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Metsätehon tuloskalvosarja 

Projektin toteutus
• Projektissa tutkittiin proomukuljetukseen perustuvaa 

puupolttoaineiden hankintalogistiikkaa Saimaalla.

• Proomuilla kuljetettiin nuoren metsän kunnostushakkuun kokopuuta 
saarisavotoilta (Itä-Savon mhy) ja hakkuutähdehaketta 
lastaussatamasta (Stora Enso Oyj).

• Projekti oli osa Tekesin Climbus -ohjelmaa. Toteuttajana oli 
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Energia- ja ympäristötekniikan 
osaston bioenergiateknologian yksikkö Mikkelissä. 
Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun yksikkö osallistui 
kuljetussimulointien tekemiseen.

• Rahoittajina olivat Tekesin lisäksi Mopro Oy, Saarisavotta Oy, 
Perkaus Oy, Metsäteho Oy, Etelä-Savon Energia Oy, Stora Enso Oyj, 
Järvi-Suomen Uittoyhdistys ja Suur-Savon Energiasäätiö.
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Suurvoimaloita vesistöjen äärellä
• Proomukuljetus voi palvella suuria, vesistöjen äärellä sijaitsevia 

voimalaitoksia 

• Metsähakkeen tavoitemäärä, GWh (GWh = 1250 irto-m3)
– Jyväskylä (JE Oy), Keljonlahti 2010 alkaen: 600 
– Lappeenranta (UPM/Kaukaan Voima Oy), 2010 alkaen:  600–800
– Joensuu (Fortum Power and Heat Oy): 300–600
– Mikkeli (Etelä-Savon Energia Oy): 500
– Kuopio (Kuopion energia Oy), 2012 alkaen: 500
– Savonlinna (Järvi-Suomen Voima Oy): 150–
– Varkaus, (Stora Enso Oyj, biojalostamo) 2015 alkaen:     300–2000

• Sisävesiteiden ulottuvissa olevat suurlaitokset voisivat käyttää 
lähivuosina metsäenergiaa yhteensä lähes 4 milj. irto-m3 haketta 
vuodessa ilman biojalostamoa

• Mahdollinen biojalostamo Varkauteen nostaisi käyttötarvetta jopa 
2,5 milj. hakekuutiolla

• Yhteensä 55 000 hakerekkaa vuosittain
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Proomukuljetuksen mahdollisuudet
• Saarisavotat ja rantametsät etenkin pienpuun osalta

• Pitkän matkan suurkuljetukset
– Suuri lasti -> edullinen yksikköhinta
– Kaukana sijaitsevat metsäpolttoainevarat käyttöön
– Metsäorganisaatiot voivat tarjota metsänomistajille laajaa 

tuotevalikoimaa metsänhoitoon ja metsäenergian korjuuseen

• Energiapuukuljetukset vahvistavat kuljetusvirtoja 
– Täydet lastit (metsähakkeen ja 

raakapuun yhteiskuljetukset)
– Meno-paluukuljetus-

mahdollisuuksien lisääntyminen
– Aluskuljetuksen talous paranee
– Kuljetusoptimoinnit

Kuva: Eero Jäppinen
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Proomutyypit
• Kansilastiproomut

– Syväykseltä matala ponttonirakenne

• Ruumaproomut
– Kaukalomainen rakenne

• Tulevaisuuden bioproomut
– Suurempia (>7000 kehys-m3)
– Kevyempiä ja edullisempia rakenteita tai jäissä kulkua 

mahdollistavasta materiaalista valmistettuja
– Nykyisiin proomuihin lisälaitojen rakentaminen
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Energiapuuta saarikorjuusta
• Kansilastiproomu sopii saaripuun korjuuseen

• Väyläsyvyysvaatimus: työntöalus 2,4 m ja proomu 1,5 m

• Kuormatila 1 750 kehys-m3, kokopuun tiiviys noin 30 % eli  
lasti 500 kiintokuutiota kokopuuta, energiasisältö 1 GWh

• Ajo kuormatraktoreilla 
proomuun 

Kuva: Kalle Karttunen
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Toimintatapa saarikorjuussa
Kuinka tehtiin:

– Korjuu yhdistelmäkoneella rantavarastoon alkukesästä
– Proomukuljetus syksyllä voimalaitokselle -> Haketus 
– Lastaus ja purku toteutui proomun mukana kulkevilla 

ajokoneilla; lastaus- ja purkuaika 16 min/kuorma, keskimäärin 
15 tonnia/h, E15 (= 10 h lastaus tai purku kahdella koneella)

