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1 JOHDANTO 

Logistiikan rooli on kasvanut viime vuosina tärkeämmäksi, ja sen on huomattu olevan 

suuri ja tärkeä kokonaisuus paitsi taloudellisesti, myös vastuullisuuden ja ympäristöpääs-

töjen näkökulmasta. Logistiikan tehokkuus on yksi osa vastuullista toimitusketjun hallintaa, 

joten logistiikan hallitseminen taito on aina vain tärkeämpää yrityksille. 

Vihreät toimet ovat tärkeä osa yritysten imagoa. Ympäristöasiat ja niiden hallitseminen on 

ajankohtainen haaste, sillä Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n julkaise-

massa raportissa lokakuussa 2018 tuodaan esille huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamasta 

maapallon lämpötilan nousemisesta. Huoli maapallon tilasta on aiheellinen, ja lämpötilan 

nousun hidastamisen sekä lopulta sen pysäyttämisen eteen on jokaisen tehtävä töitä. 

Vientikuljetusten jatkuva kasvaminen ulkomaille on tässä tilanteessa suuri haaste logistiik-

kayrityksille; kuinka voidaan kasvattaa ulkomaankauppaa ja samalla ylläpitää hyvää ima-

goa ympäristöasioiden hallinnassa? 

Suomi on kuulunut osaksi Euroopan unionia jo 1990-luvulta lähtien, joten sen on otettava 

huomioon unionin päätöksiä politiikassaan. Euroopan unioni on jo perustamisestaan läh-

tien ottanut huomioon liikennepolitiikassa kuljetuksista aiheutuneet päästöt. Päästöjen vä-

hentämiseen kehitetyt standardit, päästörajat ja muut päätökset ovat tehokas apu taiste-

lussa ilmastonmuutosta vastaan. 

Tiukentuvat päästörajat ja standardit vaikuttavat huomattavasti yritysten toimintaan teolli-

suudessa ja logistiikassa. Tehtaiden perustaminen on hankalampaa ja tiukentunut lain-

säädäntö rankaisee entistä enemmän ympäristöstä piittaamattomia yrityksiä ympäristöva-

hinkojen sattuessa. Vientikuljetusten päästöjä on pyritty vähentämään lainsäädännön 

kautta uusissa kulkuneuvoissa, mutta haasteita tuottavat edelleen vanhat kulkuneuvot. 

Kulkutapoja yhdistävät intermodaalikuljetukset ja yhdistetyt kuljetukset ovat vastanneet 

tarpeeseen vähentää päästöjä, mutta maantieliikenteen suosio on silti säilyttänyt suosi-

onsa varsinkin kotimaan sisäisessä liikenteessä. Internetin kehitys ja verkkokauppojen 

avoimuus ympäri maailman lisäävät jatkuvasti maiden välisiä kuljetuksia, ja se kasvattaa 

pitkiä rahtimatkoja sekä niiden päästöjä.  

Kuljetuksista tulevat päästöt aiheuttavat kuormitusta ympäröivään luontoon sekä ilmaan. 

Lisäksi kulutetaan suuria määriä energiaa. Uusi teknologia mahdollistaa jatkuvasti parem-

man toiminnan logistiikka-alan yrityksissä, mutta vielä on paljon ongelmia ratkaistavaksi. 

Nykyisilläkin työvälineillä saadaan kuitenkin vähennettyä päästöjä oleellisesti. Oman toi-

minnan aktiivinen tarkastelu onkin kannattavaa. 
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Tämä opinnäytetyö tehdään tapaustutkimuksena toimeksiantona lasialan yritykselle. Työ 

tehdään toimeksiantajan mielenkiinnosta tietää oman toimintansa vaikutuksia luontoon. 

Työn tarkoituksena on tutkia, miten ympäristölaskenta toimii logistiikka-alan yrityksen 

vientikuljetuksissa. Yritys on tutkinut aiemmin tuotteidensa hiilijalanjälkeä sekä laseista tu-

levaa energiansäästöä. Työ suoritettiin syksyn 2018 aikana. Työ on salainen, joten toi-

meksiantajan nimeä ei esitellä työssä eikä tuotteita erotella nimillä.  

Työn toimeksiantaja on ulkoistanut kuljetukset huolintayrityksille, minkä vuoksi työ on ra-

jattu tarkistelemaan vain vientikuljetuksia. Rajausta on myös tehty vientimaiden osalta, jo-

ten työssä on mukana 80 prosenttia yrityksen kuljetuksista. Työssä käytettävää aineistoa 

on saatu toimeksiantajalta sekä sen huolintayrityksiltä. Työssä käytetään laskuria, jolla 

lasketaan päästöt yksittäisen matkan osalta yrityksestä saatavilla tiedoilla.  
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2 EUROOPAN UNIONIN LIIKENNEPOLITIIKKA 

2.1 Valkoinen kirja ja Marco Polo -ohjelma 

Euroopan unioni on ollut edistämässä ympäristötietoisuuden leviämistä jo pitkän aikaa. 

Euroopan yhteisöt julkaisi 1992 valkoisen kirjan liikennepolitiikasta (Karhunen & Hokka-

nen 2007, 13). Vuonna 2001 ja 2011 julkaistut liikenteen valkoiset kirjat luovat katseita 

seuraavalle vuosikymmenelle parantaen liikenteen tilannetta sekä vähentäen ympäristö-

kuormitusta erilaisilla toimilla (Euroopan komissio 2011). 

Marco Polo on Euroopan komission tukema ohjelma, joka on ollut tukemassa valkoisen 

kirjan tavoitteita vuosina 2006 - 2013. Valkoisessa kirjassa ennustetaan ilman rajoittavia 

toimia tavaraliikenteen kasvavan suuresti. Marco Polo -ohjelmalla pyrittiin tukemaan yri-

tyksiä siirtymisessä maantiekuljetuksista ympäristöystävällisimpiin kulkuneuvoihin, ja sa-

malla ehkäistäisiin maanteiden ruuhkautuminen. (Euroopan parlamentti 2006.) Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen (2013) mukaan asetettuihin tavoitteisiin ei päästy, vaikka tu-

kea haki merkittävä määrä yrityksiä. Ohjelma toteutettiin kahdessa jaksossa, ja sen tulok-

set on esitelty kuviossa 1. 

 

KUVIO 1. Marco Polo -ohjelman tulokset (Euroopan komissio 2014) 
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2.2 Verkkojen Eurooppa -väline 

Verkkojen Eurooppa -väline jatkoi vuonna 2014 Marco Polo -ohjelman jälkeen kestävien 

liikenneratkaisujen kehittämistä. Verkkojen Eurooppa rahoittaa hankkeita, joiden avulla 

Euroopan runkoverkon puuttuvat yhteydet korjataan. Kokonaisuus on jaettu kolmeen 

osaan, jossa liikenteen osaa käsittelee TEN-T. Euroopan laajuinen liikenneverkko muo-

dostuu ydinverkosta sekä kattavasta verkosta. (Euroopan neuvosto 2013, 1.) Suomessa 

ydinverkkoon kuuluu esimerkiksi Saimaan vesistöalue sekä Kouvolan tie- ja rautatiekulje-

tustenterminaali. Kattavassa verkossa sen sijaan on esimerkiksi 12 satamaa. Ydinverkko 

muodostaa multimodaalisia ydinkäytäviä. Nämä käytävät eivät ylety toistaiseksi Suomeen, 

mutta Verkkojen Eurooppa -välineen uudistuminen Euroopan unionin seuraavalle budjetti-

kaudelle voisi laajentaa Suomen rautatieverkon Pohjanmeri - Itämeri ydinkäytävään. Ydin-

verkon on arveltu valmistuvan vuoteen 2030 mennessä ja kattavan verkon vuoteen 2050 

mennessä. (Liikennevirasto 2018a.) Kuviossa 2 on esitelty ydinkäytävän mahdollinen laa-

jentuminen Suomeen ja Ruotsiin. 

 

KUVIO 2. Ydinkäytävän laajentuminen (Ramboll 2018) 

Vuoden 2001 valkoisessa kirjassa esitettiin ajatus merten moottoritiestä. Tällä toimella ko-

missio siirtäisi kuljetuksia maanteiltä lyhyen matkan merenkuljetuksiin parantamalla meri-

reittejä. Merten moottoritie lisäisi meriliikenteen nopeutta etenkin lähekkäin olevien mai-

den välillä, kuten Ranskassa ja Espanjassa. Ohjelman on määrä tukea satamia sekä esi-

merkiksi ympärivuotista käyttöä edistäviä toimia. (Euroopan komissio 2001.) Parlamentin 

(2014, 4-5) julkaisemassa asiakirjassa kuitenkin kerrotaan, että ohjelma ei ole saavuttanut 
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sille asetettuja odotuksia. Asiakirjan mukaan tieto ei ole levinnyt kaikkiin satamiin eikä oh-

jelmasta hyötyvät tahot ole tietoisia ohjelman monipuolisuudesta. Positiivisena asiana oh-

jelman aikana on nähty joidenkin satamien yhteistyön lisääntyminen. Kuvio 3 esittää mer-

ten moottoriteiden kartan. Siinä on näkyvissä tärkeimmät lyhyen matkan reitit. 

 

KUVIO 3. Merten moottoritie -kartta (Euroopan komissio 2004) 

2.3 Muut toimet 

Euroopan unionin tasolla päästöjä pyritään myös vähentämään erilaisilla direktiiveillä. Eu-

roopan neuvosto määräsi vuonna 2003 polttoainedirektiivissä kaikkien polttoaineiden rikit-

tömyyden maantieliikenteessä (Euroopan neuvosto 2003). Direktiivi astui voimaan Suo-

messa vuonna 2005. Vuonna 2012 annettu rikkidirektiivi puolestaan laski laivojen polttoai-

neiden rikkipitoisuutta. Uusi diesel sai sisältää rikkiä esimerkiksi vuonna 2015 alkaen Suo-

messa vain 0,1 prosenttia, kun ennen sitä se oli yhdessä prosentissa. Eteläisessä Euroo-

passa pitoisuus on ollut viisi prosenttia, mutta vuoden 2020 alusta näilläkin alueilla rikkipi-

toisuuden tulee olla alle 0,5 prosenttia. (Euroopan parlamentti 2012.) Henkilöautojen 

muita päästöjä on vähennetty tyyppihyväksyntädirektiivillä unionin perustamisesta lähtien 

(McKinnon, Cullinane, Browne & Whiteing 2015, 46). 

Muita ympäristöä edistäviä sekä logistiikkaan liittyviä toimia ovat Euroopan unionin harmo-

nisoidut standardit sekä kilpailun avaaminen kaikille halukkaille myös kansallisella tasolla. 

Kansalliset lainsäädännöt eri maissa ovat hankaloittaneet rautatieverkkojen käyttöä, jolloin 

kilpailu ei ole ollut tasapuolista Euroopan unionin sisällä. Teknisten standardien harmoni-

sointi on poistanut esteitä kuljetusketjuissa ja yhdistänyt maiden kuljetusjärjestelmiä. Stan-

dardeilla on esimerkiksi vaikutettu ajoneuvojen mittoihin sekä painoihin. (Vrenken, Macha-

ris & Wolters 2005, 221-226.) 
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3 YRITYKSEN YMPÄRISTÖKYVYKKYYS 

3.1 Vastuullinen toimitusketjun hallinta 

Ympäristökyvykkyys on termi, jolla tarkoitetaan tietoja ja taitoja toimia ympäristön hyväksi. 

Tämä taito on tärkeä osaamisenalue jokaiselle yritykselle, varsinkin tulevaisuudessa. Ym-

päristökyvykkyydellä yritys voi saada huomattavaa kilpailuetua verrattuna muihin alalla toi-

miviin yrityksiin. (Tikka 2016, 105.) Nurmi, Ahvenainen ja Hietanen (2012, 10) ovat sa-

malla linjalla pohtiessaan logistiikka-alan näkymiä vuonna 2030 tulevaisuuden tutkimus-

keskuksen raportissa. 

Ympäristökyvykkyyteen kuuluu monia erilaisia huomioitavia asioita. Uusien tutkimusten ja 

raporttien avulla ymmärretään jatkuvasti uusia asioita ympäristöstä ja sen toiminnasta. 

