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1 JOHDANTO 

Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy  
 
Terminaalitoiminnat energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -hankkeen1 
tavoitteena on kehittää puutavaraterminaalien tarvelähtöisiä sekä kustan-
nus- ja energiatehokkaita konsepteja ja verkostoa Etelä-Karjalan ja Kymen-
laakson alueella. Hanke kuuluu Etelä-Suomen EAKR-ohjelmaan ja sitä ovat 
rahoittaneet Etelä-Karjalan liitto, Kymenlaakson liitto, Metsäteho Oy, Kaak-
kois-Suomen ELY-keskus, Kouvola Innovation Oy KINNO ja Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto.  
 
Tämän osaselvityksen tavoitteena on tunnistaa uudenlaisia puuterminaali-
malleja sekä terminaaleja hyödyntäviä puun kuljetusketjuja. Osaselvityksen 
lopputuloksena laaditaan toimenpidesuosituksia tarkasteltujen toiminta-
mallien käyttöönotosta Kaakkois-Suomessa.  
 
Osaselvityksessä tarkasteltavat toimintamallit ovat valikoituneet hankkeen 
suunnitteluvaiheessa tunnistettujen kehitystarpeiden, hankkeen edellisten 
työpakettien aikana nousseiden teemojen sekä hankkeen ohjausryhmältä 
saatujen kommenttien pohjalta. Toimintamalleilla tavoitellaan puulogistii-
kan taloudellisen tehokkuuden parantumista, uusien palveluiden syntymistä 
sekä ympäristövaikutusten vähentymistä (Kuvio 1.1).  
 

 
Kuvio 1.1. Tarkasteltavat puuterminaaleja ja kuljetusketjuja koskevat toi-
mintamallit ja niillä tavoiteltavat vaikutukset.  
 
Osaselvityksen eri osien toteutuksesta ovat vastanneet tutkijat Metsäteho 
Oy:stä (Pirjo Venäläinen, Heikki Ovaskainen, Asko Poikela ja Matti Pesonen) 
ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (Olli-Jussi Korpinen, Olli-Pekka 
Hilmola, Mika Aalto ja Ekku Heljanko).  

                                                      
1 Hankkeen internet-sivu on www.metsateho.fi/terminaali  
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2 KAAKKOIS-SUOMEN PUUTERMINAALIVERKOSTO 

Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy  
 
2.1 Tavoitteet  

Tässä osiossa on tarkasteltu Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella sijaitse-
vien aines- ja energiapuuterminaalien nykytilaa sekä eri toimijoiden tarvetta 
ja potentiaalisia sijaintialueita uusille terminaaleille. Terminaaleilla tarkoite-
taan tässä sekä varsinaisia terminaaleja, joissa on henkilöstöä ja omaa puun 
käsittelykalustoa, että kuormauspaikkoja ja välivarastoja, joissa henkilöstöä 
ja käsittelykalustoa ei ole. Osion tarkastelu rajoittuu puun käyttöpaikkojen 
ulkopuolisiin terminaaleihin.  
 
Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston nykytilaa ja kehittämistarpeita on 
selvitetty seuraavin menetelmin:  

- Internetkysely aines- ja energiapuun kuljetusyrityksille (yhteistyössä 
Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n ja Suomen metsäkeskuksen kanssa)  

- Sähköpostikysely lämpö- ja voimalaitoksille, puuterminaaliyrityksille 
ja kunnille  

- Kaksi sidosryhmätyöpajaa ja loppuseminaari 
- Hankkeen työpaketti 2:n aikana tehdyt haastattelut (Naukkarinen 

ym. 2016a ja 2016b) 
- Terminaaleja koskeva internetaineisto (ympäristölupahakemukset, 

yritystietojen hakupalvelut yms.).   
 
2.2 Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston nykytila 

Osaselvityksen aikana tunnistettiin 133 puun käyttökohteiden ulkopuolista 
aines- ja energiapuun terminaalia Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 
(Kuva 2.1). Kaakkois-Suomi on puun nettokäyttäjäaluetta, joten alueella on 
vain muutama puun käyttökohteiden ulkopuolinen vesi- ja rautatiekuljetus-
ten terminaali. Niissä käsitellään pääosin ainespuuta. Venäjältä tuodaan rau-
tateitse myös energiapuuta. 8 tunnistetuista terminaaleista on aines- ja 
energiapuun yhteisterminaaleja (ks. tarkemmin luku 6). Ne on merkitty kar-
tassa (Kuva 2.2) pääosin energiapuuterminaaleiksi, koska niissä energiapuun 
osuus kokonaisvolyymista on selvästi suurempi. Kaakkois-Suomen puuter-
minaalit ovat keskittyneet varsinkin valtatien 6 ja muiden valta- ja kantatei-
den varteen. Pienempiä ainespuuterminaaleja sijaitsee myös alemman tie-
verkon varrella.  
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Kuva 2.1. Kaakkois-Suomen puuterminaalit ja kuormauspaikat puun käyttöpaikkojen 
ulkopuolella.  

 
 

 
Kuva 2.2. Kaakkois-Suomen puuterminaalien ja kuormauspaikkojen sijoittuminen.  
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Puuterminaaleja on metsäyhtiöillä, muilla metsäsektorin toimijoilla (esimer-
kiksi metsänhoitoyhdistykset), voima- ja lämpölaitoksilla, puun kuljetusyri-
tyksillä sekä varsinaisilla puuterminaaliyrityksillä (jotka varsinkin energia-
puun osalta ovat usein myös puun myyjiä) (Liite 1). Pääosin toimijoilla on 
vain yksi terminaali hankealueella, mutta varsinkin metsäsektori-toimijoilla 
voi olla useampikin terminaali.  
 
Terminaalien kokoluokka ja volyymitaso vaihtelevat hyvinkin paljon (Liite 1). 
Terminaalien toimintamallit vaihtelevat myös paljon (terminaalissa voidaan 
käsitellä muutakin kuin puuta, terminaalissa voi olla haketusta tai toisaalta 
vain kierrätyspuun käsittelyä, ainespuun säilytys on usein hyvin kausiluon-
toista). Näistä syistä terminaalien tilankäytössä on suuria eroja.  
 
Esimerkiksi Pohjois-Karjalan maakuntakaavaa varten tehdyssä biotaloussel-
vityksessä on pohdittu, että "maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä 
omaavina biomassaterminaaleina maakuntakaavakartalle voidaan merkitä 
olemassa olevat tai kehitettävät esimerkiksi yli 50 000 k-m³ ainespuuta tai 
yli 10 000 k-m³ energiapuuta vuodessa käsittelevät biomassaterminaalit." 
Kaakkois-Suomen alueella ko. kokoluokan energiapuuterminaaleja käyttö-
paikkojen ulkopuolella sijaitsee ainakin Kotkassa, Kouvolassa, Imatralla ja 
Ruokolahdella.  
 
Ainespuun osalta suurin käyttöpaikan ulkopuolinen terminaali on Hamina-
Kotkan satama, jonka kautta tuodaan puuta yli 400 000 t. Myös Vuoksen sa-
tama Imatralla lasketaan tässä käyttöpaikan ulkopuoliseksi satamaksi, koska 
sitä voivat käyttää muutkin kuin Stora Enso. Sataman kautta kuljetetaan 
puuta yli 300 000 t. Muita yli 50 000 m3:n ainespuuterminaaleja ei ole tun-
nistettu alueella. Käyttöpaikoissa ko. puuvolyymi ylittyy aivan pienimpiä sa-
hoja lukuun ottamatta. Kuntatasolla selviä puuterminaalikeskittymiä on 
mm. Kouvolassa ja Imatralla.  
 
Seuraavassa luvussa 3 on myös simuloitu mahdollisia HCT-terminaalien käyt-
tömääriä (Kuva 3.7). Suurimmat volyymit olisivat Parikkalan, Ruokolahdelle, 
Savitaipaleen ja Kouvolan terminaaleissa. HCT-terminaalissa puun kiertono-
peus olisi todennäköisesti normaalia puuterminaalia suurempaa ja tilantarve 
vastaavasti pienempää.  
 
2.3 Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittämistarpeet  

Projektin sidosryhmäkyselyissä ja -työpajoissa selvitettiin eri tahojen tar-
vetta Kaakkois-Suomen alueella:  

- Perustaa uusia puuterminaaleja  
- Laajentaa nykyisiä puuterminaaleja 
- Perustaa yleisiä välivarastointialueita.  
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Yleisillä välivarastointialueilla tarkoitetaan puun, puutavara-auton perävau-
nun tai nosturin lyhytaikaiseen säilytykseen soveltuvia alueita, jotka sijaitse-
vat yleisten teiden varsilla ja ovat eri toimijoiden yhteisessä käytössä (Tie-
hallinto 2004).  
 
Sidosryhmäkyselyissä-, haastatteluissa ja -työpajoissa nousi tarpeita uusille 
puuterminaaleille tai nykyisten terminaalien laajentamiselle useammassakin 
Kaakkois-Suomen kunnassa (Taulukko 2.1).  
 
Taulukko 2.1. Yritysten tarve terminaalilaajennuksille tai uusille terminaa-
leille Kaakkois-Suomen alueella.  

 

Yrityskyselyssä muutama vastaaja näki tarpeen kehittää Kaakkois-Suomen 
nykyisiä puun välivarastoja tai lisätä uusia (Taulukko 2.2). Kaakkois-Suomen 
alueella ei tällä hetkellä ole Liikenneviraston yleisiä puun välivarastoalueita.  

Taulukko 2.2. Kyselyyn vastanneiden tarve puun välivarastojen kehittämi-
selle ja uusille välivarastoille.  

 

  

Kunta Maakunta Tarve laajentaa Tarve uudelle Tarkennuksia sijainneille
Imatra Etelä-Karjala 1 2 Kurkvuori
Joutseno Etelä-Karjala 1
Lappeenranta Etelä-Karjala 3 Mustola
Lemi Etelä-Karjala 1 Iitiäntie
Luumäki Etelä-Karjala 2 3 Luumäki
Ruokolahti Etelä-Karjala 1 Syyspohja
Savitaipale Etelä-Karjala 1 2 Kirkonkylä
Taipalsaari Etelä-Karjala 1 Levänen
Virolahti Etelä-Karjala 1 Virojoki-Vaalimaa
Haminan seutu Kymenlaakso 1
Kouvola Kymenlaakso 1

Kunta/alue Kunta Maakunta
Tarve kehittää nykyisiä alueita
Lappeenranta Ylämaa, Ylämaantie Lappeenranta Etelä-Karjala
Luumäki Kurvila Luumäki Etelä-Karjala
Luumäki Jurvala Luumäki Etelä-Karjala
Luumäki Somerharju Luumäki Etelä-Karjala
Ruokolahti Ruokolahti Etelä-Karjala
Savitaipale Monola Lemin tienristeys Savitaipale Etelä-Karjala
Tarve uusille alueille
Lappeenranta Lappeenranta Etelä-Karjala
Lemi kirkonkylä / Iitiäntie Lemi Etelä-Karjala
Lemi Lemi Etelä-Karjala
Ruokolahti Syyspohja Utulan risteys Ruokolahti Etelä-Karjala
Ruokolahti Virmutjoki Pohjalankilan risteys Ruokolahti Etelä-Karjala
Taipalsaari Taipalsaari Etelä-Karjala 
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2.4 Kaakkois-Suomen puuterminaalien kehittämismahdolli-
suuksia   

Potentiaalisia puuterminaalien sijoittumisalueita  

Kaakkois-Suomessa puuterminaaleille ja välivarastoille potentiaalisesti sopi-
via alueita selvitettiin kunnille kohdistetulla kyselyllä, työpajoissa ja työpa-
ketti 2:n aikana tehdyillä julkisen sektorin haastatteluilla (Naukkarinen ym. 
2016b). Yleisellä tasolla puuterminaaleille soveltuvina alueina mainittiin seu-
raavat:  

- Jo toiminnassa olevat yritysalueet (varsinkin vajaakäytössä olevat, 
jolloin hintataso on puuterminaalitoiminnalle sopivampi) 

- Jo kaavoitetut varasto-ja teollisuusalueet  
- Pääteiden risteysalueiden lähialueet  
- Alueet, joiden läheisyyteen ei ole kaavoitettu esim. asutusta tai vir-

kistysalueita 
- Varsinkin energiapuuterminaalien osalta alueet, joiden lähistöllä ei 

ole asutusta (meluvaikutus) tai tiestöä välittömässä läheisyydessä 
(pölyvaikutus).  

- Lyhytaikaiseen välivarastokäyttöön saattaisivat sopia myös käytöstä 
poistetut linja-autopysäkit ja levähdysalueet (edellyttää talvihoi-
dosta sopimisen).  

Vältettäviä alueita ovat pohjavesialueet ja luonnonsuojelukokonaisuudet, 
lähellä asutusta sijaitsevat alueet, matkailun kannalta tärkeät alueet sekä lii-
kenteen turvallisuutta tai sujuvuutta heikentävät alueet.  

Kaakkois-Suomen kunnat tunnistivat useita puuterminaaleille mahdollisesti 
soveltuvia alueita (Taulukko 2.3). Taulukon alueet on sijoitettu myös Etelä-
Karjalan ja Kymenlaakson karttoihin, jotka kuvaavat maakuntien maankäyt-
töä (Kuvat 2.4 ja 2.5). Toiminnallisesti soveltuvia, mm. yksityisomistuksessa 
olevia alueita on toki monia muitakin.  
 
Alueen soveltuvuuteen vaikuttavat mm. tarvittava alueen koko, terminaa-
lissa tehtävät toiminnot (varsinkin haketus tai murskaus) sekä alueelta odo-
tettu varuste- ja hintataso. Isommilta ja säännöllisen käytön terminaaleilta 
odotetaan esimerkiksi päällystettyä, valaistua ja aidattua terminaalikenttää. 
Lyhytaikaiseen ainespuun varastointiin riittää pieni, päällystämätön alue, 
jonka hinta tulee olla edullinen. Pienet välivarastoalueet voivatkin sijaita va-
paammin alemman tieverkon yhteydessä eikä niiden sijoittuminen vaadi eri-
tyistä alueellista suunnittelua.   
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Taulukko 2.3. Kaakkois-Suomen kuntien tunnistamia mahdollisia puutermi-
naalien sijoittumispaikkoja.  

Kunta Alueen nimi  
Imatra Teppanala 
Lappeenranta Mustola  
Kouvola Kullasvaara 

Mattila 
Jokela 
Tykkimäki 
Aitomäki 
Keltakangas  
Tillola  

Lemi Iitiän yrityspuisto 
Pekonkangas 

Luumäki Palanutkangas  

Parikkala Kirjola  
Kolmikanta 
Särkisalmi 
VT 14 logistiikka- ja varastointialue 

Ruokolahti Puntalan teollisuusalue 
 

 
Kuva 2.4. Kuntien ilmoittamia puuterminaaleille potentiaalisesti sopivia alu-
eita Etelä-Karjalassa. Kartta: Etelä-Karjalan liitto 2015.  
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Kuva 2.5. Kuntien ilmoittamia puuterminaaleille potentiaalisesti sopivia alu-
eita Kymenlaaksossa. Pohjakartta: Kymenlaakson liitto.  
 