Kuinka pitäisi tehdä:
– Lastaus ajokoneilla tai yhdistelmäkoneilla korjuusta suoraan 

proomuun ja proomukuljetus voimalaitoksen lähettyville 
rantavarastoon kuivumaan

– Purku materiaalinkäsittelykoneilla (tuottavuus parempi -> 
yksikkökustannus halvempi)

– Haketus tarpeen mukaan talvella

Vaihtoehtona kuljetus talvella jäätietä pitkin
– Korjata voi kesälläkin, kun koneet kuljetetaan saariin proomuilla
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Saarikorjuun kilpailukyky
• Kustannuskilpailukyky

– Toteutuneet kustannukset 25,2 €/MWh – Kemeratuet = 16,7 €/MWh 
(kosteus 46 %) ~34 €/m3 (ei sis. organisaatiokustannuksia)

– Alkaa olla jo kilpailukykyinen vaihtoehto

• Suurin kustannuserä on kallis pienpuun korjuu ja kantohinta 
kuitupuukokoiselle puulle (yht. 9 €/MWh)

• Leimikoiden saarikorjuun suunnittelu ja toteutus vaatii myös paljon 
paikallistuntemusta ja uutta osaamista toimijoilta

• Leimikoiden pitäisi olla riittävän suuria, vähintään yksi 
proomulastillinen 500 m3 eli n. 5 - 10 ha

• Aines- ja energiapuun hankinnan ketjuttaminen samalla kalustolla 
mahdollinen (yhdistelmäkoura tai kouran vaihto)

• Tehokkuutta voitaisiin parantaa ajamalla kokopuu suoraan 
korjuusta proomuun -> Tarvitaan vaihtoproomulogistiikkaa eli 
useita proomuja yhtä alusta kohden

• Kokopuun kosteuden vähentäminen terminaalivarastoinnilla
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Suurproomuketju

Eija Alakangas & Kalle Karttunen
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Polttohakkeen kuljetus ruumaproomulla

• Eurooppa Iia -proomu:   kehys-m3 tonnia syväys, m
– Pohjatilavuus: 2 650 800 1,8
– Kukkurapäälasti: 4 000 1 200 2,3
– Korotetut laidat maksimi: 6 000 1 800 3,0

• Työntäjäaluksen syväys määrittää käytettävän vesireitin, 
4,2 m syväväylä mahdollistaisi proomulle 2 800 tonnin lastin

Kuva: Antti Korpilahti
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Hakkeen lastaus ruumaproomuun
• Haketus lastausterminaalissa tai tienvarsivarastoilla

• Pyöräkuormaajaa tarvitaan hakeauman tekemiseen laiturille

• Auman pituus 50 m ja leveys 20 m

• Lastaus materiaalinkäsittelykoneella, kauhan tilavuus 7,5 m3

• Kuormatila 4 000 kehys-m3

• Lastin tiiviys 50 % (25 % parempi kuin autokuljetuksessa)

• Tilavuus 2000 kiintokuutiota, energiasisältö 3,8 GWh (kosteus 39 %)

• Lastausaika 7 tuntia 
(177 tonnia/h E15 ~ 294 m3/h = 
735 i-m3/h) 

• 41 kpl hakerekkakuormaa eli 
5000 i-m3 (tiiviys 40 %)

Kuva: Tomi Vartiamäki
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Tiivistämällä lisää lastia

• Kokeilussa kuvan tekniikalla ja kukkurapäälastilla tiiviydeksi tuli 
55 % (tiivistyksellä saatu lisähyöty 10 %)

• Tiivistetty proomulasti sisältää 2 200 kiintokuutiometriä ja 
energiasisältö 4,1 GWh (kosteus 39 %)

• Lastausaika 10 tuntia (126 tonnia/h E15 ~ 204 m3/h = 509 i-m3/h)

• Yksi kukkurapäinen tiivistetty proomulasti = 45 kpl 
hakerekkakuormaa eli 5500 i-m3 (tiiviys 40 %)

Kuva: Kalle Karttunen
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Purkamistekniikka
• Aluksen mukana kulkeva materiaalinkäsittelykone

– Purkamisteho 103 tonnia/h E15 (166 m3/h)
– Tiivistetyn kukkurapäälastin purku 13 h

• Sataman materiaalinkäsittelykone
– Purkamisteho 124 tonnia/h E15 (206 m3/h)
– Kukkurapäälastin purku 10 h
– Kauhan koko ratkaiseva
– Purku satamaterminaaliin tai rekkoihin  