Yhdeksi viime aikoina tutkituksi sekä kehitetyksi aiheeksi on noussut toimitusketjun hal-

linta. Toimitusketjun hallinta on ajatuksena jo keksitty 1980-luvulla, mutta sittemmin se on 

sekoitettu monesti logistiikka-termin kanssa. Virallisen määritelmän mukaan kuitenkin lo-

gistiikka on vain yksi osa toimitusketjun hallintaa. Council of Supply Chain Management 

Professionals -järjestön esittelemät termien selitykset ovat seuraavassa lainauksessa. 

Logistiikkajohtaminen tarkoittaa sitä osaa toimiketjujen hallinnasta, joka suunnitte-

lee, toteuttaa ja valvoo tuottavia sekä tehokkaita tavaroiden myötä- ja vastavirtoja, 

varastointia, palvelua ja niihin liittyvää informaatiota lähtö- ja kulutuspaikan välillä. 

Logistiikan tarkoituksena on asiakasvaatimuksiin vastaaminen. 

Toimitusketjun hallinta käsittää kaikki hankintaan, ostamiseen, jalostukseen sekä lo-

gistiikkaan liittyvät suunnittelu- ja hallintatoiminnot. Mikä tärkeintä, se sisältää myös 

yhteistyön ja koordinoinnin kanavassa, johon voivat kuulua toimittajat, väliportaat, 

ulkoisten palvelujen tarjoajat ja asiakkaat. Erityisesti toimitusketjun hallinta yhdistää 

yrityksen sisäisen ja yritysten välisen kysynnän- ja tarjonnanhallinnan. (Karhunen & 

Hokkanen 2007, 11.) 
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KUVIO 4. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan ero yrityksen sekä ulkopuolisen näkökul-
masta (Karhunen & Hokkanen 2007,12) 

Ero logistiikan ja toimitusketjun hallinnan välillä ei ole siis suuri, kuten kuviosta 4 voidaan 

huomata. Tässä työssä pyritään sovittamaan näitä kahta asiaa keskenään, jotta työ olisi 

helpommin ymmärrettävissä. 

Erilaisten tutkimusten ja artikkeleiden pohjalta näyttää siltä, että toimitusketjun hallintaa 

pyritään edistämään myös akateemisen tutkimuksen kautta ja on muodostunut uutta käsit-

teistöä, kuten vastuullisen toimitusketjun hallinta. Tämä ajattelutapa nivoutuu osaksi kier-

totaloutta, ja se ottaa paremmin huomioon ympäristöasiat. Vastuullinen toimitusketjun hal-

linta nähdään ratkaisuna kuljetus- ja logistiikka-alan ympäristöongelmiin sekä kulutustottu-

muksiin. Toimintatapaa käyttävien yritysten on tarkasteltava säännöllisesti toimintaansa, 

jotta paras mahdollinen tehokkuus saavutetaan. (Kazancoglu, Sagnak & Kazancoglu 

2018, 1282.) 

Kiertotalouden sanoma näkyy hyvin vastuullisessa toimitusketjujen hallinnassa, sillä tälle 

toimintatavalle on tärkeää, että sen kaikkien osa-alueiden indikaattorit ovat tasapainossa 

keskenään. Indikaattoreita mitataan erilaisien kriteerien ja toimenpiteiden avulla. (Kazan-

coglu ym. 2018, 1283.) Vastuullinen toimitusketjun hallinnan kriteerit ja mittarit toimivat tä-

män opinnäytetyön viitekehyksenä.  
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Kazancoglu ym. (2018, 1282-1283) kirjoittivat artikkelin, joka kokosi tiedot vastuullisesta 

toimitusketjun hallinnasta. Artikkelin tarkoitus on kuitenkin tehokkuuden arvioinnin kehyk-

sen luominen. Kehystä voidaan käyttää myös yritystasolla vastuullisen toimitusketjun hal-

linnan kehittämisessä. Kokonaisvaltaisena ja kolmiportaisena järjestelmänä se ottaa huo-

mioon enemmän asioita kuin aiemmin ja helpottaa näin vastuullisen toimitusketjun hallin-

nan ymmärtämisessä. McKinnon ym. (2010, 16-17) lisäävät, että tyypillisesti ympäristöys-

tävällisestä toiminnasta välittävät yritykset haluavat myös esimerkiksi huolitsijoiden nou-

dattavan määrättyjä standardeja toimissaan. Yritykset eivät halua tuoda tuotteillensa ne-

gatiivista kuvaa huonoilla ympäristötoimilla. 

 

 

KUVIO 5. Vastuullisen toimitusketjun suorituskyvyn pääkriteerit (Kazancoglu ym. 2018, 
1289) 

Vastuullinen toimitusketjun hallinta koostuu kuudesta pääkriteeristä. Näiden kaikkien kri-

teerien tulee olla tasapainossa, jotta toimitusketju toimii tarkoituksen mukaisesti. Kuviossa 

5 on esitelty pääkriteerit. Tässä työssä tarkastellaan toimitusketjun logistista tehokkuutta. 

Vastuullinen toimitusketjun hallinnan idea pohjautuu ympäristöystävälliseen toimintaan. 

Logistiikan osalta ympäristöystävällisyys tarkoittaa ensisijaisesti vähemmän saastuttavien 

kulkumuotojen käytön lisäämistä eli toisin sanoen liikenteen siirtämistä pois maantie- ja 

lentoliikenteen parista. Logistiikan toimintojen kehittämisessä tulisi muutenkin painottaa 

enemmän ympäristöystävällisyyttä. Käänteinen logistiikka on yksi Kazancoglun tutkimista 

alakriteereistä. Käänteinen logistiikka, tai toiselta nimeltään paluulogistiikka, korostaa ym-

päristöystävällistä kierrätystä eli tavaroiden uusiokäyttöä ilman materiaalihukkaa. Tällä toi-

minnalla vähennetään kustannuksia lisäämällä kierrätysarvoa. Käänteinen logistiikan toi-

menpiteissä mainitaan myös tavaran toimittajien yhteistyö, jolla saavutetaan positiivisia 
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vaikutuksia ympäristön kannalta. (Kazancoglu ym. 2018, 1291-1292.)  Tikka (2016, 99) 

lisää, että käänteinen logistiikka on huomioinut paremmin paluukuljetukset ja niiden hyö-

dyntämisen. McKinnon ym. (2010, 14-15) kertovat vuonna 2005 suoritetusta tutkimuk-

sesta, jonka mukaan vihreän toimitusketjun hallinta säästää kuluja ja parantaa myyntiä. 

Uusi tilanne markkinoinnissa näkyy kannattavuuden paranemisena. Kazancoglu ym. 

(2018, 1295) kuitenkin huomauttavat, että suuresta vastuullisen toimitusketjun hallinnan 

mukaisesta kirjallisuudesta huolimatta sen toiminta käytännössä on vielä jokseenkin vä-

häistä monissa yrityksissä. 

TAULUKKO 1. Alakriteerejä sekä mittareita logistisen suorituskyvyn pääkriteerille (Kazan-
coglu ym. 2018, 1289) 

 

Viitekehys antaa työlle suunnan ja helpottaa myöhemmin lukijaa työn seuraamisessa. 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee logistisen suorituskyvyn alakriteereistä vihreän logistiikan 

parantamista. Vihreän logistiikan parantamisen mittareista on tässä työssä otettu tarkiste-

luun taulukossa 1 esitellyt kokonaisuudet:  

• ympäristöystävällinen kuljetus 

• keskimääräiset käsittelykerrat 

• keskimääräinen kuljetuksen pituus 

• keskimääräinen kuormitustaso ajoneuvossa 

• kuljetusmuoto 

• reitin optimointi. 
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Työlle asetettu tutkimuskysymys perustuu edellä kuvattuun viitekehykseen, ja se pyrkii ku-

vailemaan toimeksiantona saatua tehtävää teoreettisesta näkökulmasta. Tutkimuskysy-

mykseksi on muodostunut tarve saada tietää: Miten ympäristölaskenta toimii yrityksen 

vientikuljetuksissa käytännössä, ja miten sitä voidaan kehittää eteen päin?  

3.2 Energia- ja materiaalitehokkuus 

Ympäristökyvykkyyttä pyritään parantamaan esimerkiksi ympäristöstandardeilla, yhteis-

kuntavastuuraporteilla ja ympäristömerkeillä. Nämä toimet nostavat energia- ja materiaali-

tehokkuutta. Energia- ja materiaalitehokkuudesta on tullut yksi merkittävistä liiketoiminnan 

trendeistä. Ympäristövaatimusten tiukentuessa logistiikka-ala on suurten muutosten kes-

kellä. Logistiikan valtavirran kehitys on ollut viime aikoina kohti vihreää logistiikkaa. Tikan 

(2016, 102-103) mukaan yhteiskuntavastuu on nostettu mukaan toimintaan, ja yhä use-

ampi yritys ottaa osaksi toimitusketjuaan vastuulliset vaatimukset.  

Ympäristöstandardeista vain EURO-päästöstandardi on pakollinen yrityksille. Se on osa 

Euroopan unionin tyyppihyväksyntädirektiiviä. EURO-luokituksella osoitetaan päästöjen 

enimmäisraja jokaisessa luokassa. EURO-luokitus seuraa kehitystä, joten uudemmat ajo-

neuvot sijoittuvat aina tiukimpaan päästöluokkaan. Uusia luokituksia on lisätty viiden vuo-

den välein. Raskaiden ajoneuvojen luokat on esitelty roomalaisin numeroin. (Liikennevi-

rasto 2015, 11.) McKinnonin ym. (2015, 46) mukaan EURO-luokitus on pudottanut varsin-

kin sekä typen oksidien että pienhiukkasten päästöjä. EURO-standardi ei ota huomioon 

hiilidioksidipäästöjä, mutta standardin toteutus ei saa suurentaa sen päästömäärää. Kuvio 

6 esittelee EURO-standardin vaikutuksia autojen tuottamiin päästöihin. 

 

KUVIO 6. EURO-luokituksen vaikutukset päästöihin (Trafi 2018) 
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Tunnetuin ympäristöstandardeista on ISO 14001 -standardi. Se kuuluu ISO 14000 -sar-

jaan, ja siinä kerrotaan ympäristöohjelman vaatimukset ja ohjeet. (Pesonen, Hämäläinen 

& Teittinen 2005, 15-16.) ISO on lyhenne nimestä International Organization for Standar-

dization, ja se toimii ympäri maailmaa. Suomen standardisoimisliiton (2018) mukaan ym-

päristöjärjestelmäsarjaan kuuluu myös kolme muuta standardia, jotka tukevat ISO 14001 -

standardin noudattamista. ISO 14000 -sarjan muut standardit käsittelevät tarkemmin 

muita ympäristöasioita. Näistäkin standardeista voi saada tukea ISO 14001 -standardin 

toteuttamiseen. Edellä mainitut ympäristöjärjestelmästandardit on päivitetty viimeksi 

vuonna 2015.  

ISO 14001 -standardi muodostuu viidestä vaiheesta, jotka johdattavat yritystä sertifikaattia 

kohti. Pesonen ym. (2005, 15-16) huomauttavat, että ISO 14001 -standardia voidaan to-

teuttaa noudattamalla vain joitakin kohtia, mutta sertifiointi vaatii kaikkien osien noudatta-

mista. Standardin tarkoitus on saada yritykset toimimaan ympäristön hyväksi. Suomen 

standardisoimisliitto (2018) lisää, että standardilla voidaan ennaltaehkäistä ympäristöva-

hinkoja. ISO 14001 -standardi on tehty joustavaksi toteuttaa missä tahansa yrityksessä. 

Ennen sertifikaatin myöntämistä yrityksen toimintaa tutkitaan auditointien kautta. Auditoin-

nin suorittaa yrityksen ulkopuolinen henkilö. (Pesonen ym. 2005, 79-81.) 

