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Terminaalikenttien toimintamalleja
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Ainespuu

Materiaaleilla erilliset 
terminaalit

Energiapuu

Ainespuu       Energiapuu

Materiaaleilla kiinteät 
alueet terminaalissa

Ainespuu 0-100 %  Energiapuu 0-100 %

Materiaaleilla vaihtuvat 
tilamäärät terminaalissa



Yhteisterminaali -case 0,1 TWh
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• Tämän tarkastelun tavoitteena oli kuvata skenaariotyyppisesti 0,1 
TWh:n yhdistetyn terminaalin 

‒ materiaalien vuosikiertoa kuukausitasolla, 

‒ yhteisterminaalin kustannushyötyjä, 

‒ terminaalin kalustoa ja 

‒ kaluston yhteiskäyttöisyyden mahdollisuuksia.



Yhteisterminaali -case 0,1 TWh

4

• Terminaali on pääasiassa bioenergiaterminaali ja tietylle ”ylijäämäpinta-
alalle” varastoidaan kuitupuuta.

• Kokonaisvuosikiertomäärä terminaalin läpi on 0,1 TWH eli 50 400 k-m3 
energiapuuta (eli 125 000 i-m3 haketta) ja 50 400 k-m3 ainespuuta.



Yhteisterminaali -case 0,1 TWh
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Saapuvan ja lähtevän aines- ja energiapuun kuukausittaiset määrät.



Yhteisterminaali -case 0,1 TWh
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• Minimipinta-alavaateeksi yhteisterminaalille muodostuu 2,9 ha.



Yhteisterminaali -case 0,1 TWh kustannukset
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• Tarkastelun aikajänteenä laskelmassa käytettiin 25 vuotta ja korkona 
5 %.

• Yhdistetyn terminaalin terminaalikentästä aiheutuvia 
perustamiskustannuksia syntyy maa-alueen hankinnasta, 
perustustöistä ja asfaltoinnista 50 %:lle alueesta.

• Vakituisena terminaalikalustona terminaalissa on kauhakuormaaja. 
Haketus ostetaan palveluna mobiilimurskaajilta. 

• Biomassojen osalta käsittelykustannukset muodostuvat materiaalien 
hakettamisesta ja kuormaamisesta.

• Ainespuun osalle on laskettu kustannukseksi yksi purku- ja 
kuormaustyövaihe.



Yhteisterminaali -case 0,1 TWh:n kustannukset
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• Infrakustannuksiksi muodostuu 1,2 €/m3.

• Materiaalien käsittelykustannuksiksi muodostuu 4,2 €/m3.

• Kokonaiskustannuksiksi muodostuu siten 5,4 €/m3.

• Jos terminaalit olisivat omina 2,9 ha:n terminaaleina, niin tällöin 
yksikkökustannus olisi 6,3 €/m3.



Ratakankaan varastoterminaali -case
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Varastotasot

”Tyyppiä 2”



Johtopäätökset ja alustavat toimenpidesuositukset
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• Yhteisterminaalilla on saavutettavissa kustannussäästöjä.

• Terminaalin toiminta edellyttää tehokasta ja hyvin hoidettua 
logistiikkaa sekä materiaalikentän aktiivista hallintaa.

• Yhteisterminaali edellyttää tarkoitukseen sopivan alueen 
löytämistä, jossa molempien toimenpiteiden suorittaminen on 
mahdollista.

‒ Ensisijaisesti kyseisenlaiseksi terminaaliksi sopii 
bioenergian käsittelyyn luvitettu alue. Näin ollen kaikki 
Kaakkois-Suomen alueella sijaitsevat bioenergiaterminaalit 
ovat periaatteessa potentiaalisia yhteisterminaaleja.

• HCT-autoille kuormauspiste.

• Mahdollisia muita hyötyjä yhteisterminaalista on 
saavutettavissa mepa-ajoja muodostamalla. Esimerkiksi 
tuodaan rankaa energiakäyttöön terminaaliin ja viedään 
paluukuormana ainespuuta tehtaalle.