Puuterminaalihankkeiden edistäminen 
 
Projektin työpajoissa kuntien edustajat kertoivat kuntien ja niiden kehitys-
yhtiöiden mahdollisesta roolista uusissa puuterminaalihankkeissa. Kunnilla 
on mahdollisuus tarjota sekä valmiita teollisuus- ja varastotontteja isompien 
terminaalien käyttöön että joustavasti väliaikaisiakin vuokratontteja pie-
nempien välivarastojen käyttöön. Puuterminaalihankkeissa, joissa päätoimi-
jat ovat pk-yrityksiä tai kyse on usean toimijan yhteistyöhankkeesta tai uu-
denlaisia toimintamalleja kehittävästä hankkeesta, on mahdollisuudet julki-
sen kehittämisrahoituksen hakemiseen.  

 
2.5 Toimenpidesuositukset 

Sidosryhmäpalautteen perusteella Kaakkois-Suomessa on tarpeen varautua 
uusiin puuterminaaleihin. Suurempien puuterminaalien sijoittumisessa jo 
kaavoitetut teollisuus- ja varastoalueet ovat lähtökohtana.  
 
Pienien ainespuun välivarastojen sijoittumisessa tärkeää on edullisuus 
(käyttö on usein ajoittaista). Ko. välivarastojen sijoittuminen voi olla myös 

Tillola 

Mattila 
Jokela 

Tykkimäki 
Aitomäki 

Kullasvaara 

Keltakangas 
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väliaikaista. Pienempien välivarastojen sijoittuminen ei vaadi erityistä suun-
nittelua, koska ne sijoittuvat pääosin vähäliikenteisten teiden varsille lähelle 
puukuljetusten lähtöalueita.  
 
Sopivia terminaalialueita on hyvin tarjolla Kaakkois-Suomen kunnissa, joten 
keskeisintä on alueen tarvitsijoiden ja tarjoajien kohtaaminen. Tieto nykyi-
sistä terminaali- ja kuormauspaikka-alueista Kaakkois-Suomessa tulisi olla 
paremmin tarjolla. Tässä tulee tehdä yhteistyötä Metsäkeskuksen valtakun-
nallisen terminaalikartoituksen kanssa2.  
 
Lisäksi Kaakkois-Suomessa on tarpeen tunnistaa puun lyhytaikaiseen väliva-
rastointiin soveltuvat yleiset alueet sekä sopia alueiden käytön pelisäännöt. 
Mallia pelisäännöistä voidaan saada Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueelta, 
jossa Liikennevirasto omistaa alueet ja alueen käyttäjät hoitavat alueen au-
rauksen ja siivoamisen puuroskista.  
 
 
 
 
 
  

                                                      
2 https://www.metsakeskus.fi/pohjoisen-puun-tiet 
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3 OPTIMOITU PUUTERMINAALIVERKOSTO  

Olli-Jussi Korpinen & Mika Aalto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
 
3.1 Johdanto 

Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kokonaispainoja ja -korkeutta nostettiin 
lokakuussa 2013 voimaan tulleen asetuksen3 myötä. Ko. asetuksen peruste-
luissa nähtiin tarpeelliseksi käynnistää nykyisin sallittua suurempien yhdis-
telmien (HCT = High Capacity Transport) kokeiluita. Kokeiluiden tavoitteena 
on selvittää HCT-yhdistelmien vaikutuksia mm. kuljetustalouteen, ympäris-
tövaikutuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Tämän raportin kirjoitushetkellä 
HCT-kokeilulupia on myönnetty viidelle puutavarayhdistelmälle ja kolmelle 
hakeyhdistelmälle.  
 
Suurimmat HCT-yhdistelmät eivät painonsa ja kuljetustaloutensa puolesta 
ole soveltuvia metsästä asti lähteviin puukuljetuksiin, vaan tarvitaan siirto-
kuormaus metsäauton ja HCT-yhdistelmän välillä. Tämä edellyttää HCT-
yhdistelmille soveltuvaa terminaali- ja kuljetuskäytäväverkkoa, jotta HCT-
kuljetusketjut tuovat riittävää taloudellista etua nykytilanteeseen nähden. 
Terminaalilla viitataan tässä paitsi varsinaisiin terminaaleihin myös mihin ta-
hansa välivarastoalueeseen, joka on riittävä vaikkapa tyhjien ja kuormattu-
jen perävaunujen vaihtoon metsäauton ja HCT-yhdistelmien välillä.  
 
Tässä osatehtävässä optimoidun puuterminaaliverkoston kartoituksessa 
hyödynnettiin simulointimallinnusta. Simulointimallinnuksen keinoin voi-
daan mallintaa monimutkaisia ja voimakkaita järjestelmäsidonnaisuuksia si-
sältäviä kokonaisuuksia ja esittää simulointiajojen tulokset sekä interaktiivi-
sesti simulointiajon aikana että raportteina ajon päätyttyä. Simulointimallin 
käyttö on perusteltua erityisesti HCT-käytäväverkon mallinnuksessa, sillä 
koko kuljetusjärjestelmän demonstroiminen todellisessa toimintaympäris-
tössä olisi mahdotonta. Simulointimallinnuksen heikkous analyyttisiin las-
kentamalleihin nähden on, että optimointia muistuttavissa tehtävissä ei vält-
tämättä päästä absoluuttisiin optimituloksiin, joskin simulointiajoja riittävä 
määrä toistamalla päästään hyvin lähelle niitä. 
 
3.2 Tavoite 

Osatehtävän tavoitteet olivat 1) simuloida nykyinen kuitupuun kuorma-au-
tokuljetuslogistiikka tutkimusalueella ja 2) simuloida logistiikka toimintaym-
päristössä, jossa HCT-ajoneuvojen käyttö on vakiintunut osaksi puutavaran 
kuorma-autokuljetusta, vaihdellen HCT-ajoneuvojen edellyttämien siirto-
kuormausterminaalien määrää ja sijainteja. Simulointimallinnus yhdistettiin 
hankkeen muihin tutkimustehtäviin taulukossa 3.1 kuvatulla tavalla. 
 

                                                      
3 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta 407/2013 
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Taulukko 3.1. Simulointitutkimukseen liittyneet vaiheet, tietotarpeet ja me-
netelmät. 
Vaihe Alustus Simulointi Tulosdatan analy-

sointi 
Tietotarve Ajoreitit 

Kustannusperus-
teet 
Simulointimallin 
toimintalogiikka 

Kuljetusjärjestel-
män tasapaino 
(toteutettavuus) 
Kuljetus- ja varas-
tointitarpeet 

Energiatehokkuus 
Kuljetusjärjestel-
män kannattavuus 
Kuljetusverkon 
kuormitus 

Menetel-
mät 

Paikkatietoana-
lyysi 
Kustannusana-
lyysi 
Päätösanalyysi 

Simulointimallin-
nus 

LCA-analyysi 
Kustannusanalyysi 
Paikkatietoana-
lyysi 

 
3.3 Aineisto 

Simulointimallissa käytetty aineisto koottiin useista tietolähteistä, ja se ja-
kautui käyttötavan mukaan kahteen osaan. Valtaosaa aineistosta käytettiin 
mallin toimintaperiaatteiden ja laskennan vakioparametrien määrittelyyn. 
Toinen osa muodostuu muuttujista tai yksittäisistä laskentaparametreista, 
joita oli mahdollista vaihtaa simulointiajojen välillä. Tällaisia muuttujia olivat 
tiedot kuljetuskalustosta sekä käytettävissä olevista HCT-terminaaleista.  
Käytetyt aineistot niiden tietolähteiden ja käyttötarkoitusten mukaan on 
koostettu taulukkoon 3.2.  
 
Valmiiden aineistojen lisäksi tehtaille saapuville junille luotiin mallia varten 
päiväkohtaiset aikataulut, jotka sisälsivät junakohtaiset tiedot puun kotimai-
suudesta ja määrästä puutavaralajeittain sekä junien saapumisen täsmälli-
syyden. Saapuville aluksille määriteltiin niin ikään niiden kuljettamat puu-
määrät puutavaralajeittain sekä saapumiskertojen määrät kuukausikohtai-
sesti. Tietolähteinä käytettiin mm. Liikenneviraston, Luonnonvarakeskuksen 
ja Metsätehon julkaisuja sekä Liikenneviraston ja Tullin avoimia tietorajapin-
toja. 
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Taulukko 3.2. Simulointimalliin syötettyjä aineistoja. 
Aineisto Lähde Tarkoitus 
Hakkuutilasto: hakkuut kuu-
kausittain ja puutavaralajeit-
tain Suomessa 2011-2015 

Luonnonvarakes-
kus 

Kuukausikohtaisilla tie-
doilla luotiin (kk/vuosi) tar-
jonnan aikavaihtelu ja to-
dennäköisyysjakauma tar-
jontapisteissä. 

Autokuljetusten aikaja-
kaumat puutavaralajeittain 

Metsäteho Käytettiin tarkentamaan 
hakkuutilastosta tehtyjä ai-
kajakaumia. 

Tehtaiden kysyntä: ennuste 
puun kysynnästä puunjalos-
tuslaitoksilla puutavaralajeit-
tain vuonna 2020.  

Metsäteho Aineisto sisältää tehtaiden 
sijaintitiedot, jotka ovat sa-
malla kysyntäpisteet. Ky-
syntä kotimaasta ja ulko-
mailta on eritelty. Kysyn-
nän aikavaihtelua ei aineis-
tossa ole. 

Puun tarjonta: ennuste puun 
tarjonnasta puutavaralajeit-
tain vuonna 2020. 

Metsäteho Aineisto sisältää puutava-
ralajien vuotuisen tarjon-
nan kuntakohtaisena. Kun-
tajako on vuoden 2007 mu-
kainen. 

Tarjontapistehila: 5 km × 5 km LUT Koordinaatistossa EUREF-
FIN ETRS89 (EPSG:3067). 
Vastaa yleistetysti puun-
hankinnan tienvarsivaras-
toja. 

Maanpeite: Monilähde-VMI 
aineisto vuodelta 2013 (20 m × 
20 m): puutavaralajit 

Luonnonvara- 
keskus 

Käytettiin jyvittämään kun-
takohtaiset ennusteet tar-
jontapisteisiin. 

Tieverkkogeometria: Digiroad 
4/2015 

Liikennevirasto Käytettiin reittimatriisien 
tekoon. Karsittu kuorma-
autolle ajokelvottomat toi-
minnallisuusluokat. Reiti-
tystietokantaan lisätty ajo-
neuvoyhdistelmiä rajoitta-
vat sillat ja rakenteilla 
oleva E18-osuus Hamina-
Vaalimaa. 

Raskaiden erikoiskuljetusten 
kuljetusreitistö 

Pirkanmaan Ely-
keskus 

Käytettiin kuvaamaan 
mahdollisesti HCT-
kelpoisia tieosuuksia eli 
HCT-käytäviä Kaakkois-
Suomessa. 

Kuljetus- ja materiaalinkäsit-
telykustannukset sekä ajan-
menekit: metsäauto, HCT-
auto, HCT-terminaali 

Metsäteho Tietoja käytettiin simuloin-
tiajokohtaisten kokonais-
kuljetuskustannusten las-
kentaan sekä simulointi-
mallin päätöshierarkiassa.  
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3.4 Mallin rakenne, rajaus ja yleiset toimintaperiaatteet 

Simulointimalli rakennettiin toimimaan niin, että nykyisen kuljetusjärjestel-
män mukaiset puutavara-autot (nk. metsäautot) ja HCT-autot ovat tehtaita 
palvelevia yksiköitä, jotka toimittavat puuta metsäpään tarjontapisteistä ja 
HCT-terminaaleista tehtaiden (lastinantajien) tarpeiden mukaisesti. Autot 
kuljettavat puun lyhintä ajokelpoista reittiä pitkin joko suoraan tehtaalle, 
HCT-terminaaliin tai HCT-terminaalista tehtaalle. Kaikkien ajoneuvojen toi-
mintaa voitaisiin tarvittaessa säädellä työaikaparametreillä, kuljetuskelpoi-
suusrajoitteilla tai muiden kuljetusmuotojen aiheuttamilla rajoitteilla. 
 
Ensivaiheessa malliin määriteltiin nykyinen kuitupuun autokuljetusjärjes-
telmä. Nykyjärjestelmään kuuluvia erikoistapauksia, kuten menopaluu- ja 
monipistekuljetuksia ei huomioitu. Malli rajattiin maantieteellisesti kahdella 
tasolla: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat (Kaakkois-Suomen koh-
dealue) ja laajempi vaikutusalue (kohdealueen ulkopuolinen alue). Kaakkois-
Suomesta alkavat ja sinne päättyvät kuljetukset visualisoitiin interaktiivisella 
karttapohjalla. Ulkopuoliselta alueelta alkavat ja Kaakkois-Suomeen päätty-
vät maantiekuljetukset kuvattiin karttapohjalla vain Kaakkois-Suomen ra-
jalta alkaen. Kuljetuskustannusten laskentaan huomioitiin vain Kaakkois-
Suomen puolella tapahtunut kuljetus. Jotta ajoneuvot eivät kulkisi rajalla si-
jaitsevien tarjontapisteiden ja toimituskohteiden välillä liian nopeasti, Kaak-
kois-Suomen ulkopuolelta saapuville kuljetuksille ja tyhjänä takaisin palaa-
ville ajoneuvoille määriteltiin lisäaika kuvaamaan kohdealueen ulkopuolella 
tapahtuvaa toimintaa (Taulukko 3.3). Kaakkois-Suomesta ulkopuoliselle alu-
eelle suuntautuvat kuitupuukuljetukset eivät sisältyneet malliin, koska niitä 
oletettiin olevan todellisuudessa hyvin vähän. Muut kuljetusmuodot (rauta-
tie- ja vesikuljetukset) sisältyivät malliin kuorma-autoliikennettä käyttöpai-
koilla vähentävinä sekä toisaalta tehdasvastaanoton kapasiteettia kuorma-
autoliikenteeltä rajoittavina tekijöinä. Niiden liikennöintiä ei muuten ku-
vattu. 
 
Taulukko 3.3. Puun tarjontapisteet ja kuljetustoiminnan kuvaaminen simu-
lointimallin kahdella yleistystasolla. Ulkopuoliselle alueelle määritelty lisä-
aika sisältää sekä kuormattuna että tyhjänä ajon. 

 Kaakkois-Suomi Ulkopuolinen alue 

Tarjontapisteitä 491 42, joista 37 maakunta-
rajoilla ja 5 kansainväli-
sillä rajoilla 

Autokuljetusten visuali-
sointi karttapohjalla 

Kyllä Ei 

Ajonopeus 75 % nopeusrajoituk-
sesta 

Lisäaika 2 h 40 min  
(naapurimaakunnat) 

Lisäaika 5 h 20 min  
(Venäjä) 

Ajokustannus Kustannusfunktio Ei kustannusta 
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Oletus Kaakkois-Suomen alueelle maanteitse saapuvista puuvirroista on ku-
vattu kuvassa 3.1. Saman naapurimaakunnan tai -maan tarjontapisteet oli-
vat samanarvoisia eli kuljetusmäärät jakaantuivat tasaisesti näiden pisteiden 
kesken. Poikkeuksena ovat kauempaa Kanta-Hämeestä ja Pohjois-Savosta 
saapuvat kuormat, jotka ohjattiin Kaakkois-Suomen alueelle kahden rajapis-
teen kautta. 
 