Euroopan yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, eli EMAS, on ym-

päristöasioiden hoitoa parantava järjestelmä. EMAS on Euroopan unionin asetus, ja siitä 

on säädetty myös Suomen laissa. EMAS on ISO 14001 -standardiin perustuva hallintajär-

jestelmä. Sen tärkein tarkoitus on luoda ympäristöselonteko, jonka jälkeen yritys voi 

saada EMAS-rekisteröinnin. (Pesonen ym. 2005, 17-18.) Ympäristöselonteko on julkinen 

julkaisu, ja se tehdäänkin asiakkaita sekä sidosryhmiä varten. Ympäristöselonteon arvioi-

jana toimii akkreditoitu todentaja. (Pesonen ym. 2005, 82-83.) Suomen ympäristökeskuk-

sen (2018) mukaan EMAS-sertifikaatin voi saada Euroopan talousalueella sijaitsevat yri-

tykset. Sertifioidut yritykset saavat oikeuden käyttää EMAS-logoa. Pesonen ym. (2005, 

84-86) muistuttavat, että logon käyttöä on säädelty tarkasti. EMAS-rekisteröinnin voi myös 

menettää. Jatkuva parantaminen ja järjestelmän ylläpitäminen on tärkeää. Kuviossa 7 on 

esitetty matka ISO 14001 -standardin katselmuksesta EMAS-rekisteröintiin asti. 
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KUVIO 7. Askeleet EMASiin (Suomen ympäristökeskus 2018) 

EURO-luokituksen rinnalle on asetettu stage-luokitus. Tämä päästöstandardi keksittiin vä-

hentämään työkoneiden päästöjä 1990-luvun lopussa. Myöhemmin päästörajoja tiukenta-

essa stage-luokitukseen otettiin mukaan myös junat. Stage-luokat IIIA, IIIB ja IV tulivat 

voimaan vuosina 2006 - 2014. Päästörajat ovat yhdenmukaiset Yhdysvalloissa käytössä 

olevan Tier-luokituksen kanssa. (Transportpolicy 2018.) 

Logistiikan kuljetusten osalta tärkeä standardi on EN 16258. Tämä standardi otettiin käyt-

töön vuonna 2013 ensimmäisenä eurooppalaisena liikenteen päästölaskennan standar-

dina (Euroopan komissio 2013). EN 16258 sai myös Suomessa kansallisen standardin 

vahvistuksen. Standardi pyrkii yhtenäistämään liikenteen päästölaskentaa saman lasken-

tatyylin alle. EN 16258 raportoi energiankulutuksen määrää ja kasvihuonepäästöjä. Stan-

dardi ei ota huomioon esimerkiksi pienhiukkaspäästöjä. Tuloksissa on huomioitu kuusi tär-

keintä kasvihuonekaasua. EN 16258 vaatii tarkkoja lähtötietoja, jotta laskenta voidaan 

suorittaa. Tarkkojen tietojen takia standardi on hieman hankala käytettäväksi muille kuin 

kuljetuksesta vastaaville kuljetusyrityksille. Sertifikaatin saaminen vaatii tarkkaa raportoin-

tia. (LIPASTO 2018b.) 

Just In Time, eli suomeksi juuri ajallaan, on periaate, jonka tarkoituksena on parantaa te-

hokkuutta. Periaate pyrkii suoraviivaisuuteen ja lopettamaan välivarastoinnit sekä tarpeet-

toman työn tekemisen. JIT-periaate säästää materiaaleja, mutta sen tihentyneet vientiker-

rat lisäävät kuljetuksista tulevia päästöjä sekä ruuhkauttaa reittejä. Lean-periaate on lä-

hellä JIT-periaatetta, mutta tämä periaate pyrkii vähentämään turhia kuljetuksia. Lean-pe-

riaatteen tärkeimmät sanomat ovat jatkuva parantaminen sekä tiimityöskentely. Se pyrkii 

eliminoimaan hukkatuotannon sekä pienentämään kustannuksia.  (Tikka 2016, 60-66, 70-

73.)  
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3.3 Vihreä logistiikka 

Logistiikka voidaan määritellä monella eri tavalla. Council of Supply Chain Management 

Professionals -järjestön määritelmä on yleinen, mutta esimerkiksi Suomessa Karrus 

(2001, 13) on esittänyt oman näkemyksen kirjassaan ”Logistiikka”. Karruksen mukaan lo-

gistiikassa on kyse erilaisten kokonaisuuksien, kuten tuotannon, jakelun ja kierrätyksen ja 

asiakaspalvelun kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Kyse on myös näiden kaikkien asioi-

den johtamisesta. Logistiikasta on käytetty aiemmin myös materiaalihallinnan synonyy-

minä. Suurempi painotus materiaalitoimintojen tarkasteluun aiheuttaa vieläkin sekaan-

nusta toimintaketjun hallinnan kanssa. Aiemmin esitelty logistiikan ja toimitusketjun hallin-

nan ero antoi jo jonkinlaisen käsityksen logistiikan tarkoituksesta, mutta kuviossa 8 on 

nähtävillä tarkemmin logistiikan toimintaa. 

 

KUVIO 8. Tavaralogistiikan perustoiminnot toimitusketjussa (Karrus 2001,14) 

Logistiikan ydin on saada tuotteet määränpäähän oikeaan aikaan alhaisilla kustannuksilla. 

Logistiikan tavoitteena pidetään myös ”viiden oikean vaatimusta”, jolla päästään tarkoituk-

senmukaiseen lopputulokseen. (Mäkelä, Mäntynen & Vanhatalo 2005, 9.) Logistiikan kä-

site on laajentunut, eikä sitä nähdä enää pelkästään jakeluna. Suuri osa logistiikan tutki-

muksista on keskittynyt vain tutkimaan logistiikan kannattavuuden maksimointia. 2000-lu-

vun taitteessa on herätty ajattelemaan enemmän logistiikan vaikutuksia ympäristössä. 

(McKinnon ym. 2010, 9.) 

Mäkelän ym. (2005, 135) mukaan vihreä logistiikka on kehittynyt logistiikan muoto, joka 

ottaa perinteisen taloudellisen ja tehokkuuden suunnittelun lisäksi huomioon ympäristöhai-

tat. Vihreä logistiikka pyrkii saamaan suurimman mahdollisen hyödyn säästämällä samalla 

kuitenkin luontoa suurimmilta saasteilta. McKinnon ym. (2010, 5-7) toteavat, että vihreä 

logistiikka muodostuu haittojen vähentämisestä rahdinkuljetuksessa, kaupunkilogistii-

kasta, käänteisestä logistiikasta, vastuullisen toimitusketjun hallinnasta ja yritysten ympä-

ristöstrategioista. McKinnon ym. (2010, 8-9) myös lisäävät, että tarve vihreän logistiikan 

tutkimiselle ja edistämiselle on kuitenkin lähtenyt ympäristöryhmien huolesta ympäristön 
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kuormitusta kohtaan. Tietoisuuden lisääntyessä aihetta on tutkittu halusta ymmärtää pa-

remmin ja auttamalla omalla toiminnallaan. Tutkimuksen määrä onkin kasvanut, minkä 

vuoksi ympäristöstrategioita on kehitetty monelle eri tasolle. Kehitys on tuonut myös muu-

toksen ajattelutapaan. Vihreä logistiikka ei ole enää vain operatiivisia muutoksia, vaan 

myös ympäristöystävällisten ajattelumallien sisäistämistä strategioihin.  

Tutkimusten laajentuminen on tuonut vihreästä logistiikasta kansainvälisen asian. Maail-

manlaajuisen kaupan lisääntyessä ongelma ei kosketa vain omaa maata. Euroopan unio-

nin sekä kansallisten toimien myötä vihreä logistiikka on kaikkien nähtävillä erilaisien stan-

dardien ja raporttien muodossa. Lainsäädäntö ja hallituksen ohjelmat huomioivat entistä 

enemmän vihreän logistiikan kehitystä. (McKinnon ym. 2010, 4-6.) 

Ympäristöasiat ovat usein olleet pakonomaisia asioita, joilla pidetään asiakkaat tyytyväi-

sinä ja vastataan maan säädöksiin. Tuoreimmat tutkimukset osoittavat, ettei käytösmalli 

ole vieläkään täysin muuttunut, sillä ympäristötoimia tehdään edelleen julkisuuskuvan 

sekä säännösten vuoksi, mutta myös säästöjen sekä erottumisen vuoksi. Ympäristön suo-

jeleminen ei ole monien yrityksien tärkeimpänä ajatuksena. Ympäristötoimet silti paranta-

vat tilannetta luonnossa, vaikka yritys sitä ei tärkeimpänä asiana näkisi. (McKinnon ym. 

2010, 13-15.) 

3.4 Kuljetusmuodot 

Rahdin kuljetukseen käytetään tyypillisesti maantietä, merta tai rautatietä. Ilmaliikenne on 

neljäs mahdollinen kuljetusmuoto, mutta se on rajattu tässä opinnäytetyössä pois sen vä-

häisen käytön vuoksi. Tyypillistä on, että tuotteita lähettäessä ulkomaille yritys käyttää mo-

nia kuljetusmuotoja saadakseen toimituksen perille. Tällaista monen kuljetusmuodon kul-

jetustapaa, jossa tavara pysyy samassa yksikössä, kutsutaan suuryksikkökuljetukseksi eli 

yleisesti puhutaan intermodaalikuljetuksesta. Suuryksiköitä ovat esimerkiksi kuorma-autot 

ja perä- sekä junavaunut. Multimodaalikuljetus on samanlainen kuljetusmuoto kuin inter-

modaalikuljetus, mutta siinä voidaan vaihtaa kuljetusyksikköä matkan aikana. (Karhunen 

ym. 2007,176-191.) Intermodaalikuljetusten yleinen muoto on myös yhdistetyt kuljetukset, 

jossa kuljetus tapahtuu rauta- tai vesiteitse ja maantiekuljetus ainakin toisessa päässä toi-

mitusta. Konttikuljetusten määriä lasketaan TEU-yksiköllä. Yksi TEU vastaa noin kuuden 

metrin mittaista peruskonttia. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2011.) 

Näiden kuljetusmuotojen etuna on kuljetuksen toteuttaminen tilanteeseen parhaaksi sopi-

valla kuljetusmuodolla, jolloin kuljetusmuotojen parhaat puolet tulevat esiin. Junakuljetus 

on edullista ja ympäristölle ystävällisempää toimintaa, kun taas maanteillä kuorma-autojen 
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liikenne mahdollistaa hieman joustavuutta aikatauluihin. Tämä kuljetusmuoto vaatii tark-

koja yhtymäkohtia, mitä varten on kehitetty kontit ja perävaunut, sekä käsittelylaitteet näi-

den siirtämiselle. Kuljetustavan on myös tutkittu vähentävän energiankulutusta. (Karhunen 

ym. 2007, 175-177.) Kuvassa 1 on nähtävillä roro-laivan eli päädystä täytettävän laivan 

lastaus satamassa merikuljetusta varten. 

 

KUVA 1. Laivan lastaus (Finnlines) (Nisula 2013, 147) 

Kuljetusmuodoista yleisin Suomen maaperällä on ollut maantiekuljetus. Maantiekuljetuk-

set aiheuttavat eniten Suomen hiilidioksidipäästöistä. Maantiekuljetusten määrää pyritään-

kin vähentämään, ja siirtämään kuljetuksia rautatie- ja vesiliikenteeseen. Suomi on muihin 

Euroopan maihin nähden saari, mikä rajoittaa niin sanotun kumipyöräliikenteen kulkemista 

ulkomaille. Maantiekuljetuksen etuna on sen aikataulullinen joustavuus sekä ulottuvuus 

vaikeisiin paikkoihin. Maantiekuljetuksessa voidaan kuljettaa niin kontteja kuin puoliperä-

vaunujakin. Maantieliikenteen huoli on teiden kunnon huonontuminen. (Tikka 2016, 75-

76.) Nisulan (2013, 16) mukaan pohjoismaiden välisessä liikenteessä on yleistä niin sano-

tulla suoralla autolla toimiminen eli vetävä auto ei vaihdu missään välissä. Tapanisen 

(2018, 47) mukaan tämän toiminnan mahdollistaa kabotaasiliikenne, jonka avulla Euroo-

pan talousalueen maissa voi toimia vapaasti toisen maan kumipyöräliikennettä. Suo-

messa tieliikenteen tehokkuutta on parannettu nostamalla ajoneuvoyhdistelmien maksimi-

painoa sekä -korkeutta. 