Kuvat: Kalle Karttunen
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Hakkeen proomukuljetuksen kilpailukyky   1(2)

• Kustannuskilpailukyky

– Toteutuneet kokonaiskustannukset demonstraatioissa 
(ei sis. organisaatiokustannuksia)

15,4 €/MWh (~30 €/m3)  tienvarsihaketusketju ja 
21,5 €/MWh (~40 €/m3)  terminaalihaketusketju, aluskuljetus 130 km

– Tehostamisella toimintamalli voidaan ottaa osaksi käytännön 
hankintaa
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Hakkeen proomukuljetuksen kilpailukyky   2(2)

• Oleelliset kehittämis- ja tehostamiskeinot:

– Haketta terminaalivarastossa lastauspaikalla lastin verran valmiina 
(=puskurivarasto tärkeä)

– Siirtoetäisyys laiturille lyhyt: pyöräkuormaajalla siirretään 
lastauskoneen ulottuville

– Lastauksessa ja purussa voidaan käyttää suurempia kauhoja

– Suuri lastitilavuus tiivistää lastia -> Lisätiivistystä ei välttämättä 
tarvita 

– Täydet hakekuormat tai hakkeen ja ainespuun integroitu kuljetus

– Talvella liikennöinti mahdollista sopivalla kalustolla syväväylillä, 
mutta kustannukset korkeampia (tukea tarvittaisiin 
talviliikennöinnille)

– Haketuksessa eniten tehostamis- ja säästöpotentiaalia 

– Kuljetusmatka metsästä lastausterminaaliin pitää olla lyhyt 
(< 50 km)
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Proomukuljetuksen simulointi
• Metsähakkeen simuloinnin mukaiset  

vesitiekuljetuskustannukset 
vaihtelivat kalustosta, 
käyttötunneista ja vesireiteistä 
riippuen (sis. lastaus, 
proomukuljetus ja purku)

• Useamman proomuyksikön 
vaihtoproomulogistiikka osoittautui 
toistaiseksi kalliimmaksi kuin kiinteä 
proomulogistiikka

• Lastaus- ja purkuterminaalin 
toimintojen tehokkuus ja 
tuottavuus on tärkeää

• Nyrkkisääntö: 

– Mahdollisimman edullinen kalusto ja 
suuri proomu = Edulliset 
yksikkökustannukset
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Kuljetusketjujen simulointivertailu    1(2)

• Vesitiekuljetusketju oli kilpailukykyisempi autokuljetusketjuun 
nähden jo 100 km:n  jälkeen (varmuusvarastohyötyjä ei otettu 
huomioon)

Vesitiekuljetusketju sisältää 

tienvarsihinnan (3,5 €/MWh), 
tienvarsihaketuksen (3,5 €/MWh), 
30 km alkukuljetuksen (2,2 €/MWh), 
satamakustannukset (0,3 €/MWh), 
kaukokuljetuksen proomulla lastauksineen ja purkuineen

Autokuljetusketju sisältää 

tienvarsihinnan (3,5 €/MWh), 
tienvarsihaketuksen (3,5 €/MWh),  
kaukokuljetuksen hakerekalla 

lastauksineen ja purkuineen
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Kuljetusketjujen simulointivertailu    2(2)

• Kustannustehokkain ratkaisu:

– Pienen aluksen ja suuren proomun muodostama kytkye 

– Lastaus ja purku hihnakuljettimella, riippumaton 
satamahenkilökunnan työvuoroista

• Simuloinnin edullisimpien vesitiekuljetusvaihtoehtojen kustannukset 
hakkuutähdehakkeelle vaihtelivat välillä 10,8 − 12,1 €/MWh 
(+ organisaatiokustannukset) 100 km:n kaukokuljetusetäisyydellä
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Liiketoimintamallit (ideariihi ja haastattelu)

Merkittävimmät tehostamistoimet 
sisävesialueen  aluskuljetusten 
kehittämiseksi (ideariihen tulos):

1.  Lastauspaikkaverkoston 
kehittäminen

2.  Kuljetusten keskitetty 
ohjausjärjestelmä 

3.  Meno-paluu kuljetusten 
hyödyntäminen 

4.  Kuljetusvolyymin kasvattaminen

5.  Ympärivuotisuuden varmistaminen

Organisointimalleja vertailtiin 
asiantuntijahaastatteluissa 
aluskuljetusten sisältämän hankinnan 
kehittämiseksi:

A. URAKOINTIMALLI
- perinteinen toimintatapa
- kuljetussuoritteet ostetaan
alusyrittäjiltä

B. ULKOISTAMISMALLI
- puunhankintaorganisaatio on 
siirtänyt aluskuljetuksensa 
ulkoiselle toimittajalle

- toimittajalla laaja toimitusvastuu
C. KOORDINOINTIMALLI

- kuljetusten järjestelyt on siirretty 
ulkoiselle ohjauskeskukselle

- ohjaajan käsissä voi olla 
muitakin kuljetusmuotoja
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Liiketoimintamallit (haastattelu)

• Asiantuntijat arvioivat ideariihen 
tuottamien aluskuljetusten 
tehostamistoimien vaikuttavuutta 
urakointimallille vaihtoehtoisissa 
organisointimalleissa 
(Asteikko: –2 = paljon huonompi, 
–1 = huonompi, 0 = yhtä hyvä, 1 = parempi, 
2 = paljon parempi)

• Tulosten mukaan ulkoistamis- ja 
koordinointimallin mukaiset 
organisointimallit arvioitiin 
paremmiksi kaikissa 
merkittävimmissä aluskuljetusten 
kehittämistä koskevissa osa-
alueissa

• Ulkoistettuja toimitusketjuja 
voitaisiin harkita otettaviksi 
käyttöön raakapuun ja 
metsäbiomassan aluskuljetusten 
sisältävässä hankinnassa
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Liiketoimintamallit (kehitystrendi)
Urakoinnin kehityssuunta 
(Högnäs 2005):

Perinteinen urakointimalli vs. 
ulkoistettu toimitusketju:
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Liiketoimintamallit (prosessi)

• Liiketoimintakonsepteiksi vesitiekuljetuksen sisältämälle logistiikalle 
esitetään terminaaliverkostomallin mukaista toimintaa joko 
keskitetyistä tai hajautetuista terminaaleista

• Ulkoistamalla terminaaliverkostomallin sisältämä prosessi 
terminaaliyritykselle on mahdollista luoda tehokkaampi ja hallitumpi 
organisointi sekä lisätä metsäbiomassan saatavuutta 
lastauspaikkojen ympäriltä

• Metsäpolttoaineiden vesitiekuljetuksen sisältämillä 
logistiikkajärjestelmillä voidaan parantaa toimitusvarmuutta 
käyttöpaikoille kilpailukykyisesti ja ympäristöystävällisesti. 
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Liiketoimintamallit (verkosto) 

Ostajat

Myyjät 

Koneyrittäjä-
verkostot

TERMINAALI-
TOIMITTAJA

Metsäperäisten 
raaka-aineiden 
hankinta: Loppukäyttäjät:

Alusyrittäjä-
verkostot

Alus

Alus

Kaukokuljetus:

Jalostus-
laitokset

Energia-
laitokset

Ulkoistettu 
terminaaliverkostomalli
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Metsätehon tuloskalvosarja 

Potentiaaliset lastauspaikat Saimaalla
• Satamat

– Kuntien ja yritysten omistamia
– Syväväyläverkoston (4,2 m) piirissä olevia rahtisatamia palveluineen
– 15 kpl
– Keskitetty terminaaliverkosto

• Muut laiturilliset
– Ilman varsinaisia satamapalveluita syväväylän tai matalamman väyläverkoston 

(2,4 m) piirissä
– Noin 15 kpl
– Hajautettu puskurivarastoverkosto

• Uiton pudotuspaikat
– Uittosääntöjen perusteella Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen tai Perkaus Oy:n 

hallinnassa olevia pudotuspaikkoja
– Nippu-uiton vaatima syväys n. 2,2 m
– Noin 60 kpl
– Hajautettu terminaaliverkosto

• Ranta- ja saarivarastot
– Hajautettu varastoverkosto

4/2009                 12.2.2009               Kalle Karttunen & Antti Korpilahti                  24



www.metsateho.fi

Metsätehon tuloskalvosarja 

Metsäpolttoaineen saatavuus päätehakkuilta 

• Maksukyky ja ketjutus määräävät kuljetusvirrat kilpailluilla markkinoilla
• Pienpuun hankintalogistiikka tulee korostumaan jatkossa
• Mahdollisia parhaita hankinta-alueita ja lastauspaikkoja Saimaalla:

Pohjois-Savo
- Iisalmi 132
- Siilinjärvi 154
- Varkaus 178

Itä-Savo
- Savonranta 102

Etelä-Savo
- Ristiina 107 

Pohjois-Karjala
- Eno 87
- Kitee 145

Etelä-Karjala
- Lappeenranta 158
- Viipuri ?
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