 
Kuva 3.1. Kaakkois-Suomen kohdealueen kuitupuun kysyntäpisteet (1-7), 
alueelle suuntautuvien autokuljetusten rajanylityspaikat ja oletus eri puuta-
varalajien autokuljetusmääristä (1 000 tonnia/v) kohdealueen käyttöpai-
koille hankinta-alueittain (mäk = mäntykuitu, kuk = kuusikuitu, lek = lehti-
kuitu). 
 
Mallinnus toteutettiin agenttipohjaisena simulointina. Liikkuvia ja tilaansa 
muuttavia yksiköitä oli kahdentyyppisiä; ne edustivat kuorma-autoja ja kul-
jetettavaa puuta. Puuta edustavat yksiköt eli puuyksiköt syntyivät ennalta 
määrätyn säännön mukaisesti Kaakkois-Suomen alueen kattavan pistehilan 
sisältämissä tarjontapisteissä (491 kpl), jotka edustivat 5 km × 5 km hilaruu-
tujen sisällä olevia todellisia tienvarsivarastoja sekä Kaakkois-Suomen rajalla 
yleisten teiden varsilla sijaitsevia ns. rajapisteitä (42 kpl), joiden kautta alu-
een ulkopuolelta saapuvien kuormien oletettiin kulkevan. Malliin sisältyvät 
kysyntäpisteet edustivat Kaakkois-Suomen seitsemää kuitupuun käyttöpaik-
kaa, jotka toimivat puuyksiköt mallista poistavina paikkoina. Kuorma-au-
toyksiköiden toiminta perustui simulointimallissa dynaamisesti kehittyvälle 
puuyksiköiden kysyntä-tarjonta -tasapainolle sekä päätösprosessille, johon 
haettiin tarvittavat tiedot mm. alustusvaiheen paikkatieto-, kustannus- ja 
päätösanalyysien tulosaineistoista (kuva 3.2). Kuorma-autoyksiköitä oli käy-
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tettävissä ennalta valittu määrä, ja niillä oli simulointiympäristön ulkopuo-
lella resurssipooli, josta tarjontapiste tilasi auton käyttöönsä ja jonne auto 
palautui käyttötarpeen päätyttyä. Mallissa ei huomioitu kuljetustehtävien 
ulkopuolisia siirtoajoja tai kuljetustehtävien ulkopuolisia tarpeita, kuten ajo-
neuvojen huoltotöitä. 
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Kuva 3.2. Pääasialliset toimintaperiaatteet nykyistä autokuljetusjärjestel-
mää kuvaavassa simulointimallissa. Asteriskilla (*) merkityt tapahtumat viit-
taavat dynaamisiin tilanteisiin. 
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HCT-kuljetusjärjestelmää varten mallin paikkatietoympäristöön lisättiin 
HCT-terminaalipisteitä, joiden tehtävänä oli edustaa mallissa siirtokuor-
mauspaikkoja. HCT-terminaalipisteitä sijoitettiin HCT-käytäväverkolle yh-
teensä 14 kpl. Sijoitusperusteet olivat 1) sijainti HCT-käytävien risteyskoh-
dassa, 2) sijainti tutkimusalueen rajan läheisyydessä ja 3) sijainti, josta etäi-
syys lähimpään kuitupuun käyttöpaikkaan tai jo sijoitettuun terminaaliin on 
yli 30 km. Tarkat sijainnit eivät olleet käytännössä toteuttamiskelpoisia; yksi 
piste saattoi edustaa todellisuudessa useaa terminaalia, joista kunkin toteut-
tamiskelpoisuus pisteen lähistöllä tulisi käytännössä arvioida erikseen.  
 
HCT-terminaali lisättiin simulointimallin päätöshierarkiaan niin, että sille an-
nettiin ominaisuudet, jotka tarjontapisteille oli määritelty näiden tarjotessa 
puuta kysyntäpisteille, sekä ominaisuudet, jotka kysyntäpisteille oli määri-
telty puun vastaanottamiseen. HCT-terminaali jaettiin edelleen 7 osaan 
puun lopullisten käyttöpaikkojen mukaan, ja näille osille määritettiin varas-
toitavan puun enimmäismäärät taulukon 3.4 mukaisesti. 
 
Taulukko 3.4. Kysyntäpisteiden ja HCT-terminaalien minimi- ja maksimiva-
rastokoot. 

 Kysyntäpiste HCT-terminaali 
Minimivarasto (tilaa li-
sää puutavaralajia) 

3 päivän tarvetta vas-
taava määrä tehdasva-
rastossa 

Ei minimivarastoa 

Maksimivarasto (lo-
pettaa puutavaralajin 
tilaamisen) 

7 päivän tarvetta vas-
taava määrä tehdasva-
rastossa 

HCT-terminaalin palve-
lemalle tehtaalle allo-
koidun kokonaisvaras-
ton (tehdasvarasto+ 
HCT-
terminaalit+matkalla 
oleva puu) ylittäessä 
0,5 kk kysyntää vastaa-
van määrä 

 
Reittimatriisit muodostettiin paikkatietoanalyysissä, jossa kuljetusetäisyy-
det laskettiin lyhimmän mahdollisen reitin mukaan. Kuorma-autolle ajokel-
poiseksi hyväksyttiin tiet ja kadut, joiden toiminnallinen luokka (Digiroad) oli 
1-5. Reittimatriisien ja tieverkon nopeusrajoitustiedon perusteella kullekin 
tarjontapisteen ja kysyntäpisteen (tai HCT-terminaalin) väliselle osuudelle 
laskettiin myös ajoaika. HCT-autoille laskettiin erillinen reittimatriisi, jossa 
ajokelpoisia olivat ainoastaan HCT-käytäväverkkoon sisältyneet väylät sekä 
sisäänajoväylät käyttöpaikoille. HCT-autojen ajonopeudeksi määritettiin 60 
km/h. 
 
Ajomatkan ja ajanmenekin tiedoista laskettiin kustannusfunktion avulla kul-
lekin reitille ajokustannus, jonka perusteella reitit järjestettiin mallin päätök-
sentekoa (kuva 3.2) varten tarjontajärjestykseen. HCT-järjestelmässä HCT-
terminaalin kautta tapahtuvalle puunkuljetusvaihtoehdolle eri tehtaille oli 
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oma ajokustannuksensa, joten kunkin tarjontapisteen luettelo sisälsi enim-
millään 105 (7 suoraa ja 7×14 HCT-terminaalin kautta reititettyä) vaihtoeh-
toista toimitustapaa.   
 
Malli validoitiin ja verifioitiin tarkastelemalla eri lähtötiedoilla suoritettujen 
simulointiajojen visuaalista esitystä karttapohjalla sekä vertaamalla järjes-
telmän eri osien varastotasojen kehittymistä ajon aikana. Ajon aikana mitat-
tavia muuttujia olivat tarjontapisteissä tarjolla olevan puun määrä, kysyntä-
pisteillä ja HCT-terminaaleissa varastossa oleva puun määrä ja varaston ikä-
jakauma, ajoneuvojen käyttöaste ja yhteenlaskettu puuvaje eli puumäärä, 
jota tehtaalle ei kyetä toimittamaan ajoissa järjestelmän epätasapainon 
vuoksi. Simulointijakso, jolta tulosaineisto kerättiin, oli karkauspäivän sisäl-
tävä kalenterivuosi (1.1.–31.12.2016). Tulostenkeruujaksoa edelsi vuoden 
pituinen ”lämmittelyjakso”, jolla mallin kuljetusjärjestelmät ajettiin pysyvän 
toiminnan tilaan.  
 
Työnseisauksista tai materiaalirikoista aiheutuvat häiriöt jätettiin mallinnuk-
sen ulkopuolelle, koska niiden ei oletettu vaikuttavan oleellisesti tutkimuk-
sen tuloksista tehtäviin johtopäätöksiin. Samoin perustein kuitupuun käyt-
töpaikkojen vuosikysyntä jyvitettiin tasan 366 käyttöpäivälle huolimatta 
mm. sahojen tuotannonvaihtelujen aiheuttamista hetkellisistä puuntarpeen 
muutoksista. 
 
3.5 Skenaariot 

HCT-terminaalien verkostoa ja kuljetuskäytäviä simuloitiin 72 HCT-
skenaariolla, joissa käytettiin tiheämpää (14 kpl) ja harvempaa (7 kpl) termi-
naaliverkkoa, kokonaiskuljetuskapasiteettia (5 200–7 800 tonnia), HCT-
ajoneuvojen (10–40 kpl) ja metsäautojen (61–124 kpl) määrää sekä siirto-
kuormausterminaalin kustannustasoa (0–1 €/tonni) vaihtelevina tekijöinä. 
Lisäksi käytettiin skenaarioryhmää, jossa HCT-autoille määriteltiin minimi-
kuljetusetäisyydeksi 80 km. Muissa kuin 0 ja 1 €/tonnin kustannustason ske-
naarioryhmissä terminaalikustannus oli 0,50 €/tonni. Tämän oletettiin vas-
taavan tilannetta, jolloin puutavara käy aina pinon kautta. 
 
Skenaarioita verrattiin nykytilaskenaarioihin (sama kokonaiskuljetuskapasi-
teetti ilman HCT-ajoneuvoja ja -terminaaleja) sekä skenaarioihin, joissa kul-
jetuskapasiteetti oli rajoittamaton. Kaikki 5 200 tonnin kokonaiskapasiteetin 
skenaariot (24 kpl) hylättiin, koska niissä kuljetusjärjestelmän tasapainoindi-
kaattorit (oikea-aikaisesti toimitettu puu) poikkesivat liikaa verrokkiskenaa-
rioiden indikaattoreista (Taulukko 3.5). Simulointimallin tulkittiin olevan riit-
tävästi tasapainossa ja skenaarion tulosten riittävän luotettavia, kun kysyn-
täpisteiden kumuloituva puuvaje ei ylittänyt kuutta prosenttia minkään puu-
tavaralajin vuotuisesta autokuljetustarpeesta. Lisäksi tasapainoiselta ske-
naariolta vaadittiin, että 97,0 % kokonaiskysynnästä täyttyy simulointivuo-
den aikana.  
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Taulukko 3.5. Simulointiskenaariot ja niiden tasapainoindikaattorit (luvut 
ylöspäin pyöristettyjä) Verrokkiskenaarioiden indikaattorit on merkitty aste-
riskilla (*). Hylättyjen skenaarioiden arvot ovat sulkeissa. 

Term
inaaleja    

M
etsäautoja 

HCT-osuus 

Kokonaiskuljetuskapasiteetti, t 

Oletus 
(terminaalikustannus 

0,50 €/t) 

Ei terminaalikustan-
nuksia 

Korkeat termi-
naalikustannukset 

(1,00 €/t) 

HCT-
vähimmäiskulje-

tusetäisyys 80 km 

Toim
itettu ky-

synnästä, %
 

Puutavaralajikohtai-
nen vaje (m

änty-
kuusi-lehti), %

 

Toim
itettu ky-

synnästä, %
 

Puutavaralajikohtai-
nen vaje (m

änty-
kuusi-lehti), %

 

Toim
itettu ky-

synnästä, %
 

Puutavaralajikohtai-
nen vaje (m

änty-
kuusi-lehti), %

 

Toim
itettu ky-

synnästä, %
 

Puutavaralajikohtai-
nen vaje (m

änty-
kuusi-lehti), %

 

- - ∞ - ∞ 98,4 1–1–5*       
- - 150 - 7 800 98,6 1–1–4*       
- - 125 - 6 500 98,8 1–1–4*       
- - 100 - 5 200 96,1 5–4–4*       

14 ∞ ∞ - ∞ 98,1 1–1–6* 97,7 1–1–7* 97,8 1–2–5* 98,3 2–1–4* 
14 20 124 17 % 7 808 97,8 1–1–6 98,2 1–1–5 98,4 1–1–5 98,4 1–2–4 
14 30 111 26 % 7 812 98,2 1–1–5 98,4 1–1–5 97,9 1–2–6 98,5 1–1–4 
14 40 98 35 % 7 816 98,1 1–1–6 98,0 1–1–6 98,5 1–1–5 98,8 1–1–4 
14 10 112 10 % 6 504 98,1 2–1–5 98,1 1–1–5 98,1 1–1–5 98,1 2–2–4 
14 20 99 21 % 6 508 98,1 1–1–6 98,1 1–1–6 98,0 1–1–6 98,3 1–2–4 
14 30 86 31 % 6 512 98,0 1–1–6 98,1 1–2–5 97,7 2–1–6 97,9 3–1–4 
14 10 87 13 % 5 204 (95,1) (7–4–5) (95,2) (7–4–5) (95,1) (7–3–7) (95,1) (7–4–5) 
14 20 74 26 % 5 208 (96,3) (4–2–7) (96,9) (3–2–6) (96,6) (4–2–6) (96,4) (5–3–5) 
14 30 61 39 % 5 212 (90,5) (9–10–11) (91,2) (10–8–11) (88,4) (11–13–12) (81,9) (18–17–21) 
7 ∞ ∞ - ∞ 97,8 1–2–6* 97,4 2–1–7* 97,9 1–2–6* 98,4 1–1–5* 
7 20 124 17 % 7 808 97,8 1–2–6 97,9 1–1–6 97,5 2–2–6 98,4 1–2–4 
7 30 111 26 % 7 812 98,1 1–1–6 97,8 1–1–7 98,1 1–1–6 98,8 1–1–4 
7 40 98 35 % 7 816 98,1 1–1–6 98,2 1–1–6 98,0 1–1–6 98,7 1–1–4 
7 10 112 10 % 6 504 97,9 1–1–6 98,1 1–1–5 97,9 2–1–5 97,4 3–2–5 
7 20 99 21 % 6 508 98,0 1–1–6 97,9 1–1–6 97,9 1–1–6 98,7 1–1–4 
7 30 86 31 % 6 512 97,7 2–1–6 97,5 2–1–6 97,2 3–1–6 97,4 3–2–5 
7 10 87 13 % 5 204 (95,2) (7–3–6) (95,3) (7–3–5) (95,1) (7–3–6) (95,1) (7–4–5) 
7 20 74 26 % 5 208 (96,5) (4–2–6) (96,5) (4–2–6) (96,7) (4–2–6) (96,8) (4–3–5) 
7 30 61 39 % 5 212 (89,0) (11–13–12) (90,4) (9–10–11) (87,4) (12–12–15) (81,4) (18–19–20) 

 
3.6 Tulokset 

Järjestelmän tasapainoerojen vaikutus hyväksyttyjen skenaarioiden loppu-
tuloksiin poistettiin skaalaamalla kokonaiskuljetusmatkat ja -kustannukset 
niin, että ne vastasivat tehtaiden vuotuista kokonaiskysynnän mukaisen 
puumäärän kuljettamista. 
 