Meriliikenteellä hoidetaan pitkiä kuljetuksia. Merikuljetukset ovat Suomen taloudelle tär-

keitä, sillä niiden avulla Suomi on yhteydessä moniin Euroopan maihin. Vuonna 2012 me-

riteitä pitkin kulki 90 prosenttia Suomen viennistä. (Tapaninen 2013, 24.) Meritiekuljetuk-

sien etuna on suuri kapasiteetti kuljettaa tavaroita. Huono puoli on kuitenkin merikuljetus-

ten hitaus, jonka vuoksi se ei ole pystynyt siirtämään maantiekuljetuksia merelle. (Tikka 
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2016, 74.) Aluksien hiilidioksidipäästöt eivät ole suuria, mutta rikkidioksidi- ja hiukkaspääs-

töt ovat suurempia kuin maantiekuljetuksissa. Vuonna 2015 voimaan astunut rikkidirektiivi 

vähentää kuitenkin päästöjä. (Euroopan komissio 2015.)  

Merikuljetuksiin on käytettävissä isoja aluksia, mutta Suomen osalta yleisin alus on usein 

roro-alus. Suurten rahtialusten ongelmana on Tanskan salmet sekä Suomen talvi, jolloin 

vesiteitä pidetään auki jäänmurskaajien avulla. Suomalaisten varustamoiden etu on kui-

tenkin jäävahvistetut alukset, joten suomalaiset laivat eivät tarvitse jäänmurtajia. (Tapani-

nen 2013, 26-27.) Suomessa viennin osalta vilkkain satama on Haminassa ja Kotkassa. 

Konttikuljetukset ovat yleisin kuljetusmuoto aluksissa, mutta Euroopan sisäisesti kulkee 

paljon myös perävaunuja. Meriteitse kuljetettujen tavaroiden määrä on kasvanut kaksin-

kertaiseksi viimeisimmän 20 vuoden aikana. (Liikennevirasto 2018b, 21-30.) Kuviossa 9 

voidaan nähdä lastimuotojen vaihtelut vuodesta 2005 lähtien. 

 

KUVIO 9. Kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetettu lasti ulkomaan meriliikenteessä, 2005–
2017 (Liikennevirasto 2018b, 30) 

Junakuljetus on vähiten saastuttava kuljetusmuoto, vaikka osa tavarakuljetuksista suorite-

taan edelleen dieselvetureiden vetäminä. Junakuljetuksilla on silti potentiaalia vähentää 

myös päästöjä, mikäli junien sähköliikenteessä siirryttäisiin enemmän käyttämään uusiutu-

vista luonnonvaroista tuotettua sähköä. Ympäristöystävällisyys voi lisätä junaliikenteen 

käyttöä entisestään tulevaisuudessa. Junakuljetuksella voidaan kuljettaa paljon tavaraa 

kerralla, ja se on myös nopea kuljetustapa pitkille välimatkoille. Heikkoutena junakuljetuk-

sissa voidaan pitää raideleveyksien erilaisuutta useassa maassa. (McKinnon ym. 2010, 

15; Tikka 2016, 16.) Junien ongelma on myös niiden joustamattomuus, sillä ne tarvitsevat 

liikkumiseen raiteita. Ongelmia aiheuttavaa myös yksiraiteinen liikenne. Suomessa kaksi-

raiteista aluetta on vain 10% koko maan raidepituudesta. (Tapaninen 2018, 50-51.)  
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Keski-Euroopassa on pitkät rautatieosuudet junille. Esimerkiksi osa suomalaisista perä-

vaunuista saapuu laivoilla Lyypekin alueelle, yleisimmin Travemünden isoon satamaan, ja 

jatkavat junalla matkaa esimerkiksi Italiaan tai Ranskaan. Junat voivat kuljettaa myös ko-

konaisia ajoneuvoyhdistelmiä. (Nisula 2013, 162-168.) Eniten Suomesta viedään tavaraa 

Antwerpeniin ja Rotterdamiin (Liikennevirasto 2018b, 25). Raideleveyksien vaihtelu mai-

den välillä aiheuttaa vaikeuksia ympäri Eurooppaa. Suomessa on käytössä sama raidele-

veys kuin Venäjällä maiden yhteisen historian vuoksi. (Karrus 2001, 118.) Suomesta löy-

tyy vain yksi junalautoille sopiva satama. Turun satamasta on junalauttaliikenne sekä 

Ruotsiin että Saksaan. (Mäkelä ym. 2005, 102.) Esimerkki ulkomaiden pitkistä junakulje-

tuksista on esitetty kuvassa 2. 

 

KUVA 2. Irtoperävaunujen kuljetus junassa (HUPAC) (Nisula 2013, 169) 

3.5 Kuljetusten ongelmia 

Kuljetuksien optimointiin liittyy paljon ongelmia, joiden ratkaisu ei ole aina yksinkertaista. 

Kotimaan ja ulkomaan kuljetukset asettavat erilaisia pulmia tuotteiden perille toimittami-

sessa. Ulkomaankuljetusten osalta on tyypillistä, että yritys ulkoistaa kuljetustoiminnan 

kansainvälisille kuljetusyrityksille. (Karrus 2001, 129.) 

Yhdistettyjen kuljetusten ongelmana ja solmukohtana ovat usein satamat, joissa suuri 

määrä tavaroita odottaa pääsyä laivaan tai sieltä pois. Aikataulut usein viivästyvätkin juuri 

meriliikenteen vuoksi. Yhdistetyissä kuljetuksissa tärkeää on toiminnan tehokas koordi-

nointi. (Karrus 2001, 119.) Tapaninen (2018, 84-85) kertoo, että tätä ongelmaa on pyritty 

paikkaamaan nykyisin kuivasatama-konseptilla. Kuivasatama on samanlainen kuin mikä 

vain muukin satama, mutta se sijaitsee sisämaassa kuivalla maalla. Kontit siirretään lai-
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vasta suoraan junavaunuihin ja kuljetetaan kuivasatamaan. Liikenne kuivasatamaan ju-

nalla on ympäristöystävällisempää kuin maantieliikenne suoraan määränpäähän. Se myös 

vähentää satamien ruuhkia. Tapaninen (2018, 25) lisää, että Ruotsin Göteborg on yksi 

edelläkävijä kuivasatamatoiminnan osalta. Suomessa edistystä hidastuttaa suuri satamien 

määrä. Tapaninen (2013, 79-80) muistuttaa, että ulkomaankuljetuksissa ongelmia ilmenee 

muissakin kulkumuotojen liittymäkohdissa. Kulkuneuvojen vaihtaminen toiseen on kallista, 

jolloin samalla menetetään yhdistettyjen kuljetusten etu, kuten esimerkiksi maantiekulje-

tuksen ja meriliikenteen yhdistelmässä verrattuna pelkkään maantiekuljetukseen. Yhdiste-

tyistä kuljetuksista saadaan kannattavampaa valitsemalla oikeat kulkumuodot sekä laske-

malla satamakustannuksia. Kuviossa 10 on esitetty kustannukset yhdistetyistä kuljetuk-

sista ja pelkällä maantiellä kulkiessa. Erot syntyvät satamien toiminnassa. 

 

KUVIO 10. Esimerkki yhdistettyjen kuljetusten kustannuksista (Tapaninen 2018, 80) 

Kotimaankuljetuksessa ongelmana on jakeluosoitteiden etäisyys toisistaan. Yrityksen nä-

kökulmasta kuljetuksissa pyritään kuitenkin kuljetusten kokonaiskustannusten minimoin-

tiin. (Karrus 2001, 124-125.) McKinnonin ym. (2015, 229-234) mukaan reititysongelmiin on 

kehitetty ohjelmia, joiden avulla kuljetusten kustannuksia voidaan pienentää jopa 20 pro-

senttia. Ohjelmissa on eroja, sillä niiden suunnitteluperusteet ovat erilaisia. Osa ohjelmista 

olettaa varaston olevan alku- ja lähtöpiste toimituksiin, kun taas toisissa menetelmissä voi-

daan täydentää kuormaa tarpeen vaatiessa päivän aikanakin. Kuljetusongelmia voidaan 

tarkastella operatiivisesta tai suunnittelun näkökulmasta (Karrus 2001, 124). Kuviossa 11 

on esitelty allokointimenetelmä, jolla voidaan yhdistää hajanaisesti sijoittuneet toimitus-

kohteet. 
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KUVIO 11. Asiakkaiden allokointi jakelureiteille, kun aloitetaan lännestä ja edetään myötä-
päivään (Karrus 2001, 125) 

Nykyaikainen tekniikka mahdollistaa reitin suunnittelussa ajankohtaisen tiedon ruuhkista 

ja teiden kunnosta jopa kesken kuljetuksen. Ruuhkaisten tieosuuksien sekä keskustojen 

välttäminen tuo säästöjä, sillä näin vältytään pysähdyksiltä ja alhaisilta nopeuksilta. Ras-

kaan ajoneuvon polttoaineen kulutus on vähäisintä 60-70 kilometrin tuntivauhdissa. Poltto-

aineen kulutuksen vaikuttaa myös taloudellinen ajotapa liikenteessä. Reitityksellä ja aika-

taulutuksella voidaan vähentää kustannusten lisäksi kuljetuksen päästöjä. (McKinnon ym. 

2015, 236-239.) 

Maantieliikenteen osalta on keksitty monenlaisia muitakin keinoja vähentää sen aiheutta-

mia päästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi tyhjäkäynnin välttäminen sekä ajoneuvon kuor-

man parantaminen. Tyhjäkäynnillä tarkoitetaan tässä tapauksessa myös paluumatkoja 

tyhjillä kuormilla. Kuorman täyttymistä on perinteisesti mitattu painon avulla, mutta viime 

vuosina on huomattu kuutiolaskentaan perustuvan tavan antavan jopa paremman lasken-

tamahdollisuuden. Kuormissa on silti edelleen suuri ilmatilavuus. Tätä voitaisiin vähentää 

esimerkiksi pakkauksien paremmalla muotoilulla. Kuormien täyttöön vaikuttaa monia asi-

oita, joten esimerkiksi suurimmalle kuormalle optimoitu tila on liian suuri hiljaisempana 

päivänä. Tyypillinen laskutuskausi hankaloittaa myös tasaista kuljetusta, kun toimitukset 

tulevat enimmäkseen kuukauden alkuun. Entistä suuremmilla kuormilla on pyritty paranta-

maan rahdin kannattavuutta, kuten esimerkiksi rakentamalla kaksikerroksisia vaunuja. 

Suomessa ongelmaa on pyritty ratkaisemaan rahtipainon ja ajoneuvon korkeuden lisäämi-

sellä. Vaikutukset näkyvät kuljetuissa kilometreissä, mutta toisaalta se vaikuttaa negatiivi-

sesti rapauttamalla tiepintaa. (McKinnon ym. 2015, 243-247, 254-257.)  

3.6 Päästöt ja ympäristövaikutukset 

Rahdin kuljetuksesta aiheutuu ilmaan ja veteen aina päästöjä. McKinnonin ym. (2015, 33-

38) mukaan päästöt jaetaan moniin erilaisiin luokkiin. Kansainvälisesti ilmaan aiheutuvat 
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päästöt jaetaan maailmanlaajuisiin ja paikallisiin vaikutuksiin. Alueelliset vaikutukset ovat 

myös oma ryhmänsä, josta Kiinan tilanne on hyvä esimerkki. Tärkeimmät maailmanlaajui-

sista kasvihuonekaasuista ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (MH4) ja typen oksidit (NOx). 

Paikallisella tasolla mitattuna tutkitaan myös esimerkiksi häkää (CO), rikkidioksidia (SO2) 

ja pienhiukkasia (PM). Kuviossa 12 on eritelty eri liikennemuotojen osuutta suurimmissa 

päästömuodoissa. 

 

KUVIO 12. Suomen liikenteen päästöt ilmaan eri kuljetusmuodoissa (Tapaninen 2013, 
108) 

Päästöjä syntyy, kun polttoaine ei pala täydellisesti. McKinnon ym. (2015, 34) lisäävät, 

että täydellisestä palamisesta muodostuisi vain vettä ja hiilidioksidia. Epätäydellisen pala-

misen tapauksessa muodostuu saasteita, jotka vaikuttavat maapallon ilmastoon. Poltetta-

van aineen laadulla on merkitystä, sillä jopa fossiilisissa polttoaineissa on eroja niiden ai-

heuttamissa päästöissä. Diesel ei esimerkiksi päästä niin paljon hiilidioksidipäästöjä kuin 

bensiinimoottorit, mutta dieselmoottori tuottaa enemmän pienhiukkasia sekä typen oksi-

deja. Kulkumuotojen osuus suurimmista päästöistä on esiteltynä kuviossa 12. Maantielii-

kenne esimerkiksi tuottaa suurimmat CO-päästöt. 

