perävaunu: 5-aks. vars.pv
Lisälaitteet:

Uushankintahinnat
Auton alusta
Kuormatila tai vastaava
Perävaunu
Lisälaitteet ja varusteet
Auton renkaat
6 a-hinta 600
Pv:n renkaat
10 a-hinta 500
Hinta renkaitta

Kokonaismassa
Kantavuus
Hyötykuorma

60 tonnia
tonnia
22 tonnia

Ajosuorite (kuljetustehtävien vaatimat ajokilometrit vuodessa)
Muu ajo (huolto-, kotimatka- ym. ajot)
Ajokilometrit yhteensä vuodessa
Auton käyttömatka koko pitoaikana
Auton alustan pitoaika vuosina
Auton kuormatilan pitoaika vuosina
Perävaunun pitoaika vuosina
Lisälaitteiden ja varusteiden pitoaika vuosin
Polttoaineen kulutus keskimäärin
Lisäaineen (AdBlue) kulutus keskimäärin
Renkaiden kestomatka (uusien ja pinnotettujen keskiarvo)
Ajoneuvon käyttötunnit kuljetustehtävissä
Kuljettajien palkkatunnit
10 %:n apuaikalisällä
Kuljettajien keskipalkka
Välilliset palkkakustannukset
Päivärahat ja majoituskulut

13,70 €/h (sisältäen ilta-, yö-, ym. lisät)
68 % (mm. sosiaalikulut ja lomarahat)
3300 €/vuosi

Työkustannukset yhteensä
Työkustannukset käyttötuntia kohti
Polttoainekustannukset, hinta
Lisäainekustannukset (AdBlue)
Korjaus- ja huoltokustannukset
Rengaskulut, pinnoitekustannus

€/litra
€/litra
6500 €/vuosi (pitoaikana keskim.)
280 €/kpl, pinnoituskerrat
2 kpl

Muuttuvat kustannukset yhteensä
Poistot
Arvonaleneminen alusta
23 % vuosittain
Arvonaleneminen kuormatila
21 % vuosittain
Arvonaleneminen perävaunu
18 % vuosittain
Arvonaleneminen lisälaitteet
% vuosittain
Arvonaleneminen yhteensä
Pääoman korko (kuluineen)
6 %
Käyttöpääoman korkokulut
10 % edellisestä
Vakuutusmaksut (liikenne-, auto-, kuljetus- ym. vakuutusmaksut)
Liikennöimismaksut (ajoneuvoverot ja katsastusmaksut)
Hallintokustannukset (kirjanpito, atk, puhelinkulut, jäsenmaksut ym.)
Ylläpitokustannukset (säilytys, puhtaanapito ja pienvarustekulut)

Kiinteät kustannukset yhteensä

N:o Esim. 2

km/a
km/a
km/a
km
a
a
a
a
l/100 km
l/100 km
km
h/a
h/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/h
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/a

alv = 0 %
125000
35000
80000
-3600
-5000
231400
120000
3000
123000
861000
7,0
10,0
10,0

130000
2600
2860
39182
26644
3300

69126
26,59
0,000
0,000
0,053
0,045

0,098
12054

€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a

14560
3169
6469
0
24198
6859
686
8200
4000
5000
2600

€/a
€/kk

51543

Kustannukset yhteensä ennen yrittäjäriskin lisäystä

€/a

Yrittäjäriski

€/a
€/km

0 % kokonaiskustannuksista

€
€
€
€
€
€
€

4295

132723
0
0,000

€/a
€/h
€/km

132723

Tuntikustannukset käyttötuntia kohti keskimäärin
Kilometrikustannukset ajosuoritetta kohti keskimäärin
Yhdistetty kustannus (esimerkki): työkustannukset + kiinteät kustannukset
muuttuvat kustannukset + yrittäjäriski

€/h
€/km

46,41
+0,100

Kokonaiskustannukset vuodessa yhteensä

HUOM! Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa

51,05
1,106

KUSTANNUSLASKELMA 3
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SKAL Jäsenyritys

KUSTANNUSLASKELMA

Kuljetuslaji: Maantiekuljetukset
Ajoneuvo: 3-aks. k-auto
Perävaunu: 5-aks. vars.pv
Lisälaitteet:

Uushankintahinnat
Auton alusta
Kuormatila tai vastaava
Perävaunu
Lisälaitteet ja varusteet
Auton renkaat
6 a-hinta 600
Pv:n renkaat
10 a-hinta 500
Hinta renkaitta

Kokonaismassa
Kantavuus
Hyötykuorma

60 tonnia
tonnia
22 tonnia

Ajosuorite (kuljetustehtävien vaatimat ajokilometrit vuodessa)
Muu ajo (huolto-, kotimatka- ym. ajot)
Ajokilometrit yhteensä vuodessa
Auton käyttömatka koko pitoaikana
Auton alustan pitoaika vuosina
Auton kuormatilan pitoaika vuosina
Perävaunun pitoaika vuosina
Lisälaitteiden ja varusteiden pitoaika vuosin
Polttoaineen kulutus keskimäärin
Lisäaineen (AdBlue) kulutus keskimäärin
Renkaiden kestomatka (uusien ja pinnotettujen keskiarvo)
Ajoneuvon käyttötunnit kuljetustehtävissä
Kuljettajien palkkatunnit
10 %:n apuaikalisällä
Kuljettajien keskipalkka
Välilliset palkkakustannukset
Päivärahat ja majoituskulut

13,70 €/h (sisältäen ilta-, yö-, ym. lisät)
68 % (mm. sosiaalikulut ja lomarahat)
3300 €/vuosi

Työkustannukset yhteensä
Työkustannukset käyttötuntia kohti
Polttoainekustannukset, hinta
Lisäainekustannukset (AdBlue)
Korjaus- ja huoltokustannukset
Rengaskulut, pinnoitekustannus

€/litra
€/litra
9000 €/vuosi (pitoaikana keskim.)
280 €/kpl, pinnoituskerrat
2 kpl

Muuttuvat kustannukset yhteensä
Poistot
Arvonaleneminen alusta
23 % vuosittain
Arvonaleneminen kuormatila
21 % vuosittain
Arvonaleneminen perävaunu
18 % vuosittain
Arvonaleneminen lisälaitteet
% vuosittain
Arvonaleneminen yhteensä
Pääoman korko (kuluineen)
6 %
Käyttöpääoman korkokulut
10 % edellisestä
Vakuutusmaksut (liikenne-, auto-, kuljetus- ym. vakuutusmaksut)
Liikennöimismaksut (ajoneuvoverot ja katsastusmaksut)
Hallintokustannukset (kirjanpito, atk, puhelinkulut, jäsenmaksut ym.)
Ylläpitokustannukset (säilytys, puhtaanapito ja pienvarustekulut)

N:o Esim. 3

km/a
km/a
km/a
km
a
a
a
a
l/100 km
l/100 km
km
h/a
h/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/h
€/km
€/km
€/km
€/km
€/km
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/a
€/kk

Kiinteät kustannukset yhteensä
Kustannukset yhteensä ennen yrittäjäriskin lisäystä

€/a

Yrittäjäriski

€/a
€/km

0 % kokonaiskustannuksista

€
€
€
€
€
€
€

alv = 0 %
36400
10900
8670
-3600
-5000
47370
120000
3000
123000
430500
3,5
5,0
5,0

130000
2600
2860
39182
26644
3300

69126
26,59
0,000
0,000
0,073
0,045

0,118
14514
5617
1509
462
0
7588
2050
205
8200
4000
5000
2600

29643
2470

113283
0
0,000

€/a
€/h
€/km

113283

Tuntikustannukset käyttötuntia kohti keskimäärin
Kilometrikustannukset ajosuoritetta kohti keskimäärin
Yhdistetty kustannus (esimerkki): työkustannukset + kiinteät kustannukset
muuttuvat kustannukset + yrittäjäriski

€/h
€/km

37,99
+0,121

Kokonaiskustannukset vuodessa yhteensä

HUOM! Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa

43,57
0,944

TYÖKALUN REITTIOSUUDET

LIITE 4

MUUTETTAVISSA OLEVAT REITIN
HINTATEKIJÖIDEN LÄHTÖARVOT

LIITE 5