Useimmissa HCT-skenaarioissa kokonaiskuljetusmatka väheni noin 8–15 %. 
Skenaario, jossa oli 30 HCT-ajoneuvoa, 86 metsäautoa ja 14 terminaalia, 
muodosti lyhimmän kokonaiskuljetusmatkan, 17,1 milj. km. Skenaarioissa, 
joissa HCT-ajoneuvojen vähimmäiskuljetusmatka oli 80 km, kokonaiskulje-
tusmatka oli vastaavaan verrokkiskenaarioon nähden lyhempi ainoastaan 
HCT-ajoneuvojen kapasiteetin ollessa alle 30 % kokonaiskuljetuskapasitee-
tista. Eri skenaarioiden kokonaiskuljetusmatkat 7 800 tonnin kuljetuskapasi-
teetilla on esitelty kuvassa 3.3 ja 6 500 tonnin kuljetuskapasiteetilla kuvassa 
3.4.  
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Kuva 3.3. Kokonaiskuljetusmatka 7 800 t kokonaiskuljetuskapasiteetilla. ▲= terminaa-
lien määrä, H = HCT-ajoneuvojen määrä, R = metsäautojen määrä, € = terminaalikustan-
nus (€/t), ≥ 80 km = skenaario, jossa HCT-auton vähimmäiskuljetusetäisyys 80 km. 
 

 
Kuva 3.4. Kokonaiskuljetusmatka 6 500 t kokonaiskuljetuskapasiteetilla. ▲= terminaa-
lien määrä, H = HCT-ajoneuvojen määrä, R = metsäautojen määrä, € = terminaalikustan-
nus (€/t), ≥ 80 km = skenaario, jossa HCT-auton vähimmäiskuljetusetäisyys 80 km. 

 
Lyhimmän kokonaiskuljetusmatkan tuottanut skenaario oli myös kuljetus-
kustannuksiltaan edullisin skenaario. Kyseisen skenaarion kokonaiskustan-
nukset olivat 44,5 milj. euroa verrokkiskenaarion kustannusten ollessa 46,4 
milj. euroa. Tämä tarkoittaa n. 4 % säästöjä.  
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Terminaalien käyttökustannukset olivat enimmillään n. 6 % kokonaiskustan-
nuksista. HCT-ajoneuvon vähimmäiskuljetusetäisyyden sisältäneessä ske-
naarioiden ryhmässä 10 HCT-ajoneuvon, 112 metsäauton ja 14 terminaalin 
skenaario tuotti edullisimman kokonaistuloksen. Tämä tulos oli n. 2 % ver-
rokkiskenaariota edullisempi. 
 
Kuljetus- ja terminaalikustannukset 7 800 tonnin kokonaiskuljetuskapasitee-
tilla on esitetty kuvassa 3.5 ja 6 500 tonnin kokonaiskuljetuskapasiteetilla 
kuvassa 3.6. 

 

 
Kuva 3.5. Kuljetus- ja terminaalikustannukset 7 800 tonnin kokonaiskuljetuskapasitee-
tilla 
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Kuva 3.6. Kuljetus- ja terminaalikustannukset 6 500 tonnin kokonaiskuljetuskapasitee-
tilla 
 

Tärkeimmät siirtokuormausterminaalit olivat Parikkalan Särkisalmella 
(vt6/vt14 risteys), Savitaipaleella (vt13/st377) ja Ruokolahden Huinautiolla 
(kt62) (kuva 3.7). Näiden terminaalien kautta kulkevien tutkimusalueen ul-
kopuoliset kuljetukset eivät synnytä lisämatkaa kuljetukselle. Siirtokuor-
mausten määrä laski noin 50 % verrokkiskenaarioita edullisemmissa HCT-
skenaarioissa, joissa sovellettiin 80 km vähimmäiskuljetusmatkaa HCT-
ajoneuvoille. Käytettäessä 14 terminaalia kokonaiskuljetusmatkat ja -kus-
tannukset olivat pienemmät verrattuna 7 terminaalin skenaarioon.  
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Kuva 3.7. Terminaalien läpi virtaaman kuitupuun määrä skenaariossa, jossa oli 30 HCT-
ajoneuvoa, 86 metsäautoa, 14 terminaalia ja oletettu terminaalikustannus 0,50 €/t. 

 
HCT-terminaaliverkosto vähentää kuljetusmääriä etenkin Kouvolan ja Imat-
ran välillä (vt 6) (kuva 3.8). Kuljetusmäärät tiestöllä kuitenkin kasvavat käy-
tettävien HCT-terminaalien välittömässä läheisyydessä. Tämä johtuu siitä, 
kun terminaalille viedään puuta ja HCT-ajoneuvo kuljettaa puun samaa tietä 
pitkin kysyntäpisteelle. Tienkäytön lisääntyminen terminaalin ympäristössä 
on merkittävämpää 7 terminaalin skenaariossa kuin 14 terminaalin skenaa-
riossa. 
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Kuva 3.8. Kuljetusverkon käyttö ja käytön muutos verrokkiskenaarioon (▲0 | R125) 6 
500 tonnin kokonaiskuljetuskapasiteetilla 30 HCT-ajoneuvon, 86 metsäauton, 14 termi-
naalin ja 0,5 €/t terminaalikustannuksen skenaariossa. 

 
3.7 Johtopäätökset 

Simulointimalli kuvaa HCT-kuljetusverkostoa pääasiassa riittävällä tasolla, 
mutta esimerkiksi heuristisen päätöksentekologiikan puuttuminen aiheut-
taa osaltaan terminaalien ”ylitäyttöä” ja johtaa järjestelmän lievään epäta-
sapainoon. Epätasapaino on kuitenkin niin vähäistä, että sen vaikutus simu-
lointitulosten vertailukelpoisuuteen hyväksyttyjen skenaarioiden välillä on 
merkityksetön. Siirtokuormausterminaalin toiminta on kuvattu hyvin ylei-
sellä tasolla, ja erilaisten logististen toimintamallien (esim. kuormaus suo-
raan metsäautosta tai erillisellä terminaaliautolla) vertaileminen ei ollut 
mahdollista. 
 
Eri puutavaralajien varastoinnin kestoa tarkasteltiin simulointiajojen aikana, 
mutta keskimääräistä varastointiaikaa tai vaihteluväliä ei erikseen kerätty 
skenaarioiden tulosaineistoon. Simulointiajojentarkastelun perusteella oli 
havaittavissa, että selvästi suurin osa puusta viipyy terminaaleilla alle kolme 
viikkoa. Toisaalta edellä mainittu heuristisen logiikan puuttuminen johtaa 
joillakin terminaaleilla tilanteisiin, joissa pientä osa puutavarasta on varas-
toitu kuukausia.  
 

▲0 | R125 ▲14 | H30 + R86 |  €0.5

Muutos
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HCT-kuljetusverkostolla pystytään saamaan aikaan säästöjä kokonaiskustan-
nuksissa ja -kuljetusmatkoissa tutkimusaleen sisällä. Tulosten mukaan kulje-
tuskustannusten säästöt olisivat enimmillään noin 4 % ja vähennys kokonais-
kuljetusmatkassa jopa yli 10 %. Tuloksia on kuitenkin syytä tulkita varauksin. 
HCT-vähimmäiskuljetusmatkan (80 km) skenaarioryhmä valittiin mukaan, 
koska kustannusfunktioiden sovellettavuudesta hyvin lyhyillä kuljetusmat-
koilla ei ollut yhtä luotettavaa taustatietoa kuin pidemmiltä matkoilta. Täl-
löin säästöt olisivat vähäisemmät, joskin edullisimmaksi osoittautuneen ske-
naarion mukainen HCT olisi edelleen verrokkiskenaariota kannattavampi jär-
jestelmä. 
 
Mallin laajentaminen suuremmalle markkina-alueelle saattaisi lisätä kustan-
nussäästöjä entisestään. Esimerkiksi Savitaipaleen ja Tuohikotin terminaa-
lien yhdistäminen pohjoisemmaksi Etelä-Savoon oletettavasti lisäisi kustan-
nusetuja HCT:n hyväksi. Työaikalain johdosta kuljettajanvaihtojen suunnit-
telu vaikeutuu noin 160–170 kilometriä pidemmillä kuljetusetäisyyksillä, 
mikä tulee huomioida HCT:n kannattavuuslaskelmissa laajemmalla alueella. 
HCT:n 80 km vähimmäiskuljetusmatkan, 20 HCT-ajoneuvon, 99 metsäauton 
ja 7 terminaalin simulointiskenaariossa yli 160 km:n kuljetuksia oli 18 % HCT-
kuljetuksista. Ilman kuljetusmatkarajoitetta vastaava osuus oli 7 %. 
 
Alueen eteläosaan sijoitettujen HCT-terminaalien käyttö jäi melko vä-
häiseksi, koska terminaalien läheisyydessäkin etäisyydet suurille käyttöpai-
koille olivat lyhyitä, eikä puuta kannattanut ensisijaisesti kierrättää HCT-
terminaalien kautta. Puuta kertyi näihin terminaaleihin lähinnä tilanteissa, 
jolloin edullisimmat toimitusreitit eivät olleet mahdollisia täyden tehdasva-
raston takia. Venäjältä peräisin olevaa puuta varastoitui hieman enemmän 
Vaalimaan terminaaliin, jonka kautta tuodun kierrättäminen ei lisännyt ko-
konaiskuljetusmatkaa. Mallinnuksessa ei huomioitu sitä, että Venäjän puo-
lella hyötykuormat ovat selvästi pienempiä kuin Suomessa. Siirtokuormaus 
Suomen puolella olisi todennäköisesti mallinnettua yleisempää, mikäli HCT-
järjestelmä toteutuisi mallinnuksen mukaisilla HCT-käytävillä. Mallinnuksen 
ulkopuolelle jäivät myös korkeamman palveluasteen terminaalien väliset 
kuljetukset, kuten esimerkiksi kuljetukset HaminaKotkan satamasta sisä-
maan suurille tehtaille. Olemassa olevalla HCT-järjestelmällä voitaisiin kor-
vata osa laivasta puretun puun syöttökuljetuksista, jotka toistaiseksi toteu-
tetaan enintään 76 tonnin puutavara-autoilla. 
 
Tasapainoisessa kuljetusjärjestelmässä optimaalinen kokonaiskuljetuskapa-
siteetti asettui välille 6 500–7 800 t. Tämä vastaa noin 125–150 metsäauton 
(76 t) kuljetuskapasiteettia. Ajoneuvojen todellinen tarve saattaa poiketa 
mallinnetusta tarpeesta, koska mallinnuksessa ei huomioitu ajoneuvojen 
käyttämää aikaa varikolla tai siirtoajossa. Toisaalta mallinnettu ajoneuvojen 
purkumenettely tehtailla on yleistys, joka ei vastaa käytäntöä täysin minkään 
tehtaan osalta. On todennäköistä, että tehdasvastaanoton ruuhkatilanteita 
puretaan käytännössä heuristisilla päätöksillä, jolloin ajoneuvojen todelliset 
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odotusajat ovat mallinnettua lyhyempiä. Tällä on sekä ajoneuvotarvetta että 
myös kuljetusjärjestelmän kokonaiskustannuksia vähentävä vaikutus.    
Tarkasteltaessa HCT-ajoneuvojen määrää suhteessa metsäautoihin näyttäisi 
siltä, että HCT-ajoneuvojen kuljetuskapasiteetin ollessa noin 20–30 prosent-
tia kokonaiskuljetuskapasiteetista järjestelmä toimisi parhaiten Kaakkois-
Suomen alueen terminaaliverkostossa.  
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4 HCT-KULJETUSKÄYTÄVÄT 

Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy  
 
4.1 Johdanto 

Puukuljetusten HCT-kuljetuskäytävillä tarkoitetaan HCT-yhdistelmille sovel-
tuvien tieyhteyksien ja terminaalien sekä puun toimituskohteiden alueellisia 
kokonaisuuksia, joilla varmistetaan kuljetusinfrastruktuurin riittävä taso ja 
kattavuus puun taloudellisille HCT-kuljetusketjuille. HCT-käytävillä viitataan 
niihin tieyhteyksiin, jotka olisivat erityisesti määritelty HCT-kuljetuksille so-
piviksi. Nykytilanteessa maksimissaan 76-tonnisten yhdistelmien liikennöinti 
on sallittu kaikkialla yleisellä tieverkolla, jollei ajoa ole erikseen rajoitettu.  
 
Puukuljetusten HCT-käytävät koostuvat: 

- HCT-yhdistelmille sallituista tie- ja katuyhteyksistä (joko vain yhteen 
tai kumpaankin suuntaan) 

- Ko. tieyhteyksien varrella sijaitsevista HCT-yhdistelmille soveltuvista 
puun käyttöpaikoista, terminaaleista ja siirtokuormauspaikoista 

- Ko. tieyhteyksien varrella sijaitsevasta muusta HCT-kuljetukset mah-
dollistavasta palvelu- ja infrastruktuuritarjonnasta (esim. huoltoase-
mat, levähdysalueet, suunnitellut varareitit). 

 
4.2 HCT-kuljetuskäytävien kriteerit ja niiden täyttyminen 

Kaakkois-Suomessa  

Hankkeen aikana käydyn keskustelun pohjalta HCT-käytäville ja niiden osille 
ehdotetaan alustavasti seuraavassa taulukossa (Taulukko 4.1) esitettyjä kri-
teereitä. 84-tonnisia HCT-yhdistelmiä liikennöi parhaillaan myös metsästä 
lähtevissä kuljetuksissa ja mahdollisesti 84-tonniset eivät tarvitsisi erillisiä 
HCT-käytäviä (riippuen käynnissä olevien tie- ja siltarasitustutkimusten tu-
loksista). 
 
Tässä tarkasteltiin HCT-käytäviä pääosin kokonaispainon näkökulmasta. Tie-
tyt energiapuu- ja sivutuotejakeet ovat kevyitä, jolloin ne hyötyvät kokonais-
painon sijasta yhdistelmän kokonaispituuden nostamisesta. Näiden osalta 
HCT-käytävien tulee lähinnä varmistaa riittävä mitoitus esim. liittymissä ja 
liikenneympyröissä. Pitkiä hakeautoja voi käyttää vain terminaaleista lähte-
viin kuljetuksiin, koska metsäautoteiden kääntöpaikat eivät sovellu niille.  
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Taulukko 4.1. Alustavia ehdotuksia puukuljetusten HCT-käytävien kritee-
reiksi.  