Maantieliikenne aiheuttaa maailmanlaajuisesti kaikista liikenteen päästöistä noin puolet. 

Suuren osuutensa vuoksi se onkin ollut suurimmassa huomiossa yritettäessä hidastaa 

kasvihuoneilmiötä. (McKinnon ym. 2015, 36.) Viime vuosina on kuitenkin alettu myös tar-

kastelemaan tarkemmin laivojen päästöjä. Laivat päästävät kokonsa vuoksi ilmaan huo-

mattavan määrän saasteita. Rikkidirektiivi on vähentänyt laivojen päästöjä, mutta edelleen 

laivojen pakokaasupäästöjen typen oksidit ovat huomattavasti suuremmat kuin autossa. 

Typen oksidit vaikuttavat esimerkiksi rehevöitymiseen. Laivat ovat myös saastuttaneet ve-

siä laskemalla aiheuttamiaan jätevesiä vesistöön. Nykyisin kuitenkin näitä jätevesiä on 

alettu laskemaan satamassa vastaanottolaitoksiin, jolloin ne voidaan puhdistaa. (Tapani-

nen 2013, 108-111.) 
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Ilma- ja vesisaasteiden lisäksi rahti aiheuttaa muita ulkoisia vaikutuksia ympäristöönsä. 

Näitä ovat esimerkiksi onnettomuudet, melu, visuaalinen haitta ja maankäyttö. Näiden 

haittoja ei voida kunnolla mitata, mutta ne koetaan haitallisiksi. Esimerkiksi liikenteen me-

lua kokee entistä useampi nykyisin. Suurin melun lähde on maantiekuljetukset, sillä sen 

melu on pidempi kestoista kuin muiden kulkuneuvojen. (McKinnon ym. 2015, 39-45.) On-

nettomuudet puolestaan tuovat harmia ympäristölle pidemmäksikin aikaa. Onnettomuuk-

sien kannalta olisi tärkeää parantaa raportointia onnettomuuksien syistä. Raportoinnin 

avulla ongelmakohtiin pystyttäisiin puuttumaan paremmin tulevaisuudessa. (Tapaninen 

2013, 127-128.) Kuviossa 13 esitellään ulkoisia kustannuksia ja siitä voidaan huomata au-

tojen tuovan suurimmat kustannukset tavaraliikenteessä. 

 

KUVIO 13. Eri kuljetusmuotojen keskimääräiset ulkoiset kustannukset Euroopassa 
vuonna 2008 (Tapaninen 2013, 104) 

3.7 Päästölaskenta ja mittarit 

Tehokkuus on logistiikan tärkeä osa ja aiemmin esitelty vastuullisen toimitusketjun tehok-

kuuden arviointi luo hyvän pohjan kokonaistehokkuuden mittaamiselle. Tehokkuudelle 

yleistä on jatkuva parantaminen, ja sen tasoa tarkistellaan mittarien avulla. Mittareilla saa-

daan hyvä kuva yrityksen tilasta mitattavassa asiassa. Tulos antaa mahdollisuuden ver-

tailla yrityksiä keskenään, ja se pyrkii osoittamaan yritykselle paranneltavat kohdat. (Kar-

rus 2001, 170.) 

McKinnon ym. (2015, 48-49) huomauttavat, että ympäristösaasteiden mittaaminen on tär-

keää, mutta laskentatapoihin ei ole aiemmin ollut juurikaan ohjeistusta. Rahdin aiheutta-

mia ympäristösaasteita voidaan laskea monilla erilaisilla laskimilla. Laskurit ovat helppo ja 

nopea tapa yrityksille laskea tuloksia kuluneelta vuodelta, mikäli tietoja on kerätty vaadi-

tulla tavalla. Laskureita on kuitenkin paljon, ja niiden tulokset ovat erilaisia. 
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McKinnon ym. (2015, 95) esittelevät yhden laskureista, joka laskee rahtiliikenteen ulkoisia 

kustannuksia eri kuljetusvaihtoehdoilla. Vaihtelevia tekijöitä ovat erilaiset reitit, ajoneuvo-

luokat ja -merkit. Laskuri, joka kantaa nimeä TrExTool, ehdottaa sopivia kulkuneu-

voja/aluksia käytettäväksi haluttujen tavaroiden mukaan. TrExTool-laskuri ottaa huomioon 

sekä logistiset että ulkopuoliset kustannukset. Laskuri mittaa arvoja, kuten hiilidioksidi ja 

typen oksidit sekä epäpuhtaista päästöistä että polttoaineen kulutuksesta. Ulkoiset vaiku-

tukset ovat myös arvioituna, kuten melu ja ruuhkat. TrExTool yhdistää taloudellisen ja ym-

päristöllisen puolen tavoitteet ja niiden muuttujat arvioitaessa tehokkuutta ja vaikuttavuutta 

koko logistiikan osalta. Laskuri auttaa yrityksiä ymmärtämään heidän vaikutuksensa luon-

toon ja helpottaa päätöksenteossa. TrExTool-laskurissa on kaksi moduulia: logistiikkakus-

tannus- ja ympäristökustannusmoduuli. Se on todettu pilottitestauksissa toimivaksi ja hyö-

dylliseksi työkaluksi yrityksille. Laskuri on kehitetty Ruotsissa ympäristöntutkimus instituu-

tin ja Chalmersin yliopiston kesken. 

Toinen päästömittauksiin tarkoitettu laskuri on nimeltään Ecological Transport Information 

Tool for Worldwide Transports. Tuttavammin laskuri käyttää nimeä EcoTransIT World. 

Laskuri laskee erilaisista kuljetusmuodoista tulevia päästöjä sekä energiankulutusta. Tu-

loksia voidaan laskea kahdella eri tavalla: tarkasti omilla reiteillä ja ajoneuvon tiedoilla tai 

automaattisesti luoduilla optimaalisilla reiteillä. Rahdin painon voi ilmoittaa tonneissa tai 

TEU-yksikössä. Tarkasti määritetyissä tiedoissa on mahdollisuus valita, millaisista tava-

roista on kyse. Määriteltyjen tietojen pohjalta saadaan luotettavampia tuloksia yrityksille. 

Laskurin kehittämisessä on ollut mukana saksalainen tunnettu energia- ja ympäristöinsti-

tuutti ifeu ja sveitsiläinen INFRAS. Ifeu on kehittänyt Saksaan liikenteen TREMOD-nimi-

sen päästömallin. INFRAS on jo tutkinut jo yli 20 vuotta maantieteellisiä päästökertoimia ja 

pitänyt niistä kirjaa. Nämä teokset muodostavat keskeistä päästötietokantaa Euroopasta. 

INFRA ja ifeu ovat olleet hyvin mukana myös tärkeiden päästöstandardien kehittämi-

sessä. Kolmas osallinen laskurissa on ollut hannoverilainen konsulttiyritys IVE. Konsult-

tiyrityksen kehittämä ohjelma on perusta etäisyyksien mittaamiselle ja automaattiselle rei-

titykselle. (EcoTransIT World 2018.) EcoTransIT on mukana myös suomalaisten logis-

tiikka-alan yritysten päästölaskennassa, sillä esimerkiksi laskurin sivujen mukaan Posti 

Group käyttää EcoTransIT-laskuria. Lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden toteut-

tamassa Julia 2030 -hankkeessa julkisten hankintojen kuljetuspäästöissä on käytössä ky-

seinen laskuri (Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2012). 

EcoTransIT World ilmoittaa tuloksissaan päästöt energiankulutuksena sekä kasvihuone-

päästöinä. Näiden mittaus perustuu EN 16258 -standardin käyttöön. Kasvihuonekaasuja 



23 

eli hiilidioksidiekvivalentteja on laskettu hiilidioksidin (CO2), metaanin (CH4) ja dityppioksi-

din (N2O) yhteenlasketulla kaavalla. Muita laskettuja päästöjä ovat hiilidioksidi, typen oksi-

dit (NOx), ei-metaanipitoiset hiilivedyt (NMHC), rikkidioksidi (SO2) ja pienhiukkaset (PM). 

Kaikkien päästöjen arvot on mitattu niin sanotulla Well-to-Wheel -periaatteella, joten las-

kuri ottaa päästöissä huomioon matkan öljylähteeltä pyöriin asti. (EcoTransIT World 

2018.) Kuviossa 14 on esitelty esimerkki EcoTrans IT World -laskurin antamista tuloksista. 

Tulokset ovat helposti ymmärrettäviä. 

 

KUVIO 14. EcoTransIT-laskurin tuloksia esiteltynä diagrammina ja taulukkona 

Laskurit vaativat erilaisia tietoja tulosten saamiseksi. Tätä varten on kehitetty monia erilai-

sia tietokantoja, joista on apua laskureita käytettäessä. Yksi tällainen tietokanta on Tekno-

logian tutkimuskeskus VTT Oy:n kehittämä LIPASTO. Se on laskentajärjestelmä, jossa 

esitellään kertoimilla Suomen liikenteestä tulevia pakokaasupäästöjä ja energiankulutusta. 

LIPASTO on ministeriöiden sekä muiden merkittävien liikenteen vaikuttajien rahoituksella 

toteutettu hanke. Päästökertoimien lisäksi LIPASTO-palvelu sisältää myös päästöinven-

taarion, jossa on laskettuna Suomen kasvihuonepäästöt. Näitä tietoja käytetään hyödyksi 

päästöraporteissa. LIPASTO-palvelun päästökertoimet ovat päivitetty viimeksi vuonna 

2017. (LIPASTO 2018c.) Taulukossa 2 on esimerkki LIPASTO-palvelun tiedoista dieselju-

nien osalta. 

TAULUKKO 2. Dieselkäyttöisen konttijunan päästöt ja energiankäyttö Suomessa vuonna 
2016 (LIPASTO 2018a) 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tapaustutkimus 

Tämä työ on toteutettu tapaustutkimuksena toimeksiantoyritykselle. Tapaustutkimus miel-

letään tyypillisesti laadulliseksi eli kvalitatiiviseksi tutkimukseksi. Tapaustutkimus on kui-

tenkin käsitteenä laaja, ja se sisältää todellisuudessa piirteitä myös määrällisestä eli kvan-

titatiivisesta tutkimuksesta. Tapaustutkimus ei siis ole oikeasti tutkimusote, mitä ääripäät 

laadullinen ja määrällinen tutkimus edustavat, vaan se on tutkimusstrategia. (Kananen 

2013, 23.) 

Aaltolan ja Vallin (2015, 181) mukaan tapaustutkimuksessa tärkeintä on, että käsiteltä-

västä aineistoista muodostuisi yhtenäinen kokonaisuus. Kananen (2013, 57) lisää, että ta-

paustutkimuksen tarkoitus on tapauksen ymmärtäminen. Tapaustutkimuksen monimene-

telmäisyys mahdollistaa sen käytön monissa tapauksissa. Tutkija on tässä tutkimusmuo-

dossa ulkoisena osallistujana, joten tutkija ei ole osa tutkimuksen kohdetta. Tapaustutki-

mus pyrkii esittämään tarkastellun ilmiön mahdollisimman tarkasti ja syvällisesti, joten ai-

neistonkeräämiseen voidaan käyttää esimerkiksi kirjallisia lähteitä, raportteja, muistioita ja 

havainnointia. Aaltola ja Vallin (2015, 182) muistuttavat tapaustutkimuksessa tärkeintä 

olevan kuitenkin lisätä ymmärrystä tapauksesta muutenkin kuin vain kuvaamalla sitä. 

Tapaustutkimus on yleinen tutkimusmuoto opinnäytetöissä, sillä toimeksiantajana toimii 

usein yksittäinen yritys, jonka hyödyksi opinnäytetyö tehdään. Tapaustutkimus sopii hyvin 

erilaisiin tieteen aloihin eli se ei rajoitu vain esimerkiksi kasvatustieteellisiin tutkimuksiin. 

Työn toteutuksen kannalta on tärkeää, että tapaustutkimus on yleistettävissä. Tieteellisyy-

den kannalta on olennaista tarkka dokumentointi koko tutkimuksen ajan. Tarkka doku-

mentointi tuo työlle läpinäkyvyyttä, joka on edellytys tieteellisessä työssä. (Kananen 2013, 

17.) Tärkeää on, että valitut käsitteet sekä asiat ovat osana tutkimuksen kohdetta. Tutki-

muksen rajaus sekä valitut menetelmät tulee aina perustella. (Aaltola & Vallin 2015, 189.)  

