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Strategia 
konkretisoituu 
metsäautotiellä
Metsäpäivät 2022

Heikki Kääriäinen



Dieseliä
noin
23 milj. l/v
(v. 2020, ETJ, tiedote)

Autoja 
keskimäärin
190 kpl/kk
(v. 2021)

Puun korjuu ja kuljetus
85 % Metsähallituksen 
kaikista päästöistä

Metsäkoneita
keskimäärin
330 kpl/kk
(v. 2021)



Ilmasto-ohjelmamme 
tukee Hiilineutraali Suomi 
-tavoitetta

Lisäämme 
hiilinieluja 
ja -varastoja

Kasvatamme 
monikäyttömetsien 
hiilinieluja ja valtion 
maiden puiden 
hiilivarastoja 10 %:lla 
2035 mennessä

Kasvatamme 
puhtaan 
energian 
tuotantoa
Kolminkertaistamme 
uusiutuvan energian 
tuotantomme 2030 
mennessä

Vähennämme 
päästöjä

Kehitämme uusia 
ratkaisuja yhteistyössä 
yrittäjien ja tutkijoiden 
kanssa



Tavoitteiden saavuttamisen
keskiössä on
tiivis yhteistyö kaikkien
logistiikkatoimijoiden kesken

• Yrittäjät
• VR
• Metsäteho
• Itä-Suomen yliopisto
• Metsäkone- ja laitevalmistajat
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Rautatiekuljetukset

• Sähköveturit ja uudet 
vähempipäästöiset dieselveturit 
(VR)

• Pitemmät ja painavammat junat 
(LHT)

• Mukana edistämässä suurempien 
vaunujen käyttöönottoa
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Uittoa jatkettiin seitsemän vuoden tauon jälkeen
Osa ympäristöystävällisten kuljetusmuotojen palettia
Uiton osuutta kasvatetaan ja aluskuljetuksia 
kehitetään



Uusia ratkaisuja viime 
vuosilta
• Hybridiharvesteri
• CTI
• Isojätti 104 tn
• Pikkujätit 84 tn, 85 tn
• Uusiutuva diesel
• Biokaasupuutavara-auto
• Uitto
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Tulossa mm.
• Sähköistäminen työkoneissa 



Kehitystyö vaatii samaan 
aikaan niin ylläpitoa ja 
yhteistyötä kuin uteliasta 
tulevaisuuteen katsomista

• Pidämme 36 000 km 
metsäautotieverkoston 
kunnossa, mikä vähentää 
mm. polttoaineen kulutusta

• Teemme yhteistyötä 
kansallisissa ja 
EU-rahoitteisissa 
kehitysprojekteissa
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Kesäkuussa 2022 
tapahtui paljon

• Biokaasuauton käyttöönotto 
• Uiton aloittaminen
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https://www.youtube.com/watch?v=wwzxPjrWyK4
https://www.youtube.com/watch?v=AaeI_8XAPGA
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Kuljetusliike Eskola Oy
Pasi Eskola
27.10.2022



Perustiedot

• Kuljetusliike Eskola Oy
• Kiiminki/Oulu
• Puukuljetus ja maarakennus 

(Maarakennus Eskola Oy ja 
OMV)

• Perustettu 1954 
• Perustaja Eero Eskola
• Omistajat Paavo, Pentti, 

Pekka ja Pasi 



Tunnuslukuja
Liikevaihto 

2018: 3,5 milj. €
2019: 5,4 milj. € 
2020: 5,6 milj. €
2021: 5,8 milj. €
2022: 6,1 milj. €

Vuosimäärä 2022: n. 750 000 m3

Vuosimäärä 2023: n. 1 150 000 m3

Kalusto: 7/25kpl puutavara-auto
Henkilöstömäärä: 20



LNG/LBG-VOLVO



LNG/LBG-VOLVO
Volvo FH 460-LNG/LBG 6x4
460hv 2300nm
I-shift-automaattivaihteisto
Ilmajousitus
ProTruck-päälivarusteet
Alucar-alumiinipankot + Alcoa-alumiinivanteet
Nosturi Kesla 2110ZT
Perävaunu Kome 5-aks. 
Kokonaispaino 69t, hyötykuorma n. 50t (ilman nosturia)
Toimintamatka n. 600 km (205 kg kaasusäiliö)



Kokemuksia:
Miksi kaasuauto? 
- Maailma muuttuu ja meidän on muututtava mukana.
Käyttäjäkokemukset:
- Toiminut hyvin ensimmäiset 5kk.
- Tankkausverkosto ja moottoriteho rajoittaa laajempaa käyttöä.
Tulevaisuus:
- Vähäpäästöinen kalusto vielä kokeiluja puukuljetuksissa, valmistajat keskittyy 

maantiekuljetuksiin.
- Sähköautot seuraava vaihe.
- Kehitystä seurattava maailmalla ja uudet ratkaisut otetaan valmiina 

käyttöön.



Kiitos!
pasi.eskola@kuljetuseskola.fi

Instagram: @kuljetusliikeeskolaoy

www.facebook.com/kuljetusliikeeskola

mailto:pasi.eskola@kuljetuseskola.fi
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