 
HCT-käytävien osat 

1. Merkittävät aines- tai energiapuun käyttökohteet 
2. Merkittävät aines- ja energiapuun käyttökohteiden ulkopuoli-

set terminaalit  
• Rautatie-, vesi- ja tiekuljetusterminaalit 

3. Kotimaisen puun hankinta-alueiden keskeiset kuljetusyhteydet 
käyttökohteisiin 

4. Osakäytävät 
• Kuitupuukuljetukset terminaalista käyttökohteeseen 
• Tukkipuukuljetukset terminaalista käyttökohteeseen 
• Sivutuotepuukuljetukset sahoilta käyttökohteeseen  
• Energiapuukuljetukset terminaalista käyttökohteeseen 
• Täydentävät käytävät: esim. tehtaiden ja terminaalien väli-

set vaihdot (mepa) 
5. Tieinfrastruktuurin taso 

• Lähtökohtana valta- ja kantatiet & pistot katuverkkoon  
• Tarvittaessa myös alemman tieverkon yhteys voi muodos-

taa osan HCT-käytävää  
• varsinkin jos yhteys välttää merkittävän lisämatkan 

ylempää tieverkkoa pitkin tai alueella ei ole rautatie-
yhteyttä.  

• heikosti kantavien sorateiden osalta käyttö voidaan 
rajata routakausiin 

• 84-tonnisten osalta nykyisin 76-tonnisille sallittu tieverkko 
• Suurten erikoiskuljetusten tieverkko 
• Käynnissä oleva tie- ja siltarasitustutkimus tulee tarkenta-

maan tätä kriteeriä   
 

 
Kuvassa 4.1 on esitetty Kaakkois-Suomen merkittävimmät puun käyttökoh-
teet. Niistä suurin osa sijaitsee valtateiden 6, 15 ja 7 läheisyydessä.   
 
Puun käyttöpaikkojen ulkopuolisten terminaalien sijainteja Kaakkois-Suo-
messa on esitetty kuvassa 2.2. Myös ne sijoittuvat pääosin valtateiden 6, 7 
ja 15 varrelle. Varsinkin pieniä ainespuuterminaaleja sijoittuu paljon myös 
alemman tieverkon varrelle. Energiapuuterminaalit näyttävät sijoittuvan lä-
hinnä valtateiden lähistöön. Edellä luvussa 3 on simuloitu mahdollisten HCT-
terminaalien käyttömääriä.  
 
Haminassa sijaitsevan puun tuontisataman takia valtatie 26 on satamasta 
lähteville kuljetuksille tärkeä. Koska Kaakkois-Suomessa puun rautatiekulje-
tukset ovat lähes täysin alueen tehtaisiin suoraan kuljetettavia virtoja, alu-
eella ei ole vastaavaa rautateiden HCT-syöttöpotentiaalia kuin esim. Lapin 
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rautatieterminaaleihin. Luvussa 7 on käsitelty kuljetuskonseptia, jossa Venä-
jältä rautateitse saapuvaan tuontipuuhun käytettäisiin viimeisillä kilomet-
reillä HCT-yhdistelmiä.  
 

 

 
Kuva 4.1. Puun käyttöpaikat Kaakkois-Suomen alueella (Metsäteollisuus ry ja Iikkanen ym. 
2014).  

 
Koska Kaakkois-Suomi on maan merkittävin puun nettokäyttäjä, alueelle kul-
jetetaan paljon puuta muilta alueita. Optimointimallia käyttävässä kuljetus-
virtatarkastelussa (Räsänen ym. 2016) Kaakkois-Suomen ainespuukuljetuk-
sissa korostuvat alueelle pohjoisen ja idän suunnasta saapuvat autokuljetuk-
set (Kuva 4.2). Ylemmän tieverkon yhteyksistä korostuvat edellä mainittujen 
valtateiden lisäksi valtatie 13 ja kantatiet 46 ja 62. Kuvan 4.1 karttojen pe-
rusteella myös hakkeen kuljetuksissa painottuvat valtatiet 6, 7 ja 15. Alueen 
ulkopuolelle lähtee lähinnä koivutukkia, jolla on alueella ylitarjontaa.  
 
Kevyen painonsa takia energiapuuta kuljetetaan huomattavasti lyhyem-
mältä kuljetusmatkalta kuin ainespuuta. Energiapuukuljetuksia saapuukin 
käyttökohteisiin tasaisemmin eri suunnista (Kuva 4.3). Energiapuun osalta 
HCT-yhdistelmien käyttö on taloudellista lähinnä rankapuun ja haketetun 
energiapuun osalta (Korpilahti 2015).  
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Kuva 4.2. Optimointimallin mukaiset kotimaisen ainespuun kuljetusvirrat 
Kaakkois-Suomen päätieverkolla (Räsänen ym. 2016). 
 

 
Kuva 4.3. Optimointimallin mukaiset energiapuun kuljetusvirrat Kaakkois-
Suomessa (Iikkanen ym. 2014). Mallitarkastelusta puuttuvat esimerkiksi 
Imatran uudet bioenergiavoimalat.  
 
Tämän hankkeen yhteydessä ei ole yksityiskohtaisemmin tarkasteltu Kaak-
kois-Suomen tieinfrastruktuurin tasoa HCT-kuljetusten kannalta. Alueen 
tiestöllä liikennöi jo useampi HCT-kokeiluluvan saanut yhdistelmä. Ylem-
mällä tieverkolla ongelmallisin on mutkainen ja mäkinen valtatie 26. Kysei-
nen yhteys ei ole kotimaisten puukuljetusten kannalta merkittävä, mutta 
kun tarkasteluun otetaan mukaan metsäsektorin kaikki kuljetukset (Kuva 
4.4.), tien merkitys nousee huomattavasti satamayhteytensä takia.  
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Kuva 4.4. Metsäsektorin tiekuljetukset eteläisessä Suomessa (Tilastokeskus 
lähteessä WSP Finland Oy 2017).   
 
4.3 Ehdotukset Kaakkois-Suomen HCT-kuljetuskäytäviksi  

Edellä ehdotettujen HCT-käytävien kriteerien ja kuvattujen puun kuljetusvir-
tojen perusteella Kaakkois-Suomen puukuljetusten HCT-käytäviksi ehdote-
taan seuraavia (Kuva 4.5):  

- Kaikki valtatiet  
- Kantatiet 46 ja 62 
- Alempaa tieverkkoa koskien ehdotukset voidaan laatia myöhemmin, 

kun käynnissä olevat HCT-yhdistelmien tie- ja siltarasitustutkimukset 
valmistuvat.  

 
84-tonnisten osalta ehdotetaan nykyisin 76-tonnisille sallittua tieverkkoa.  
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Kuva 4.5. Alustavat ehdotukset Kaakkois-Suomen puukuljetusten HCT-
käytäviksi päätieverkon osalta.  
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5 HCT-KULJETUSKETJUT  

Asko Poikela & Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy  
 
5.1 Johdanto 

Trafi on myöntänyt kokeilulupia nykyisin normaalissa liikenteessä sallittua 
painavimmille ja pidemmille ajoneuvoyhdistelmille (HCT-yhdistelmät). Tässä 
osiossa arvioitiin HCT-yhdistelmien vaikutuksia puukuljetusten kustannuk-
siin ja polttoaineen kulutukseen (ja siten päästöihin) ottamatta kantaa yh-
distelmien käyttämiin reitteihin. Tehtyjä laskelmia hyödynnettiin luvun 3 si-
muloinneissa.  
 
HCT-autojen mitat ja varustelu asettavat rajoitteita kaluston käytölle. Ke-
vyimpiä, nosturilla varustettuja yhdistelmiä voidaan käyttää suoriin aines-
puukuljetuksiin metsästä tehtaalle. Muut soveltuvat lähinnä terminaalien 
väliseen liikenteeseen, jolloin alkukuljetus tapahtuu tavanomaisella 68–76-
tonnisella kalustolla. Tästä syystä vertailussa nykykalustoon otettiin huomi-
oon myös terminaalivaiheiden vaikutukset ja siten koko kuljetusketju tien-
varsivarastolta puun käyttökohteeseen. Tässä tutkimuksessa vertailutasona 
oli nykyinen 76-tonninen puutavara-auto, jolla kuljetetaan puu metsästä 
suoraan käyttöpaikalle. 
 
5.2 HCT-yhdistelmien ja -kuljetusketjujen kuvaus 

Tässä osaselvityksessä tehdyissä laskelmissa hyödynnettiin Trafilta kokeilu-
luvan saaneiden HCT-puutavarayhdistelmien ja näiden 76-tonnisten verrok-
kiajoneuvojen (Taulukko 5.1) kustannus- ja polttoaineen kulutustietoja. 94-
tonninen HCT-yhdistelmä on suunniteltu 102 tonnin tekniseen kokonaispai-
noon, joten sen korkea omapaino ja ns. vajaana ajaminen vaikuttaa selvästi 
tässä esitettäviin tuloksiin. HCT-hakeautojen liikennöinti käynnistyi vasta ke-
väällä 2017, joten niiden osalta laskelmia ei ole vielä tehty. Kerättyjä kustan-
nus- ja kulutustietoja on osin yleistetty niin, että yksittäisiin yhdistelmiin vai-
kuttavien tekijöiden vaikutus pienenee (kuljettajien vaikutus, reittiominai-
suudet, kuormausasteet jne.).   
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Taulukko 5.1. Laskelmissa käytetyt HCT- ja verrokkiyhdistelmät.  
Yhdistelmä Hyötykuorma t Moottorin  

Euro-päästöluokka 
Ajoalue 

104ver M 54,9 5 Pohjois-Suomi 
94 T* 66,5 5 Kaakkois-Suomi 
94ver T 52,0 5 Kaakkois-Suomi 
84A T 62,8 6 Kaakkois-Suomi 
84Aver T 55,6 6 Kaakkois-Suomi 
84B M 61,0 6 Pohjois-Suomi 
84Bver M 53,7 6 Pohjois-Suomi 
84C M 57,2 6 Pohjois-Suomi 
84Cver M 48,7 6 Pohjois-Suomi 

T=terminaalien välillä ajava yhdistelmä, M=metsästä ajava yhdistelmä 
*HCT-yhdistelmän tekninen paino on suunniteltu 102-tonniseksi 

 
Laskelmissa tarkasteltiin osaa kuvissa 5.1 ja 5.2 esitellyistä kuljetusketjuista. 
Kuvan 5.1 ylimmässä tapauksessa (1) yhdistelmä ajaa perinteisesti suoraan 
metsän tienvarsivarastosta käyttökohteeseen (tai rautatieterminaaliin) il-
man välilastauksia. Suoria kuljetuksia metsästä tehdään nykyisillä kokonais-
painoilla ja myös 84-tonnisilla HCT-yhdistelmillä. Tapauksessa 2 on kuljetus-
ketjun osana siirtokuormaus metsäautosta HCT-yhdistelmään. Siirtokuor-
maus voidaan tehdä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:  

a) metsäauton kuorman purku terminaalikentälle ja uudelleenkuor-
maus HCT-yhdistelmään 

b) kuormaus metsäauton nosturilla metsäautosta HCT-yhdistelmään 
c) metsäauton tuoman, lastatun jalkalavan ja perävaunun siirtäminen 

HCT-yhdistelmään.   
 
HCT-yhdistelmän siirtokuormauksen tuomiin lisäkustannuksiin vaikuttaa se, 
onko siirtokuormaus tehty nykykokoisillakin yhdistelmillä. Esimerkiksi hyön-
teistuholain ja kelirikkokausien takia puuta siirretään tälläkin hetkellä tien-
varsivarastoista terminaaleihin. Terminaalien käytöllä tasataan muutenkin 
erilaisten kausivaihteluiden vaikutuksia. Kuvan tapauksessa 3 puuta kuljete-
taan tehdasterminaalien välillä. Puunvaihdot tehtaiden välillä on tarpeen 
mm. silloin, kun metsästä eri puutavaralajit kuljetetaan ensin lähimmälle 
tehtaalle, vaikka eri tehtaiden puutavaralajien käyttötarpeet poikkeavat toi-
sistaan. Vesikuljetuksissa puu kuljetetaan pääosin suoraan tehtaan omaan 
satamaan. Joistakin satamista (esimerkiksi Hallasta) tehdään kuitenkin lop-
pukuljetuksia tehtaalle autokuljetuksina (4).    
 
Kuvan 5.2 kuljetusketjut 5–7 esittävät hakkeiden kuljetuksia niiden syntypai-
kalta (sahojen sivutuotteena tai haketettuna tienvarressa tai terminaalissa) 
käyttökohteeseen. Tässä selvityksessä ei tarkasteltu hakkeen kuljetuksia, 
koska ensimmäiset HCT-hakeautot saivat kokeiluluvan vasta keväällä 2017 
ja energiapuukuljetuksissa ei ole HCT-kokeiluluvan saaneita yhdistelmiä. 
HCT-yhdistelmiä energiapuukuljetuksissa on alustavasti tutkittu BEST-
hankkeen yhteydessä (Korpilahti 2015).  
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Kuva 5.1. Ainespuun HCT-kuljetusketjuja. Valokuvat: Metsähallitus, QTeam, Metsä Group, 
Metsäteho ja Orpe.  

    

 
Kuva 5.2. Sivutuote- ja energiapuuhakkeen HCT-kuljetusketjuja.  
   

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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5.3 Kuljetusketjujen kustannusten ja ympäristövaikutusten 
vertailut 

5.3.1 Laskentaperusteet 

Laskelmissa verrattiin erilaisia terminaalin kautta kulkevia pyöreän puun kul-
jetusketjuja suoraan metsästä tehtaalle tapahtuvaan kuljetukseen 76-tonni-
sella autolla. Vertailussa oli mukana myös suora 84-tonnisella metsäautolla 
suoritettava kuljetus. 
 
Laskentaperusteita selvitettiin useista eri lähteistä, myös kuljetusyrittäjäky-
selyin. Eri lähteistä kootut tiedot pyrittiin harmonisoimaan ja yleistämään 
niin, että eri kokoluokan autojen perusteet olisivat järkevässä suhteessa toi-
siinsa. 
 
Ketjulaskelmissa oletettiin, että alkukuljetus metsästä terminaaliin on aina 
vakiomatka 25 km. Terminaalivaiheessa metsäauto joko 

- puretaan kokonaan maahan auton omalla kuormaimella tai  
- kuormasta puretaan puolet (joko maahan tai jalkalavalle). 

 
Terminaalista eteenpäin kuljettava auto joko 

- kuormataan kokonaan maasta (100 %) tai  
- kuormataan puoliksi ja loput kuormasta tulee valmiiksi lastattuna pe-

rävaununa (50 %) tai 
- kuorma on valmiiksi lastattu perävaunuun ja jalkalavalle (0 %). 