Kaikissa tutkimustöissä, niin myös opinnäytetyöprosessissa, on aina tutkimusongelma. 

Tutkimusongelma on se asia, miksi työtä on aloitettu tekemään. Tutkimuksen tavoite on 

ratkaista tutkimusongelma saaduilla tuloksilla ja niiden analysoinnilla. Tutkimusongelman 

käsittely on mielekästä, kun se kerrotaan kysymysmuodossa. Kuviossa 15 esitellään 

matka tutkimusongelmasta vastauksiin. On tärkeää muistaa, että vastausten tulee vastata 

esitettyyn ongelmaan. 
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KUVIO 15. Tutkimuskysymykset ohjaavat tiedonhankintaa (Kananen 2013, 62) 

Tutkimuskysymyksiä voi olla monta yhdessä työssä yhden pääkysymyksen lisäksi. Tutki-

muskysymys ei ole kuitenkaan aina yksinkertaista muodostaa. Tutkimuskysymyksen 

muoto on kiinni paljon myös tutkimusmenetelmästä. Tapaustutkimuksen lähtökohdassa 

tiedetään tyypillisesti toimijat, joten kysymys voidaan esittää kysymällä ”miten” tai ”miksi”. 

(Kananen 2013, 64.) Ikinä ei tulisi tutkimuksessa esittää vain ”mitä” kysymyksiä (Vilkka 

2015, 69). Tämän tutkimustyön tutkimuskysymykset on esitelty työn johdannossa. Kuvio 

16 kertoo kysymysmuotojen riippuvuudesta toisistaan. Kysymysmuoto riippuu työn tarkoi-

tuksesta. 

 

KUVIO 16. Tutkimuskysymysten välinen riippuvuus (Kananen 2013, 66) 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

Työn aineisto on muodostunut toimeksiantajayrityksen edellisistä tutkimuksista, kirjallisista 

lähteistä sekä toimeksiantajalta saaduista luvuista. Kananen (2013, 80) muistuttaa, että 

tutkimusongelma vaikuttaa siihen, millaisia tiedonkeruulähteitä voidaan käyttää. Tutkimuk-

seen tulisi käyttää monia erilaisia tapoja, jotta tutkimustulos olisi varmistettu. Liiallinen me-

netelmien käyttäminen tuo kuitenkin vain ristiriitoja työhön. Kirjallinen aineisto on tärke-

ässä asemassa, sillä se lisää ymmärrystä tutkitusta tapauksesta ja tuo myös luotetta-

vuutta työlle. Saatuja tuloksia voidaan vertailla aiempiin tutkimuksiin.  
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Tutkija on työskennellyt yrityksessä jo ennen tutkimuksen aloitusta ja osittain sen aikana, 

joten havainnointia on suoritettu pidemmän aikaa. Havainnointia suoritettiin työn aikana 

seuraamalla työskentelyä ja valokuvaamalla esimerkkikohdetta. Vilkka (2015, 146) muis-

tuttaa, että kuvatkin ovat hyvä havainnoinnin kohde. Havainnoinnin muotoja on monia, 

mutta tapaustutkimukselle on tyypillistä, että tutkija on ulkopuolinen. Tapaustutkimuksessa 

tuleekin huomioida se, että tutkija ei saa vaikuttaa tilanteeseen mitenkään. Havainnoinnin 

etu on sen aitous. (Kananen 2013, 88.) Havainnointi ei ole tämän työn tärkein osa-alue, 

mutta se mahdollistaa työn paremman ymmärtämisen. 

 

KUVA 3. Kotimaan kuljetuksen lastaamisen havainnointia 

Laskurit ovat tärkeitä mittareita monessa työssä. Laskureiden avulla saadaan julki halut-

tua tietoa ja niiden avulla työ voidaan toistaa myös uudelleen. Laskurit ovatkin tärkeitä 

työn vertailtavuuden kannalta. Tässä työssä käytetty laskuri on nimeltään EcoTransIT 

World. Edellä esitellyistä laskureista EcoTransIT soveltuu paremmin työhön, sillä sen toi-

mintaperiaate on lähempänä tätä työtä.  

Työ tarkastelee yrityksen rahtipainoja ja kuljettuja reittejä, joiden tietoja voidaan asetella 

tarvittavissa määrin kyseisessä laskurissa. Tuloksena saadaan tietoa, jota tutkimuskysy-

myksen vastaamiseen tarvitaan. Valmiiksi kehitetyn laskurin käyttö on hyvä tapa tutkimuk-

sissa, sillä työ on helppo toistaa uudelleen ja se on hyvin vertailtavissa muiden tulosten 

kanssa. EcoTransIT-laskurin pohjautuminen yleisiin standardeihin sekä laaja käyttäjä-

kunta luovat hyvät perustelut laskurin valintaan.  
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5 CASE-YRITYS JA KULJETUS 

5.1 Yrityksen päätiedot 

Tutkimuksen toimeksiantajana toimii lasialan yritys. Yritys on kasvava ja suuri toimija 

alalla. Yrityksen tuotantotehdas sekä päätoimipaikka sijaitsevat Kouvolassa. Tytäryhtiöitä 

sillä on suurissa Euroopan maissa sekä Kanadassa. Vientimaita on tällä hetkellä 22. 

Työntekijöitä yrityksellä on lähes 1000 ympäri maailmaa. Yritys on toiminut nykyisellä ni-

mellään 1990-luvulta lähtien. 

Yritys on aiemmin tehnyt Ramboll Finland Oy:n kanssa yhteistyönä tutkimuksen yrityksen 

hiilijalanjäljestä sekä LEED-tutkimuksen tuotteistaan vuonna 2012. LEED-tutkimus pyrkii 

vähentämään käytön aikaista ympäristökuormitusta. Työn ohessa on teetetty myös vir-

tauskaavio tuotteiden matkasta asiakkaalle. Nämä tutkimukset ovat olleet vapaasti käytet-

tävissä tässä työssä. 

Yritys on myös aiemmin kunnostautunut tutkimuksissa tuotteidensa energiansäästömah-

dollisuuksista sekä sisäilman vaikutuksista. Energiansäästöstä on tilattu diplomityö 

vuonna 2009, ja asian tutkimista jatkettu väitöstyönä seuraavina vuosina. 

Hiilijalanjälkeä tutkiessa on tarkasteltu tuotteen matkaa raaka-aineiden noudosta määrän-

päähän asti. Tarkasteltuina määränpäinä työssä toimivat kotimaankuljetukset sekä ulko-

maiden osalta kuljetukset Kanadaan. Laskenta on suoritettu GaBi-ohjelmalla, ja apuna on 

käytetty ISO-laskentastandardeja. Kotimaan osalta yksi kohde tuottaa laskelmien mukaan 

162 kgCO2 päästöt ja Kanadan osalta lukema on 174 kgCO2. 

5.2 Tuotteiden kuljetus 

Yrityksen päätoimipaikka sekä tehdas sijaitsevat Suomessa Kouvolan kaupungissa. Teh-

taan yhteydessä sijaitsee noutopiha, josta tuotteet lähtevät maailmalle. Yritys käyttää eri-

huolintayrityksiä kuljetuksen määränpään mukaan.  

Yrityksen tuotteet pakataan Kouvolassa kuorma-autojen kyytiin, josta ne toimitetaan Suo-

messa asiakaskohteisiin. Suomen kotimaan kuljetuksissa ei ole käytössä muita kuljetus-

muotoja. Tyypillinen kuljetusmatka Suomessa on 200 kilometrin säteellä lähtöpiste Kouvo-

lasta. Tässä työssä tarkastellaan matkoja tällä keskimääräisellä säteellä. Tämän säteen 

sisälle jää esimerkiksi Jyväskylä, Tampere ja Helsinki. Säteen ulkopuolelle jää kuitenkin 

esimerkiksi Turku, Kuopio ja Oulu. Aiempien tutkimuksien osalta on mainittava, että lähes 

puolet Suomen kuljetuksista suuntautuu pääkaupunkiseudulle, joten tarkastelu 200 kilo-

metrin säteellä on perusteltua. Kuviossa 17 on esitelty 200 kilometrin säde Kouvolasta. 
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KUVIO 17. Kouvola ja 200 kilometrin säde 

Yritys toimittaa tuotteitaan ympäri Eurooppaa sekä Kanadaa. Kansainvälisen liiketalouden 

osuus kokonaisliikevaihdosta on yli kolmannes, joten ulkomaiden markkinat ovat tärke-

ässä osassa yrityksen toimintaa. Yritys hakee kasvua toimintaansa etenkin ulkomailta. Pit-

kien vientikuljetusten kehitys on tärkeää yrityksen imagon kannalta tulevaisuudessa. 

Ulkomaisten kuljetusten tapauksessa kuorma-autot ajetaan yleisesti reitille sopivaan sata-

maan, josta matka jatkuu laivalla tai lautalla toisen maan satamaan. Valittu satama vaihte-

lee huolitsijasta ja määränpään mukaan, sillä esimerkiksi Ruotsin ja Norjan tapauksessa 

käytössä on jopa neljä eri satamaa. Satamasta tuotteet siirretään tytäryhtiöiden toimipis-

teisiin varastoon. Asiakkaalle loppumatka sujuu pienemmällä jakeluautolla. Osa kuljetuk-

sista toimitetaan kuitenkin myös suoraan asiakkaalle, kun kyseessä on suurempi projekti. 

Yrityksellä on tytäryhtiöitä Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä, Espanjassa, Saksassa, Sveit-

sissä ja Kanadassa. Tässä työssä tutkitaan yrityksen tuotteiden toimittamista edellä mai-

nittuihin maihin, pois lukien Venäjä. Nämä maat, yhdessä Suomen kanssa, muodostavat 

yrityksen volyymistä noin 80%. Työn selkeyden kannalta näitä pienemmät kohteet ovat ra-

jattuna pois tarkastelusta. Kuvio 18 esittää ulkomaan reittejä Google Earth -palvelussa.  

 

KUVIO 18. Ulkomaiden kuljetusten reitit työn kohdemaihin Google Earth -palvelussa 
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Tarkastelua on rajattu myös ulkomaiden osalta. Kuljetukset on ulkoistettu huolintayrityk-

sille, joten työn toimeksiantaja vastaa vain menokuljetuksista kohteeseen. Tässä työssä ei 

tarkastella paluukuljetuksia, sillä työn toimeksiantajalla ei ole palvelun tilaajana mahdolli-

suutta vaikuttaa paluukuljetuksiin. Huolintayritys vastaa itse paluukuljetusten toiminnasta. 

Yritys tekee yhteistyötä neljän eri huolintayrityksen kanssa, joista jokaisen kanssa on 

sovittu tiettyjen maiden kuljetuksista. Huolintayritykset päättävät itse kulkemansa reitin 

sekä käytettävät kulkuneuvot. Teetetyn kyselyn perusteella käytössä on kirjava joukko eri-

laista kuljetuskalustoa rekkojen osalta. Kalustoa on käytössä EURO III -luokasta aina uu-

simpaan EURO VI -luokkaan asti. Yleisimmät kuljetuskalustot ovat kuitenkin EURO V ja 

VI -luokassa. Tässä työssä laskemiseen käytetään päästöluokkaa EURO V. Kuviossa 19 

on nähtävillä EURO-luokituksen vaihtelevuus kuljetusten huolintayrityksissä. 