 
Muita laskelmissa käytettyjä taustaoletuksia ovat: 

- ei vajaakuormia, ei keräilyajoa, kokonaispaino ei vaikuta ajonopeu-
teen, ajonopeus = F(ajomatka, ajovaihe) 

- autot täystyöllistettyjä (47 vk/v, 5 pv/vk, 24 h/pv); kuljettajien ajoai-
kamääräysten vaikutuksia eri kuljetusmatkoilla ei ole otettu huomi-
oon  

- havupuun osuus 70 %, lehtikuitupuun 30 % 
- tyhjänäajoa tasan 50 % 
- HCT-vetoauton korjaus- ja huoltokustannus (s/km) on 20 % mata-

lampi, perävaunun pitoaika (km) on kolmanneksen pidempi ja ren-
gaskerron kesto (km) n. 15 % pidempi  

- metsäautot kuormataan ja puretaan omalla kuormaimella 
- käyttöpaikassa autot puretaan käyttöpaikan kalustolla  
- terminaalin ja käyttöpaikan kalustolla suoritetun kuormauksen ja 

purkamisen kustannus 0,30 eur/m3/käsittelykerta + auton odotus-
kustannus (Taulukossa 5.2 on esitetty kuormaus- ja purkukustannuk-
sia eri tuottavuustasoilla). 
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Taulukko 5.2. Puun kuormaus- ja purkukustannuksia terminaalikalustolla eri 
tuottavuustasoilla sekä seurantatuloksia kuormaus- ja purkuvaiheiden kes-
tosta.  

 
 

 
 
5.3.2 Kuljetuskustannusten vertailu 

Kuvissa 5.3 ja 5.4 on esitetty kustannusvertailun tulos. 0 %, 50 % ja 100 % 
viittaavat siihen, kuinka iso osa terminaalista eteenpäin lähtevän auton 
kuormasta kuormataan terminaalissa, loppuosa kuormasta on valmiiksi 
kuormattuna joko perävaunussa ja/tai jalkalavalla. Suoraan metsästä käyt-
tökohteeseen suuntautuvissa kuljetuksissa 84-tonninen metsäauto on kul-
jetusmatkasta riippumatta noin 13 % edullisempi kuin 76-tonninen kuljetet-
tua tonnia kohden.  
 
Kun HCT-kuljetusketjuun sisältyy siirtokuormaus terminaalissa, vaikuttaa 
kustannuksiin merkittävästi myös siirtokuomauksen toteutustapa. 84-tonni-
sen terminaaliauton osalta on tarkasteltu vain valmiiksi lastattua tilannetta 
(0 %), joka on suoraa 76-tonnista kuljetusta kustannustehokkaampi jo hie-
man alle 100 km:n kuljetusmatkalla. Pitkällä kuljetusmatkalla (300 km) etu 
nousee 15 %:iin. 104-tonnisen osalta on laskettu vain terminaalitilanteet, 
joissa perävaunu on lastattu valmiiksi (50 %) tai lastaus on tehtävä kokonaan 
(100 %). Ensimmäisessä tilanteessa HCT-kuljetusketju on suoraa 76-tonnisen 
kuljetusta edullisempi yli 100 km:n matkoilla. Pitkillä matkoilla etu nousee 
lähes 20 %:iin. Kun koko lasti siirtokuormataan, se on kannattavaa vasta yli 
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125 km:n kuljetusmatkoilla ja pitkillä matkoilla etu jää 15 %:iin. 94-tonnisen 
osalta ns. vajaana ajaminen tekniseen kokonaispainoon nähden heikentää 
selvästi sen kilpailukykyä. Kuvioissa on esitetty vertailukohtana myös ti-
lanne, jossa 76-tonninen auto siirtokuormataan terminaalissa (joko koko-
naan tai valmiiksi kuormattuja vaunuja hyödyntäen). Tällä hetkellä esimer-
kiksi kelirikkovarastoissa käytettävä täyden siirtokuormauksen malli on tar-
kastelluista kuljetuksista selvästi kallein.  
 

 
Kuva 5.3. Suorien metsästä tehtaalle tapahtuvien kuljetusten ja kuljetusket-
jujen laskennalliset kustannukset erilaisilla kuormaussuhteilla (0–100 %). 
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Kuva 5.4. Terminaalin kautta kulkevien kuljetusketjujen ja 84-tonnisen met-
säauton laskennallisten kustannusten ero suoraan 76-tonnisella metsäau-
tolla suoritettavaan kuljetukseen.  
 
Tämän hankkeen nykytilaselvityksessä (Venäläinen & Ovaskainen 2016) on 
tunnistettu useita tilanteita ja syitä, joiden takia puuta siirretään tienvarsi-
varastosta terminaaleihin (esimerkiksi kelirikkokaudet). Näiden tilanteiden 
kustannusvaikutuksista ei tehty tuoreita arvioita tämän selvityksen yhtey-
dessä4. Sen sijaan kuvissa 5.5 ja 5.6 on esitetty kustannusvertailuja pelkkien 
terminaalien välisten ajojen osalta. Näissä 94-tonninen terminaaliauto tuo 
yli 15 %:n ja 104-tonninen terminaaliauto yli 20 %:n kustannussäästön 76-
tonniseen terminaaliautoon nähden. Terminaalien välisessä ajossa kustan-
nussäästö pysyy samalla tasolla kuljetusmatkasta riippumatta.   

                                                      
4 Metsätehon aiemman selvityksen (Pennanen & Mäkelä 2003) mukaan kelirikkokausien arvioitiin lisää-

vän mm. puun varastointikustannuksia noin 16 milj. eurolla vuodessa ja koko puunhuoltoketjun kus-
tannuksia 100 milj. eurolla vuodessa. Kelirikkoon varautuminen kuitenkin mahdollistaa tuotannon toi-
mintavarmuuden ja säästää tiestöön liittyviä kustannuksia. Puun keräilyajon on laskettu lisäävän kul-
jetuskustannuksia noin 3 %, kun varastopysähdyksiä on 3 kappaletta ja keräilyajon osuus on 50 % 
(Väkevä ym. 2000). Hyönteistuholain asettamien vaatimusten arvioitiin lisäävän puun kaukokuljetus-
ten pääomakustannuksia 3,3 milj. euroa vuodessa (puun varastointi- ja pääomakustannuksia ei arvi-
oitu) (Poikela & Räsänen 2011). 
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Kuva 5.5. Terminaalien välisten kuljetusten laskennalliset kustannukset.  
 

  
Kuva 5.6. Terminaalien välisten kuljetusten laskennallisten kustannusten 
ero 76-tonnisella terminaaliautolla suoritettavaan kuljetukseen.  
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Edellisissä kustannuslaskelmissa ei otettu huomioon itse terminaalista ai-
heutuvia kustannuksia, ainoastaan terminaalikäsittelyn kustannukset. Osin 
voidaankin olettaa, että terminaaleja ei perusteta pelkästään HCT-
siirtokuormauksen tarpeisiin, vaan ensisijainen tarve on jokin muu logistinen 
syy. Terminaaliverkon tulee olla myös tiheä, jotta alkukuljetusmatka ei 
nouse liian suureksi. Pelkästään HCT-tarpeesta johtuvassa siirtokuormauk-
sessa puu seisoo terminaalissa korkeintaan tunteja, joten puun kiertono-
peus on tavallista terminaalia huomattavasti suurempi. Siirtokuomauksen 
toteutustavasta riippuen ”terminaalina” voivat toimia myös yleiset leväh-
dysalueet ja puun välivarastopaikat tai kuljetusyritysten pienet varikkopai-
kat.  
 
BEST-hankkeessa oli tarkasteltu HCT-yhdistelmien hyödyntämistä energia-
puun kuljetuksissa (Korpilahti 2015). Tarkasteluissa ei ollut hyödynnettä-
vissä kerättyä tietoa HCT-yhdistelmistä, vaan ne perustuivat arvioihin. Las-
kelmia tuleekin tarkentaa, kun kerättyä tietoa on saatavissa HCT-hake-
yhdistelmistä. Energiapuun matalan tiheyden takia HCT-kuljetukset ovat ta-
loudellisia vain rangan ja energiapuuhakkeen kuljetuksissa (Kuvio 5.7).  
 
 

 
Kuva 5.7. Energiapuuhakkeen kuljetuskustannukset erikokoisilla yhdistelmillä (Korpilahti 
2015). 90-tonnisen yhdistelmän osalta ei ole otettu huomioon alkukuljetusta terminaaliin.   

 
5.3.3 Polttoaineen kulutuksen vertailu 

Polttoaineen kulutuslaskennassa hyödynnettiin kokeiluluvalla ajavien HCT-
autojen ja niiden verrokkiautojen kulutustietoja. Useimmilta ajoneuvoyhdis-
telmiltä oli jo saatu sekä kesä- että talvikuukausien kulutusdataa. Kulutuksen 
seuranta jatkuu vielä osalla tutkittuja yhdistelmiä, joten tässä esitettyjä tu-
loksia tullaan vielä myöhemmin tarkistamaan. Kullekin ajoneuvoyhdistel-
mälle laadittiin erikseen tyhjänä- ja kuormattuna-ajovaiheen kulutusfunk-
tiot, jotka edustavat kesä- ja talviajan keskitasoa.  
 
Useimmilla HCT-ajoneuvoyhdistelmillä ajetaan yhtä tai muutamaa vakioreit-
tiä ja tästä syystä matkan vaikutusta kulutukseen ei vielä tunneta kovin tar-
kasti. Tässä tutkimuksessa oletettiin, että ajomatka vaikuttaa kaikilla yhdis-
telmillä samaan tapaan kuin perinteisellä 60-tonnisella puutavara-autolla, 
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jonka kulutusfunktiot on aikoinaan laadittu erittäin laajoihin aineistoihin pe-
rustuen (Pennanen ym. 2004). Kuvassa 5.8. on esitetty eri yhdistelmien ja 
ketjujen päästölaskennassa sovelletut kulutusfunktiot. 
 

 
Kuva 5.8. Tyhjänä ajon (katkoviiva) ja kuormattuna ajon (yhtenäinen viiva) 
kulutusfunktiot (M=metsästä ajava auto, T=terminaalista ajava auto). Mus-
talla perinteisen 60-tonnisen puutavarayhdistelmän kulutusfunktiot. 
 
Polttoaineen kulutukseen sisältyy tyhjänä- ja kuormattuna-ajovaiheiden li-
säksi erilaisten odotus- ja jonotusaikojen tyhjäkäyntikulutus sekä oman 
kuormaimen käytöstä kuormaus- ja/tai purkuvaiheessa aiheutuva kulutus. 
Nämä oletettiin yhdistelmästä riippumatta samoiksi: tyhjäkäynti/odotus = 3 
litraa/tunti, kuormaimen käyttö = 8,7 litraa/tunti. Jos kuorman käsittely ta-
pahtuu kokonaan tai osittain terminaalinaalikalustolla, myös sen polttoai-
neenkulutus huomioitiin. Tältä osin oletuksena oli 0,07 litraa/hyötykuorma-
tonni yhtä käsittelykertaa kohden. 
 
Kuvissa 5.9 ja 5.10 on esitetty polttoaineen kulutuslaskennan tulokset. 84-
tonninen metsäauto tuo 76-tonniseen metsäautoon nähden noin 10 %:n 
säästön polttoaineen kulutuksessa. Terminaalin kautta kulkevissa kuljetus-
ketjuissa 84-tonnisen yhdistelmän tuoma säästö nousee yli 20 %:iin. Vaikka 
94-tonninen ajaa ns. vajaassa kuormassa, se on polttoainetaloudellisempi 
suoraan kuljetukseen nähden jo selvästi alle 100 km:n kuljetuksissa.  
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Kuva 5.9. Suorien metsästä tehtaalle tapahtuvien kuljetusten ja kuljetusketjujen lasken-
nalliset pa-kulutukset erilaisilla kuormaussuhteilla (0 %, 50 %, 100 %). 
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Kuva 5.10. Terminaalin kautta kulkevien kuljetusketjujen ja 84-tonnisen metsäauton las-
kennallisten pa-kulutusten ero suoraan 76-tonnisella metsäautolla suoritettavaan kulje-
tukseen. 

5.4 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

HCT-kuljetusketjulaskelmien johtopäätökset tiivistettynä ovat: 
- Metsästä suoraan käyttöpaikalle lähtevissä kuljetuksissa 84-tonni-

nen yhdistelmä tuo yli 10 %:n edun kuljetusmatkasta riippumatta.  
- Terminaalien suorat kustannusvaikutukset jäävät vaatimattomiksi, 

jos merkittävä osa puusta puskuroidaan maahan. Terminaalissa val-
miiksi kuormatut jalkalavat ja perävaunut ovat tähän yksi ratkaisu. 

- Terminaalikaluston käyttöasteen on oltava korkea ja/tai autonkuljet-
tajien käytettävissä, jotta terminaalikustannus pysyy kohtuullisena. 

- Suorien kuljetuskustannusten säästöjen lisäksi tarvitaan muitakin 
merkittäviä “motivaattoreita” (esim. henkilöstö- ja kalustoresurssien 
tasainen käyttö). Näiden ”motivaattoreiden” merkityksen arviointi 
edellyttää jatkotutkimusta.  

- Puhtaassa terminaalien välisessä ajossa HCT-yhdistelmien tuomat 
kustannussäästöt ovat kokoluokasta riippuen jopa yli 20 %:n luokkaa.  

- Polttoaineen kulutuksen näkökulmasta erilaisten HCT-ketjujen ”kan-
nattavuusraja” ylitetään huomattavasti lyhyemmillä matkoilla kuin 
yksikkökustannuksissa.  
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Tässä selvityksessä tehdyt HCT-ketjuvertailut perustuivat HCT-kokeiluluvan 
saaneista yhdistelmistä kevääseen 2017 mennessä kerättyihin tietoihin. Ky-
seessä ovat yksittäiset, kokeilua varten rakennetut yhdistelmät, jotka ajavat 
rajatuilla reiteillä. Tässä esitettyjä laskelmia tulee täsmentää HCT-
tutkimuksen edetessä. Myös hakekuljetusten osalta on tarpeen tehdä las-
kelmat, kun tiedonkeruu HCT-yhdistelmistä on edennyt.  
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6 YHDISTETYT ENERGIA- JA AINESPUUN TERMINAALI-
KONSEPTIT 

Heikki Ovaskainen, Metsäteho Oy  
 
6.1 Johdanto 

Terminaalikäyttöön tarkoitetun maa-alueen jakamisessa eri materiaalien 
kesken voidaan käyttää erilaisia jakotapoja. Perustapauksessa materiaaleille 
on olemassa omat toisistaan erilliset terminaalit omine toimilaitteineen 
(Kuva 6.1). Toisessa vaihtoehdossa materiaalien varastointi tapahtuu yhtei-
sellä terminaalikentällä, jossa eri materiaaleille on osoitettu omat muuttu-
mattoman kokoiset alueet. Tämä vaihtoehto voi tulla kysymykseen esimer-
kiksi silloin, kun osa terminaalikentästä on asfaltoitu ja osa on sorapinnalla. 
Kolmannessa vaihtoehdossa terminaalikentän pinta-alat vaihtelevat varas-
toitavien materiaalien senhetkisten tilantarpeiden mukaan. 
 

 
 
Kuva 6.1. Kolme erilaista terminaalikentän jakotapaa aines- ja energia-
puulle. 
 
Tässä työssä tarkasteltavassa yhdistetyssä terminaalikonseptissa samalle 
terminaalikentälle varastoidaan energia- ja ainespuuta eri suhteissa vuoden 
ajankohdasta ja markkinatilanteesta riippuen (kolmas vaihtoehto kuvassa 
6.1). Kyseisenlainen terminaali voi tulla kysymykseen terminaalin sijaitessa 
keskeisellä liikennöintipaikalla ja kun terminaalissa on mahdollista toteuttaa 
molempien materiaalien käsittelytoimenpiteitä. Yhteisterminaalin kustan-
nushyödyt muodostuvat tiiviimmästä maa-alueen hyödyntämisestä: poistuu 
tarve olla kaksi erillistä terminaalikenttää, niiden ylläpidot ja mahdollisesti 
kahdet eri terminaalilaitteet. Yhteisterminaali voi tulla ajankohtaiseksi myös 
silloin, kun suunnitellaan HCT-autoverkostoon pyöreälle puulle tai hakkeelle 
varastointi- ja kuormauspaikkaa. Kelirikkoajan puskurivarastona yhteister-
minaalilla on keskeinen tehtävä ja eritoten, kun kelirikkoajat ovat pidenty-
neet viime vuosina. 
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Tämän tarkastelun tavoitteena oli kuvata skenaariotyyppisesti 0,1 TWh:n yh-
distetyn terminaalin materiaalien vuosikiertoa kuukausitasolla, yhteistermi-
naalin kustannushyötyjä, terminaalin kalustoa ja kaluston yhteiskäyttöisyy-
den mahdollisuuksia. Lisäksi esitetään kuvaus varastotyyppisestä yhteister-
minaalista, jonka materiaalikierto on pelkistetympi. 
 
6.2 Yhdistetyn terminaalin toimintaperiaate – 0,1 TWh 

Perusskenaariossa yhteisterminaali toimii siten, että talven ja kevättalven ai-
kana terminaaliin siirretään ainespuuta kelirikkoteiden varsilta ja tarvitta-
essa myös muualta (Kuva 6.2). Kevään kelirikkokautena terminaalin varastoa 
käytetään tehtaiden tarpeiden mukaan. Terminaalin tyhjennyttyä kesän al-
kuun mennessä, terminaalia täytetään tulevan lämmityskauden energia-
puilla. Lämmityskauden alkaessa terminaalissa jalostettu/hienonnettu bio-
energia on käyttövalmiina tulevan talven lämmitystarpeisiin. Terminaalin 
taas tyhjentyessä talven ja kevättalven aikana, uusi kierto ainespuulla täyt-
täen alkaa. Varastotasojen muutosten trendi terminaalissa on joko nouseva 
tai laskeva vuodenajan mukaan. 
 

Kuva 6.2. Varastotasot aines- ja energiapuulla 0,1 TWh:n yhteisterminaalin vuosikier-
rossa. 

 
Yhdistetyn terminaalin vuosikierto muodostuu materiaalien osuuksien kuu-
kausivaihtelusta terminaalissa. Saapuvien ja lähtevien materiaalien osuudet 
jaetaan kuukausikohtaisiksi määriksi (Kuva 6.3). Toisin sanoen, terminaalia 
ei käytetä ainoastaan varastopaikkana, vaan kuukausitasollakin molemmat 
materiaalit kiertävät terminaalissa. Kuukausikierto on volyymiltään kuiten-
kin alhaista, koska terminaalin päätarkoitus on toimia kelirikkokausien ja 
lämmityskauden terminaalivarastona. Terminaaliin varastoidaan materiaa-
lia joko lämmityskautta tai kelirikkokautta varten. 
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Kuva 6.3. Saapuvat ja lähtevät aines- ja energiapuumäärät kuukausittain. 
 
Yhdistetyssä terminaalissa terminaalikentän pinta-ala pyritään hyödyntä-
mään täysimääräisesti. Aines- ja energiapuulla on erilainen tilavaatimus riip-
puen siitä, missä muodossa materiaali varastoidaan kentälle. Näin ollen tila-
vaade heijastuu myös terminaalin kokonaistilavaateeseen kuukausien mu-
kaan (Kuva 6.4). Tilavaade on suurimmillaan syys- ja lokakuussa, kun termi-
naali on lähes kokonaan varattu energiapuiden varastointiin. Tarkastelussa 
oletettiin, että energiapuista 50 % olisi käsittelemättömänä ja 50 % käsitel-
tynä (haketettuna). 

Kuva 6.4. 0,1 TWh:n yhteisterminaalin pinta-alavaade kuukausittaisten aines- ja ener-
giapuumäärien vaihtelujen mukaan. 
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Terminaalin pinta-alaosuuksien laskenta perustuu skenaarioajatukseen, 
jossa terminaalin pääkäyttötarkoitus on energiapuun varastointi ja jossa ter-
minaalin läpi virtaa bioenergiaksi menevää materiaalia 0,1 TWh eli noin 
50 400 kiinto-m3/vuodessa. Ainespuun vuosikiertomääräksi terminaalin läpi 
on asetettu sama määrä kuin energiapuun. Kun terminaalin pinta-alalle ei 
varastoida energiapuuta, niin terminaalikenttää vapautuu ainespuun varas-
tointiin. 
 
6.3 Yhdistetyn terminaalin kustannukset 

0,1 TWh yhteisterminaalin laskennallinen minimipinta-alavaade on 2,9 ha 
edellä mainituilla materiaalien tilavaatimuksilla ja kuukausikierrolla tarkas-
tellen. Juurikin materiaalin kiertonopeudella on hyvin suuri vaikutus termi-
naalin pinta-alaan. Infrakustannuslaskennassa on lähdetty liikkeelle siitä, 
että maa-alue hankitaan ja terminaali perustetaan maatöistä alkaen. Näin 
ollen yhteisterminaalin terminaalikentästä aiheutuvia perustamiskustan-
nuksia syntyy maa-alueen hankinnasta, perustustöistä ja asfaltoinnista 
50 %:lle pinta-alasta (Liite 2) (Impola & Tiihonen 2011). Tarkastelun aikajän-
teenä laskelmassa käytettiin 25 vuotta ja korkona 5 %. Vuotuisiksi kustan-
nuksiksi 2,9 ha:n terminaalialueesta muodostui näin ollen 117 488 €, joka 
tarkoittaa 1,2 €/m3. Ainespuuterminaalin kenttä eroaa yhteisterminaalista 
siinä, että sitä ei asfaltoida. 
 
Vakituisena terminaalikalustona terminaalissa on kauhakuormaaja. Haketus 
ostetaan palveluna mobiilimurskaajilta. Biomassojen osalta käsittelykustan-
nukset muodostuvat materiaalien hakettamisesta ja kuormaamisesta. Ai-
nespuun osalle on laskettu kustannukseksi yksi ylimääräinen purku- ja kuor-
maustyövaihe. Materiaalien käsittelykustannuksiksi muodostui 426 720 € 
vuodessa (4,2 €/m3). Kokonaisuudessaan vuotuisiksi kustannuksiksi muo-
dostui 544 208 €. Jaettaessa kyseinen summa terminaalin läpi kiertävällä ai-
nes- ja energiapuun kokonaiskiintokuutiomäärällä, saatiin terminaalin yksik-
kökustannukseksi 5,4 €/m3. Jos oletetaan, että aines- ja energiapuulle olisi 
omat terminaalit, molemmat kooltaan 2,9 ha, niin tällöin yksikkökustan-
nukseksi muodostuisi 6,3 €/m3. Yhteisterminaalin kustannussäästö on näin 
ollen 14,3 %. 
 
Yhdistetyn terminaalin skenaariossa oletetaan, että terminaalin käyttöaste 
on parhaimmillaan 100 %, ts. terminaalin kenttä on hyödynnetty täysimää-
räisesti. Tämä toteutuu lokakuussa, kun terminaalissa on pääasiassa bio-
energiaa (Kuva 6.5). Sen sijaan, jos materiaalit olisivat samanlaisella kierrolla 
omissa terminaaleissaan omilla 2,9 ha:n kentillä, kyseisten terminaalien 
käyttöasteet muodostuisivat kuvan 6.5 mukaisiksi. 
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Kuva 6.5. Terminaalien käyttöasteet yhteisterminaalissa ja tapauksessa, jossa molem-
mat jakeet ovat omissa terminaaleissaan. Terminaalien koko on 2,9 ha. 

 
Jos aines- ja energiapuiden omat terminaalit mitoitetaan niiden maksimi-
kuukauden pinta-alavaateiden mukaan eli ainespuuterminaalissakin on sen 
maksimikuukautena täysi käyttöaste, niin tällöin ainespuuterminaalin pinta-
alavaade laskisi 2,3 ha:iin jaenergiapuuterminaalin 2,7 ha:iin. Omien termi-
naalien yksikkökustannukseksi muodostuisi 6,0 €/m3. 
 
6.5 CASE - Ratakankaan yhteisterminaali 

Metsä Groupin Ratakankaan yhteisterminaali sijaitsee VT 6:n varrella (Kuva 
6.6) noin 5 km päässä Joutsenon tehtaalta. Terminaalialue on noin hehtaarin 
kokoinen sorapäällysteinen kenttä, josta on lohkaistu noin 0,3 ha:n alue 
energiapuulle. Perusjakoa voidaan muuttaa tilanteen mukaan. Ainespuuta 
terminaaliin sopii maksimissaan noin 20 000 m3 ja terminaali on harvoin ko-
konaan täynnä energiapuuta. 
 
Terminaaliin varastoidaan pääasiassa havukuitupuuta hyönteistuholain ta-
kia siten, että kesä- ja heinäkuun loppuun mennessä sinne kuljetetaan tien-
varsivarastoja. Varastoja käytetään syksyn kuluessa. Tavaralajeille kertyy 
suhteellisen pitkä toimitusaika kannolta tehtaalle. 
 
Varastoitavasta energiapuusta päätavaralaji on karsittu ranka. Muina mate-
riaaleina varastoidaan karsimatonta rankaa, hakkuutähdettä ja kantoja. 
Energiapuu haketetaan tai murskataan pääosin suoraan autoihin. Hakkurin 
rikkoutumisen ja kysyntähuipun varalle hakkeena varastoituna on 25–50 % 
energiavarastosta. Haketus tapahtuu eri toimittajille sovittujen toimitusjak-
sojen puitteissa ja haketta toimitetaan mm. Imatran ja Simpeleen lämpövoi-
malaitoksille. 
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Kuva 6.6. Metsä Groupin Ratakankaan yhteisterminaali. Ilmavalokuva: 
Google Maps. 
 
Materiaalien kierron kannalta Ratakankaan terminaali täyttyy ainespuusta 
heinäkuun loppuun mennessä ja sitä käytetään vasta marras-joulukuussa 
(Kuva 6.7). Energiapuuta terminaalissa on varastoituna lähes koko vuoden 
ajan. Näin ollen terminaalin toiminta-ajatus poikkeaa jonkin verran edellä 
kuvatusta yhteisterminaalista, jossa materiaaleilla on selkeät aikajaksot ter-
minaalin vuosikierrossa. 
 

 
Kuva 6.7. Ratakankaan yhteisterminaalin aines- ja energiapuun varastotasot 
kuukausien mukaan. 
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6.6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

Yhteisterminaalilla verrattuna erillisterminaaleihin on saavutettavissa kus-
tannussäästöjä. Terminaalin toiminta edellyttää tehokasta ja hyvin hoidet-
tua logistiikkaa sekä materiaalikentän aktiivista hallintaa. Yhteisterminaali 
edellyttää myös tarkoitukseen sopivan alueen löytämistä, jossa molempien 
materiaalien varastoiminen sekä energiapuun käsittely ovat mahdollisia. 
Näin ollen ensisijaisesti yhteisterminaaliksi sopii energiapuun käsittelyyn lu-
vitettu alue. 
 
Terminaalin perustamisesta aiheutuvat kustannukset ovat huomattavat, jo-
ten kokonaan uuden terminaalin perustamisen kannattavuus tulee laskea 
tarkoin. Terminaaleja perustetaankin pääosin käyttötarkoituksesta toiseen 
muutettaville alueille tai laajentamalla nykyistä terminaalikenttää. Lisäksi 
nykyiseen alueeseen voidaan investoida esim. asfaltoimalla osa alueesta. 
Valmiiksi asfaltoituja kenttiä on myös paikoin saatavilla vuokratavaksi, jol-
loin kustannuslaskennassa vuotuisena kustannuksena on ainoastaan alueen 
vuokrakustannus. Hehtaarivuokran suuruus on hyvin riippuvainen alueen si-
jainnista ja varustelusta. Myös valtateiden läheisyydessä sijaitsevat entiset 
kallion murskausalueet soveltunevat myös terminaalitoimintaan, koska 
niissä voitaneen suorittaa melua ja pölyä tuottavaa toimintaa. 
 
Mahdollisia muita hyötyjä yhteisterminaalista on saavutettavissa meno-pa-
luu -ajoja suunnittelemalla, esimerkiksi tuodaan puutavara-autolla rankaa 
tai kokopuuta energiapuuksi ja viedään paluukuormassa ainespuuta. HCT-
kuormausterminaaliverkostossa terminaali voisi toimia HCT-auton kuor-
mauspaikkana, koska terminaalissa on oletettavasti kuormauslaite, jolla 
HCT-auto saataisiin kuormattua. 
 
Yhteisterminaali ei rajoitu ainoastaan vain pyöreän puun ja energiapuun yh-
teisvarastointiin, vaan terminaalissa voidaan ajatella varastoitavan myös 
muita materiaalimassoja. Eräänä varteenotettavana terminoitavana materi-
aalina polttohakkeen kanssa on poltosta kertyvä tuhka. Tuhkaa käytetään 
maanparannuksessa, maarakentamisessa ja erilaisissa teollisuuden raaka-ai-
neissa. Tuhkaa kertyy pienemmiltä polttolaitoksilta suhteellisen pieniä mää-
riä kerralla, joten pienien määrien hyödyntäminen jatkojalosteena ei ole kus-
tannustehokasta. Näin ollen tuhkaa tulee terminoida, jotta suurempi hetkit-
täinen käyttötarve saadaan tyydytettyä. Esimerkiksi käytettäessä tuhkaa 
tienrakentamisessa, tarvittavan tuhkan hetkittäinen määrä on suuri. Tuhka 
ei tosin sovi yhteisterminoitavaksi sellunkeittoprosessiin menevän puun 
kanssa, koska prosessi ei siedä tuhkaa. Näin ollen tuhka ja energiapuu ovat 
sopivia materiaaleja terminoitaviksi samassa terminaalissa. 
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7 KOUVOLAN RAUTATIETERMINAALI 

Olli-Pekka Hilmola & Ekku Heljanko, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
 
7.1 Johdanto 

Kouvolaan suunniteltavan uuden yhdistetyn tie- ja rautatieterminaalin (RRT, 
Rail-Road Terminal) tarjoamiin mahdollisuuksiin perustuen tutkittiin nykyi-
siin raakapuun kuljetusratkaisuihin nähden uudenlaista ratkaisua, jonka 
avulla on mahdollista saavuttaa säästöjä kuljetusketjun tehokkuutta lisää-
mällä. Tämän investointimahdollisuuden kannattavuutta analysoitiin sekä 
puhtaan rahallisesta että kokonaiskansantaloudellisesta näkökulmasta, pit-
källä aikavälillä. Tutkimusta varten rakennetun laskentamalli perustuu pal-
jolti Euroopan komission (2014) ohjeistukseen investointihankkeiden kus-
tannus-hyöty -analyysista.  
 