 

KUVIO 19. Huolintayritysten kaluston EURO-luokitus 

Päästöjen mittaamiseen valittu EcoTransIT-laskuri määrittelee paljolti sen, mitä kaikkia tie-

toja päästöarvojen laskemiseen tarvitaan. Luotettavien ja tarkkojen tulosten saamiseksi 

laskurissa tarvitaan paljon tietoa käytetystä kalustosta sekä kuljetusta reitistä. Päästöstan-

dardit ja kulkuneuvojen kuormituskertoimet ovat esimerkiksi myös otettu huomioon. Tar-

peellisten tietojen saamiseksi on kyselty huolintayrityksiltä päästöraportteja tehdyistä kul-

jetuksista. Huolintayrityksien päästöraportit ovat myös hyvä kohde tarkasteltaessa saatu-

jen päästöjen tarkkuutta. Huomiota tosin on kiinnitettävä siihen, että suurin osa huolin-

tayrityksistä luovutti tiedot vain vuoden 2018 ajalta. Päästöraporttien rinnalle on saatu yri-

tyksen omat kirjaukset kuormista, joiden avulla saadaan tarkempaa tietoa esimerkiksi rah-

tipainoista ja kuljetusten jakautumisesta. EcoTransIT-laskurin toimintaa on esitelty seuraa-

vassa kuviossa. Kuviosta 20 voidaan nähdä EcoTransIT-laskurin toimintaa. Laskuri tarvit-

see paljon yksityiskohtaista tietoa. 
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KUVIO 20. EcoTransIT-laskurin esimerkki 

Työssä tarkistellaan toteutuneita kuljetuksia aikavälillä 31.10.2017-31.10.2018 saatujen 

lukujen perusteella. Tarkastelujakson päivämäärät määräytyivät empiirisen vaiheen aloi-

tuksesta lokakuussa 2018. Vuosi tarkasteluvälinä on sopiva, sillä se kuvaa toistuvaa ajan-

jaksoa. Sama tulos olisi siis saatavissa myös aloitettaessa tammikuusta tai heinäkuusta. 

Yrityksen sesonkikausi on painottunut kesäkuukausiin, joten vajaa otanta vain osasta kuu-

kausista voisi muuttaa tuloksia huomattavasti. 

Yrityksellä on jokaisessa maassa suuri määrä osoitteita tuotteiden määränpäälle. Jokai-

sen reitin syöttäminen erikseen laskuriin, sekä esittäminen työn tuloksissa, olisi suuritöistä 

ja hankalaa, joten työtä on yksinkertaistettu. Saatujen raporttien perusteella voidaan las-

kea keskiarvo kuljetulle matkalle jokaisessa maassa. Tämä kilometrimäärä määrittää 

tässä työssä reitin määränpään, ja ne on eritelty taulukossa 3. Esimerkiksi Kouvolasta kul-

jettu matka Madridiin on lähimpänä keskiarvoa kilometreissä Espanjan osalta. Yhdestä 

kuljetusta matkasta saadut päästöt kerrotaan vuoden aikana kertyneiden kuormien luku-

määrällä, jolloin saadaan selville reitin aiheuttamat päästöt tarkastellulla ajanjaksolla. 
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TAULUKKO 3. Työssä tarkasteltujen matkojen tiedot vuoden aikana 

 

Huolintayritysten reitit poikkeavat toisistaan jonkin verran käytettyjen kulkumuotojen 

osalta. Siinä missä Espanjaan kuljetaan laivalla Travemünden satamaan ja siitä maantietä 

Espanjaan, kuljetaan Saksaan ja Sveitsiin Viron lauttaa lukuun ottamatta vain maantietä 

pitkin. Juna on käytössä yrityksen kuljetuksissa vain Kanadassa Montréalin ja Toronton 

välillä. Reiteissä on selkeästi nähtävissä aiemmin tässä työssä esiteltyä ydinkäytävän 

käyttöä (kuvio 2). 

Työssä käytettävän laskurin kannalta tärkeää on tietää kuljettu reitti tarkasti. EcoTransIT-

laskuri laskee optimoidun reitin, joten todellisuudessa kuljetut matkat eivät ole välttämättä 

samanpituisia. Saatujen tulosten tarkkuuden kannalta on kuitenkin hyvä ilmoittaa esimer-

kiksi käytetyt satamat, jotta laskurin ilmoittama reitti vastaisi mahdollisimman paljon todel-

lista reittiä ja sen aiheuttamia päästöjä. Keskimääräiset rahtipainot ovat esiteltynä yllä, ja 

niistä voidaan nähdä eroja erimaiden osalta. Sama eroavaisuus voidaan nähdä myös esi-

merkiksi kuvasta 3 ja 4. Puoliperävaunu on käytössä kotimaan, Ruotsin ja Kanadan kulje-

tuksia lukuun ottamatta. Kuormien lastaamista on helpottanut yrityksen itse kehittelemä 

pakkaustapa. Kuvassa 4 on esitelty Espanjaan lähtevä kuljetus. 

 

KUVA 4. Espanjan kuljetuksen lastaaminen 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Reittien päästöt 

EcoTransIT-laskuri antaa jokaisen päästön arvot erillisenä pienenä taulukkona. Tässä 

työssä päästöt on koottu yhteen taulukkoon jokaisen maan osalta, jotta niiden vertailu olisi 

helpompaa. Laskuri antaa tuloksen yhdestä matkasta määränpäähän, joten taulukkoon on 

laskettu myös päästöt kokonaisen vuoden ajalta ajanjakson matkojen määrän mukaan. 

EcoTransIT-laskuri mahdollistaa tulosten tallentamisen erilliselle pdf-tiedostolle. Liitteessä 

1 on esitelty esimerkki laskurin antamista tuloksista. 

Tässä työssä jokainen reitti on eritelty omaksi alaluvukseen. Reitin kulku on esitelty mah-

dollisimman tarkasti, jotta kuljettu matka olisi helpompi hahmottaa. Kuljetut reitit kartalla 

on esitelty aiemmin tässä työssä (kuvio 18). Esimerkki kilometrien jakautumisesta eri kul-

kumuodoille on havaittavissa työn lopussa liitteessä 1. 

6.1.1 Kotimaa 

Kotimaassa matkan määränpääksi on asetettu Tampere, sillä laskurin mukaan Kouvolan 

ja Tampereen etäisyys on maantietä pitkin lähimpänä 200 kilometriä. Kotimaan kuljetuk-

sissa käytössä on vain maantieliikenne. Reitti ei ole pituudeltaan kovin pitkä, mutta koti-

maan kuljetukset kattavat yrityksen kaikista kuljetusmääristä yli puolet ja ovat sen vuoksi 

suuri päästöerä. Käytetyllä kilometriluvulla kuljettu matka vuoden ajanjaksolla on 500 400 

kilometriä. Taulukossa 4 on esiteltynä Excel-taulukossa laskurin antamat päästöt koti-

maan kuljetuksissa. Vuoden aikaisissa päästöissä kuormien lukumäärä oli 2502. 

TAULUKKO 4. Kotimaan kuljetusten päästöt 

 

6.1.2 Espanja 

Espanjan reitin määränpää on Madrid. Se on sijainniltaan keskellä Espanjaa, joten se vas-

taa hyvin keskimääräistä pituutta Espanjan kuljetuksista. Espanjan kuljetuksissa käyte-



33 

tään kulkemiseen maantietä ja merikuljetusta. Laivalla kuljetaan osuus Helsingin sata-

masta Saksaan Travemünden satamaan. Saksasta Espanjaan loppumatka kuljetaan 

maantiellä. Espanjan osuus päästöistä on merkityksellinen, sillä sijainnistaan huolimatta 

se on tärkeä osa yrityksen ulkomaankauppaa. Vuoden aikana Espanjan kuljetuksista ker-

tyy matkaa jopa 915 503 kilometriä. Taulukossa 5 on esiteltynä Espanjan päästöt yhdeltä 

matkalta. Vuoden aikavälin päästöt on saatu kertomalla kuormien lukumäärällä. Nähtävillä 

on selkeästi pitkä ajomatka Saksan ja Espanjan välillä. Laivan päästöt ovat suuret varsin-

kin typen oksidien osalta. 

TAULUKKO 5. Espanjan kuljetusten päästöt 

 

6.1.3 Kanada 

Yrityksellä sijaitsee pieni tehdas Torontossa, mutta sen tuotanto ei riitä kattamaan Kana-

dan kysyntää, joten tuotteita tuodaan myös Suomesta. Tuotteet toimitetaan Toronton teh-

taalle, josta matka jatkuu kohteisiin. Tässä tapauksessa lasketaan päästöt Torontoon asti. 

Reittiä kuljetaan muista reiteistä poiketen kolmella kulkuneuvolla: rekalla, laivalla sekä ju-

nalla. Tuotteet ovat Kanadan tapauksessa lastattu kontteihin, ja pitkän merimatkan vuoksi 

käytössä on konttilaiva. Matka kulkee Kotkan satamasta Tanskan salmien kautta Montréa-

lin satamaan. Matka satamasta Torontoon on raideliikennettä.  

Kanadan reitti on selkeästi ulkomaan reiteistä pisin, mutta kuljetusten määrä vuodessa ei 

ole suuri ja esimerkiksi junan käyttö vähentää päästöjä huomattavasti. Kuljettu matka vuo-

den ajanjaksolla on 567 881 kilometriä, josta suurin osa on meriliikennettä. Taulukossa 6 

on esiteltynä Kanadan päästöt. Rekalla kuljettu matka jää lyhyeksi, joten sen päästöt ovat 

tällä reitillä vähäiset. Kanadan reitti on hyvä osoitus intermodaalikuljetusten toimivuudesta 

päästöjen osalta. 
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TAULUKKO 6. Kanadan kuljetusten päästöt 

 

6.1.4 Norja 

Reitti Kouvolasta Norjaan kulkee Ruotsin halki määränpäähän. Norjassa määränpääksi 

valikoitui Trondheim, sillä se on yleinen kuljetuskohde ja lähellä Norjan matkojen keskiar-

voa. Helsingin ja Naantalin satamat ovat yleisimmät käytetyt satamat, joista matka jatkuu 

lautalla Kapellskärin tai Tukholman satamaan. Turku-Tukholma sekä Vaasa-Uumaja -reitit 

ovat myös käytössä lauttaliikenteen osalta. Laskurissa on käytetty reittiä Helsinki-Tuk-

holma. Ruotsin satamasta matka jatkuu maantietä pitkin Norjaan. Kuljettu matka Norjan 

kuljetuksissa on vuodessa 412 850 kilometriä. Taulukossa 7 on esitetty Norjan päästöt. 

Typen oksidit ovat suuret lyhyestä laivamatkasta huolimatta. 

TAULUKKO 7. Norjan kuljetusten päästöt 

 

6.1.5 Ruotsi 

Ulkomaille suuntautuvasta liikenteestä yleisin osoite on Ruotsissa. Lyhyiden matkojen 

vuoksi Ruotsi on tärkeä vientimaa yritykselle. Ruotsin kuljetuksissa käytössä on Suomen 

tapaan täysperävaunu. Ruotsin määränpääksi on laskurissa ilmoitettu Göteborg sijaintinsa 

ja kokonsa vuoksi. Lauttaliikenne on käytössä myös Ruotsin liikenteessä, ja käytössä on 

usein samat satamat kuin Norjan reitillä. Laskurissa on käytetty reittiä Turku-Tukholma. 
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Loppumatka määränpäähän kulkee maantien kautta. Vuoden aikana Ruotsin kuljetuksista 

tulee kuljetuksi matkaksi 631 815 kilometriä. Taulukossa 8 on Ruotsin päästöt yhden mat-

kan ja vuoden aikavälin osalta. Lauttaosuus matkasta aiheuttaa korkeampia arvoja typen 

oksideissa sekä rikkidioksidissa. Kokonaispäästöt ovat suuret suuren vientimäärän vuoksi. 

TAULUKKO 8. Ruotsin kuljetusten päästöt 

 

6.1.6 Saksa 

Kuljetukset Saksaan suoritetaan pääosin maantiellä, sillä reitti kulkee Helsingistä lautalla 

Tallinnan satamaan ja matka jatkuu aina Saksaan asti maantietä pitkin. Toinen reitti kul-

kee Ruotsin ja Tanskan kautta lautalla Saksaan, mutta se on harvemmin käytetty. Saksan 

kuljetuksien kuljettu matka vuodessa on 264 973 kilometriä. Taulukossa 9 on eriteltynä 

Saksan päästöt. Suurin osa päästöistä syntyy maantiellä, mikä näkyy pieninä arvoina esi-

merkiksi rikkidioksidin osalta. 

TAULUKKO 9. Saksan kuljetusten päästöt 

 

6.1.7 Sveitsi 

Sveitsissä määränpää on Bernissä, sillä suurin osa yrityksen viennistä sijoittuu sen lähet-

tyville. Sveitsin reitti kulkee Saksan tapaan Tallinnan sataman kautta määränpäähän 

maantieliikenteessä. Sveitsin osuutta kokonaispäästöistä vähentää kuormien lukumäärä. 
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Kuljettuja kilometrejä kuitenkin tulee vuoden ajalta 276 532. Taulukossa 10 on nähtävissä 

Sveitsin päästöt kootusti EcoTransIT-laskurista saaduilla tuloksilla.  

TAULUKKO 10. Sveitsin kuljetusten päästöt 

 

6.1.8 Päästöt yhteensä 

Edellä on esitetty jokaisen reitin päästöt yhden matkan sekä kokonaisen vuoden osalta. 

Reittejä on kuljettu erilaisilla tavoilla, joten yksittäisen matkan tuoman päästön vertailu 

muihin reitteihin tuo selkeästi esiin eri kulkumuotojen eroja. Vuoden aikaiset päästöt näyt-

tävät kuluneella ajanjaksolla tulleet päästöt, joista voidaan puolestaan nähdä reitin suo-

siota ja sen osuutta kokonaispäästöistä. Taulukossa 11 on esitetty yhteenveto reittien 

päästöistä vuoden aikana sekä niiden yhteenlaskettu summa. 

TAULUKKO 11. Reittien yhteenlasketut päästöt vuoden aikavälillä 

 

Kotimaan kuljetusten päästöissä on nähtävissä selkeästi kuljetusten suuri määrä vuoden 

aikana. Kanadan ja etenkin Espanjan tapauksessa on huomattavissa meriliikenteen tuo-

mat päästöt esimerkiksi rikkipäästöjen osalta. Kanadan kuljetukset ovat mielenkiintoinen 

kohde, sillä se on esimerkki intermodaalikuljetuksista. Reitin pituus on moninkertainen 

muihin nähden, mutta energiankulutus on pientä konttiliikenteen vuoksi. Suuren konttilai-
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van kulutus yhtä kuormaa kohden on pieni verrattuna Espanjan reiteillä käytettävään pie-

nempään laivaan. Raideliikenteen hyödyntäminen Kanadassa vähentää myös päästöjä 

huomattavasti. 

6.1.9 Vaihtoehtoja reiteille 

Työssä on laskettu EcoTransIT-laskurilla päästöjä huolintayrityksien toteutuneilla reiteillä. 

Laskurin ehdottama reitti syötetyille tiedoille on aina pituudeltaan mahdollisimman lyhyt, 

ottaen huomioon kuitenkin samalla myös mahdollisimman hyväkuntoisten teiden käytön. 

Esitetyille reiteille on kuitenkin vaihtoehtoisia reittejä, joita joillakin mailla on jo kohdekau-

pungin vuoksi.  

Vaihtoehtoja reiteille voidaan etsiä myös vaihtamalla kulkuneuvoja esimerkiksi rekasta ju-

naan. Espanjan reitillä tämä näyttäisi olevan kannattavaa Travemünden sataman ja Mad-

ridin välillä. Taulukossa 12 on esitetty Espanjan reitti muokattuna junakuljetuksella. Huo-

miota on toki kiinnitettävä kuljetuksen kustannuksiin, jotka voivat nousta kulkuneuvon 

vaihdossa. 

TAULUKKO 12. Espanjan kuljetusten päästöt, kun käytössä juna 

 

Vertailtaessa taulukkoja 5 ja 12 voidaan huomata junan tekemä muutos päästöihin. Ener-

giankulutus vähenee muutoksen myötä huomattavasti, sillä vuoden aikana tehdyissä kul-

jetuksissa erotus on jopa 800 000 megajoulea. Monien päästöjen suuruus laskee muutok-

sen myötä selkeästi. Huomattavaa kuitenkin on, että junalla ei ole juurikaan vaikutusta rik-

kidioksidin ja pienhiukkasten määrään.  

Edellä esitetty esimerkki osoittaa, että päästöjä voidaan vähentää reittien optimoimisella 

tietyissä tapauksissa. Päästöjä vähentävien ratkaisujen löytäminen on hyvä asia yrityksen 

ympäristölaskennan kannalta. Huomioitava on, että reitit eivät ole täysin samanlaisia kes-

kenään, joten yhden reitin ratkaisut eivät sovi kaikille muille reiteille.  
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6.2 Yhteenveto 

Edellä on esitetty tutkimus yrityksen vientikuljetusten päästöistä. Tutkimukseen on otettu 

mukaan kuusi suurinta vientimaata kotimaan kuljetusten lisäksi. Näiden yhteenlaskettu 

osuus kaikista kuljetuksista on noin 80 prosentin kohdilla. Kaikkia toimeksiantajan pääs-

töjä ei siis ole laskettuna tässä työssä. Jäljelle jääneen prosenttiosuuden muodostavat lo-

put 16 vientimaata, mutta niiden tarkastelu ei ollut tässä työssä järkevää. Työn otanta riit-

tää hyvin kuvaamaan yrityksen vientikuljetusten toimintaa. 

Viitekehyksessä esitellyillä mittareilla pyritään parantamaan vihreää logistiikkaa, ja sen 

myötä myös pääkriteerinä toimivaa logistista tehokkuutta. Ympäristöystävällistä kuljetusta 

voidaan mitata esimerkiksi maantiellä EURO-luokituksessa uusien autojen saastuttaessa 

vähemmän kuin vanhemmat autot. Rikkidioksididirektiivi vähentää päästöjä meriliiken-

teessä. Kuormien käsittelykertoja pyritään pitämään mahdollisimman pieninä. Intermodaa-

likuljetuksissa lastia ei tarvitse purkaa matkan aikana. Kuljetuksen pituus määräytyy lähtö-

paikan, määränpään ja kuljetun matkan mukaan. Matkan pituus lasketaan tyypillisesti ton-

nikilometreissä. Lyhyestä matkasta ei tule paljoa päästöjä, mutta useampi matka vuo-

dessa korottaa päästöjä toisinaan huomaamatta. Kuormitustasolla mitataan sitä, kuinka 

täysiä kuormat ovat. Kuormitusta voidaan laskea painon tai tilavuuden mukaan. Kuljetus-

muodolla tarkoitetaan erilaisia kulkuneuvoja, kuten junaa tai rekkaa. Eri kulkumuodot 

omaavat erilaisia ominaisuuksia, joten on tärkeää tietää millä kulkuneuvolla on järkevintä 

kulkea tietty matka. Reitin optimointi on tärkeää, sillä se vähentää oikein toteutettuna 

päästöjä ja säästää aikaa. Reitin optimointiin on kehitetty erilaisia automaattisia ohjelmia 

yrityksien avuksi.  

Vientikuljetusten ulkoistaminen huolintayrityksille vähentää yrityksen omaa työsarkaa tuot-

teiden toimittamisessa. Tämä on nykyisin yleistä, ja sen avulla pystytään keskittämään 

omaa toimintaa muihin logistiikan osa-alueisiin. Toimitusketjun hallinnasta tulee samalla 

yhteistyötä monen eri yrityksen kesken. Ympäristöystävällinen toiminta ei ole tässä ta-

pauksessa kiinni vain yhdestä yrityksestä, vaan kyse on toimivien ratkaisujen löytämisestä 

yhdessä. Uudet teknologiat helpottavat huomattavasti työtä, jos esimerkiksi reititys on au-

tomatisoitu ohjelmille sopivaksi. Tämä työ ei ota kantaa reittien jakelupisteiden sijoittelun 

toimivuuteen, vaan kehottaa tarkastelemaan reitityksen toimivuutta tulevaisuudessa myös 

ympäristön näkökulmasta. 

Työn alussa on esitetty tutkimuskysymyksenä: Miten ympäristölaskenta toimii yrityksen 

vientikuljetuksissa käytännössä, ja miten sitä voidaan kehittää eteen päin? Kysymykseen 

on pyritty vastaamaan työssä tutkimalla aihetta todellisessa yrityksen toimintaympäris-
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tössä. Yrityksen vientikuljetuksien ympäristölaskentaa hankaloittaa kuljetusten ulkoistami-

nen huolintayrityksille. Yrityksellä on ainoastaan tilastoituna kuormien painot, lavametrit ja 

kuljetuskerrat. Takkuilevan ohjelman vuoksi tilastoitu tieto on myös hankalasti käsiteltä-

vissä. Huolintayrityksien raportit päästöistä toivat lisätietoa kuljetuksista, mutta niidenkin 

osalta oli havaittavissa puutteita tiettyjen osuuksien puuttumisien vuoksi. Ongelmia piilee 

myös laskurin käytössä, sillä tarkkojen tuloksien saamiseksi vaaditaan vieläkin tarkempia 

tietoja, joita huolintayrityksillä on kerrottavanaan. Työssä käytetyllä laskurilla on kuitenkin 

saatu aikaan kokonaiskuva yrityksen päästöistä kuljetusreiteillä. Kulkumuotojen tarkkojen 

tietojen puuttuminen voi näkyä tuloksissa epätarkkuutena.  

Laskentaa on yksinkertaistettu määränpäiden osalta sekä esimerkiksi käyttämällä vain 

yhtä EURO-luokkaa maantiellä. Tulos olisi tarkempi, jos jokainen kuorma olisi käsitelty yk-

sitellen, mutta se ei olisi ollut työn etenemisen kannalta mielekästä kohtuullisessa ajassa. 

Saadakseen tarkempia tuloksia yritys voi halutessaan laskea laskurilla asiakkaalle päästö-

jen suuruuden tietylle matkalle. Aihetta on mahdollista tutkia myös lisää tarpeen vaa-

tiessa. Lisätutkimisen hyvänä apuna voisi toimia esimerkiksi kuljetusketjujen energiakat-

selmus, joka on alun perin Motivan koordinoima hanke. 

Ympäristöasioista huolehtiminen on tärkeä osa yrityksen toimintaa nykymaailman liiketoi-

minnassa. Ympäristölaskenta on yksi tapa tarkastella toiminnasta aiheutuneita päästöjä. 

Taulukossa 12 esitetään työssä tarkasteltujen reittien päästöjä yhteensä vuoden ajanjak-

solla. Saadut tulokset eivät kerro itsessään paljoa ilman vertailutulosta, mutta ne kertovat 

yrityksen nykyisestä tilanteesta. Ympäristölaskennan kehityksen kannalta on tärkeää, että 

yritys jatkaisi päästöjen tarkastelua myös tulevaisuudessa, sillä tässä työssä esitetyt tulok-

set ovat vain yhdeltä ajanjaksolta. Monen vuoden otanta tulee osoittamaan päästöjen ke-

hityksen suunnan ja tuo lisää tietoa yritykselle toiminnastaan.  

Lastauksen toimivuuden havainnointia tehdessä yrityksen noutopihalla oli havaittavissa 

ongelmia noutopihan toimivuuden kanssa. Ongelma oli näkyvissä jopa syksyllä, jolloin toi-

mitusten osuus on pienempi verrattuna kesän sesonkiaikaan. Ongelma siis vain korostuu 

entisestään kesällä, jolloin noutopihalla ei juuri tyhjää tilaa ole. Tuotteiden etsiminen suu-

ren noutopihan jokaisesta nurkasta hidastaa lastausta ja myöhästyttää pahimmillaan toi-

mitusten lähtöä. Noutopihalla oli havaittavissa myös paljon roskia ja muita tavaroita, jotka 

vievät tilaa oikeilta tuotteilta. Noutopihan tehokkuuden tarkastelu on tärkeää tulevaisuu-

dessa sujuvamman lastauksen toteuttamisen kannalta sekä noutopihan toimivuuden kan-

nalta.  

Tulevaisuus tuo tullessaan kehitystä päästöjenkin osalta. Ensimmäiset yritykset ottavat 

käyttöönsä biopolttoaineita käyttävät ajoneuvot ja maailmalla suunnitellaan sähkörekkojen 
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toiminnan testaamista. Tämä työ tutkii vain yhden pääkriteerin mittareiden toimivuutta vas-

tuullisen toimitusketjun hallinnassa. On muistettava, että työn alussa esitetyn viitekehyk-

sen toimintaan vaaditaan kaikkien osa-alueiden tasapainottamista. Se vaatii paljon työtä 

jokaiselta yritykseltä, ja jokaisen kuuluu ottaa vastuu omasta tekemisestään sekä sen pa-

rantamisesta. Teknologian kehitys tuo tulevaisuudessa ratkaisuja ongelmiin, jos niitä ei 

muuten saada ratkeamaan. Ennen uusia innovaatioita jokainen voi kuitenkin perehtyä tar-

kemmin omissa toimissaan esimerkiksi taloudellisen ajotavan opetteluun, sillä sekin jo 

edistää taistelua ympäristöpäästöjen torjunnassa. 
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Liite 1. EcoTransIT World -laskurin tulosten esimerkki 
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