Uusi logistiikka-alue on Kouvolaan vasta suunnitteluvaiheessa ja vaikka pää-
paino tällä alueella on yksiköidyissä kuljetuksissa (esim. kontit), raaka-ai-
netuonti muodostaa kiinnostavan lisän alueelle ja osaltaan vaimentaa mui-
den tuoteryhmien suhdannevaihteluita. Seuraavassa tarkasteltava puuter-
minaali on suunniteltu sijoitettavaksi konttiterminaalin yhteyteen, jolloin 
maankäytöstä, rakentamisesta ja myöhemmin operatiivisesta toiminnasta 
saavutetaan synergiaetuja eri rahtituoteryhmien välillä.  
 
7.2 Tilastot tutkitun logistiikkaratkaisun taustalla  

Metsäteollisuus on merkittävä toimija Kaakkois-Suomessa, niin Kymenlaak-
sossa kuin Etelä-Karjalassakin. Luonnonvarakeskuksen puun hakkuita ja te-
ollista käyttöä kuvaavista tilastoista on selkeästi havaittavissa, että alueelle 
on kuljetettava suuria määriä erityisesti kuitupuuta muualta (SVT, 2016a; 
SVT 2016b). Lähitulevaisuudessa tarve varsinkin lehtikuitupuulle tulee to-
dennäköisesti yhä entisestään lisääntymään. Tässä kehityksessä merkittä-
vässä asemassa ovat UPM Kymin tuotantokapasiteettia lisäävät investoinnit, 
joista ensimmäinen on valmistunut vuonna 2015 ja toinen tulee valmistu-
maan vuoden 2017 loppuun mennessä (UPM 2017). Koko Suomen raaka-
puun tuonnin tilastoja tarkasteltaessa on ilmeistä, että lähtömaista merkit-
tävin on Venäjä ja puutavaralajeista lehtikuitu (SVT 2016c). Varsinkin kan-
sainvälisen finanssikriisin jälkeen on venäläisen lehtikuidun (lähinnä koivu) 
suhteellinen osuus Suomeen tuotavasta puusta vielä entisestään kasvanut. 
Syitä venäläisen koivukuidun tuonnille on monia, liittyen puun saatavuuteen 
kotimarkkinoilta, puun laatukysymyksiin ja hintakilpailukykyyn. Nämä lähtö-
kohdat, RRT:n tarjoamat mahdollisuudet puulogistiikan tehostamiseksi ja ju-
nakuljetusten merkittävä suhteellinen etu kumipyöräkuljetuksiin nähden 
Venäjän tuonnissa, määrittivät tutkimuksen rajauksen ensisijaisesti venäläi-
seen koivukuitupuuhun keskittyväksi.  
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7.3 Uudenlaisen logistiikkaratkaisun kuvaus 

Tutkimuksen kohteena olleen uudenlaisen logistiikkaratkaisun vaatima puu-
terminaali on mahdollista toteuttaa osana parhaillaan suunnittelu- ja valmis-
teluvaiheessa olevaa Kouvola RRT -hanketta. Alue sijaitsee Kouvolan järjes-
telyratapihan itäpuolella ja sille on suora yhteys pääradalta sekä hyvät 
maantieyhteydet kaikkiin pääilmansuuntiin. RRT-alueeseen nähden päärata 
kulkee sen eteläpuolella, 6-tie pohjoispuolella ja tie 15 länsipuolella. Lisäksi 
alueen itäpuolella on mahdollisuus tieyhteyteen. Hankkeen kannalta kontti-
kuljetukset ovat keskeisessä roolissa ja niiden lisäksi alueella on mahdollista 
käsitellä myös muunlaista rahtia, esimerkiksi juuri raakapuuta.  
 
Analyysin näkökulmana on koko raakapuun toimitusketju Venäjän rajalta 
tehtaalle. Tutkitun uuden logistiikkaratkaisun osalta tämä voidaan jakaa kol-
meen päävaiheeseen: 1) junakuljetus rajalta terminaaliin; 2) puun vastaan-
otto, varastointi ja kuormaus terminaalissa; ja 3) puun kuljetus maanteitse 
terminaalista tehtaalle HCT-kalustoa (High Capacity Transport) hyödyntäen. 
Nykyisen suunnitelman mukaan RRT tullaan toteuttamaan siten, että se pys-
tyy vastaanottamaan jopa 1100 metriä pitkiä junia. Tätä ominaisuutta voi-
daan hyödyntää myös puuterminaalin osalta. Ensinnäkin junakuljetusten yk-
sikkökustannuksissa (per tonni) voidaan saavuttaa säästöjä nykyisiin lyhyem-
piin juniin verrattuna. Aikaisempien vuosikymmenten aikana tehdyt ratkai-
sut tehtailla asettavat rajoitteita junayksiköiden enimmäispituudelle, minkä 
vuoksi venäläiset junat on pilkottava rajalla osiin ennen kuin ne voidaan kul-
jettaa tehtaalle asti. Merkittävimpiä kustannussäästöjä mahdollistavat kui-
tenkin pienempi tarve vaunujen järjestelemiselle ja vaunujen kierron tehos-
tumisen kautta saavutettavat säästöt vaunuvuokrissa.  
 
Keskeisessä roolissa raakapuulogistiikan tehostamiseksi uuden logistiikka-
ratkaisun avulla on oikeanlainen ja riittävän järeä terminaalikalusto. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa puukouralla varustettua materiaalinkäsittelijää, joka 
mahdollistaa nopean junavaunujen purkamisen ja HCT:n lastaamisen. Tar-
vittaessa RRT:n puuterminaalia voidaan hyödyntää myös lisäämään väliva-
rastoinnin kapasiteettia, mutta tämän mahdollisuuden hyötyjä ei ole selvi-
tetty tässä tutkimuksessa. Konttiterminaalin välitön läheisyys mahdollistaa 
synergiahyödyt puu- ja konttikuljetusten kesken. Jaetun infrastruktuurin li-
säksi kustannussäästöjä on mahdollista saavuttaa uusien kuljetustekniikoi-
den käyttöönotolla. Esimerkkinä tällaisesta ratkaisusta on puunkuljetusajo-
neuvon hyödyntäminen konttien paluukuljetuksiin tehtaalta terminaaliin. 
Tällaisten ratkaisujen vaatimat tekniset ja lainsäädännölliset edellytykset on 
kuitenkin otettava huomioon jo kalustoinvestointien valmisteluvaiheessa.  
 
Viimeinen etappi terminaalista tehtaalle suoritetaan tähän tarkoitukseen 
räätälöidyn HCT-kaluston avulla (Metsäteho 2016). HCT:n standardia mer-
kittävästi suuremmalla kuljetuskapasiteetilla ja tehokkaalla terminaalikalus-
tolla sekä lähettävässä että vastaanottavassa päässä mahdollistetaan kulje-
tusketjun viimeisen osan tehokas toiminta.  
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7.3.1 Gimonäsin rautatieterminaali: Uumaja, Ruotsi  

Mallinnettua logistiikkaratkaisua vastaava toimitusketju on ollut SCA:n käy-
tössä Pohjois-Ruotsissa jo pitkään. Gimonäsin rautatieterminaali Uumajassa 
palvelee Obbolan paperitehdasta. Raakapuu tuodaan rautateitse terminaa-
liin, josta se kuljetetaan maanteitse perille tähän tarkoitukseen räätälöidyllä 
kalustolla. Kuljetusmatka on noin 15 km. Kyseiselle tuotantolaitokselle ei ole 
suoraa rautatieyhteyttä. Rautatie- ja maantiekuljetuksien yhdistäminen tällä 
tavoin on todettu kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. Tarvittaessa kysei-
nen terminaali toimii myös tuotantolaitoksen puskuri- ja varmuusvarastona. 
Koko kuljetusketjun osalta terminaalin volyymin ja aikataulutuksen päättää 
tehdas. Terminaalikenttä on sorapintainen ja reilun viiden hehtaarin kokoi-
nen. Sen kautta kulkee noin 300 000 m2 puuta vuodessa. Perustamisen jäl-
keen itse terminaali ei ole vaatinut suuria investointeja, kustannukset ovat 
muodostuneet lähinnä kentän ylläpidosta. Terminaalissa on puun tehokkaan 
noston mahdollistava materiaalinkäsittelijä ja kuljetuksia tehtaalle hoitaa 
neljä puunkuljetusautoa (64 tn). Näitä operoi viisi täyspäivistä työntekijää, 
toimien lähinnä arkipäivinä. Operatiivinen toiminta on ulkoistettu, ja toimi-
tusketjun kokonaiskustannus on vuositasolla hyvin lähellä tämän tutkimuk-
sen laskelmia. (SCA 2017)  
 
7.4 Kustannus-hyöty-analyysin lähtökohdat 

Tutkimuksen laskentamallissa verrataan esitettyä vaihtoehtoista raakapuun 
kuljetusratkaisua suoriin junakuljetuksiin tehtaalle. Kustannukset on arvioitu 
kummallekin kuljetusvaihtoehdolle koko toimitusketjun laajuudelta Vainik-
kalan rajanylityspisteeltä tehtaalle ja takaisin (tyhjien vaunujen palautus). 
Hyödyiksi analyysissa lasketaan uuden logistiikkaratkaisun mahdollistamat 
kustannussäästöt nykyiseen käytäntöön verrattuna. Mukana ovat UPM 
Kymi, UPM Kaukas, Stora Enso Anjala ja Metsä Group Äänekoski (nämä ovat 
esimerkinomaisesti valittuja ja valinta on tehty tutkijoiden omista lähtökoh-
dista laskentamallia varten). Menetelmänä on käytetty tulevaisuuden kus-
tannusten ja hyötyjen diskonttausta nykyhetkeen (DCF) 33 vuoden aikajän-
teellä. Näistä kolme ensimmäistä vuotta oletetaan kuluvan terminaalin ra-
kentamiseen, ja toiminta-aika on näin 30 vuotta. Rahavirtojen lisäksi huomi-
oon on otettu myös kansantaloudellinen näkökulma eli ulkoisvaikutusten ar-
viointi. Tärkein arviointiperuste on nettonykyarvo (NPV). Lisäksi laskettiin si-
säinen korkokanta (IRR), tuottoindeksi (PI), diskontattu takaisinmaksuaika 
(DPP) ja takaisinmaksuaika (PP).  
 
7.4.1 Raakapuun kuljetusketju 

Keskeisenä ideana uudessa logistiikkaratkaisussa on sen puuterminaalin si-
joittuminen Kouvola RRT -alueelle, järjestelyratapihan välittömään läheisyy-
teen. Uudella sijainnilla on omat etunsa ja niistä keskeisin on se, että Kouvola 
on Vainikkala-Buslovskayan rajanylityspaikan jälkeen ensimmäinen rahdin 
pysähdyspiste, ja yhdessä Tampereen kanssa Suomen tärkein järjestelyrata-
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piha. Puuterminaalin sijoittuminen Kouvola RRT -alueelle mahdollistaisi ny-
kyistä pidempien junayksiköiden käytön ja lyhentäisi vaunujen kiertoaikaa 
rautatiekuljetuksien tehostuessa. Lisäksi logistiikka-alueen valtatieyhteydet 
mahdollistavat HCT-rekkojen käytön jatkokuljetuksissa.  
 
RRT-alue on alustavasti suunniteltu maa-alansa puolesta vuokra-alueeksi. 
Tämän johdosta maa-alan investointiin liittyvät kustannukset on korvattu 
vuokramaksulla. Muut kustannusolettamat ovat seuraavat:  
 

- Investointikustannukset (ALV 0 %):  
o Terminaali: 4 300 000 € 
o HCT-rekka: 311 000 € - renkaat muuttuvina kustannuksina  
o Materiaalinkäsittelijä: 100 000 € 

 
- Perusskenaarion keskeisimmät lähtöoletukset:  

o Kaikki kuljetukset UPM Kymin tehtaalle  
o Työvoimakustannukset skaalautuvat tarpeen mukaisesti  
o Vaunuvuokra 18 €/päivä (900 RUB/päivä; vaihtokurssi 50 

RUB/€)  
o Terminaalin kautta kulkeva raakapuu: 300 000 tonnia/vuosi  
o Diskonttokorko: 4 % p.a. (ulkoisvaikutusten osalta 5 % p.a.)  
o 25 % puusta siirretään suoraan junasta HCT-ajoneuvoon  
o Erot vertailtavien logistiikkaratkaisujen välillä: Taulukko 7.1.  

 
Terminaalialueen koon on oletettu olevan 3,3 hehtaaria, minkä pitäisi hyvin 
riittää 300 000 tonnin volyymiin vuositasolla. Ruplan vaihtokurssin määrittä-
miseksi on käytetty keskiarvoa aikavälillä tammikuu 2010 – heinäkuu 2016, 
joka on tarkalleen ottaen 49,71 RUB/€. Junakuljetusten kustannusmalli ja 
käytetyt kustannusarviot perustuvat suurimmilta osin Liikenneviraston jul-
kaisuun (Iikkanen 2013).  
 
Taulukko 7.1. Vertailtavien logistiikkaratkaisujen erot, raakapuu  

 A) Suora junakuljetus B) Terminaali + HCT 
Vaunukierto, päivää 5 1.5 
Vaunujen siirto, ker-
taa 

4 1 

Vaunujen määrä / 
juna 

22 44 

 
Vuosikohtaisten kustannusten vertailu on esitetty Taulukossa 7.2. Analyy-
sissä on oletettu terminaalin rakentamisen jälkeisten vuosien olevan keske-
nään samanlaisia. Kustannuslajeista ”Muut junakuljetuksen kustannukset”, 
”HCT-kuljetus”, ”Terminaali” ja ”Materiaalinkäsittelijä”, ovat yhteenveto 
useista eri alakustannuksista, joista osa on kiinteitä ja toiset taas aika- tai 
matkaperusteisesti muuttuvia.   
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Taulukko 7.2. Raakapuun kuljetusvaihtoehtojen kustannusvertailu  

 A) Suora junakuljetus B) Terminaali + HCT 
Vaunuvuokrat 409 091 € 122 727 € 
Vaunujen siirto  345 455 € 86 364 € 
Veturien vaihto 60 124 € 45 093 € 
Muut junakuljetuk-
sen kustannukset 

629 902 € 437 713 € 

HCT-kuljetus - 307 718 € 
Terminaali  - 54 000 € 
Materiaalinkäsittelijä - 53 983 € 
YHTEENSÄ 1 444 572 € 1 107 598 € 

 
Kustannustarkastelussa (taulukko 7.2.) nähdään selvästi uuden puutermi-
naaliratkaisun vahvuudet – tehdaskuljetukset rautateitse ovat huomattavan 
paljon korkeamman kustannuksen omaavia kuin pelkkä kuljetus RRT-
alueelle. Keskeisinä syinä tälle erolle ovat vaunukierron nopeutuminen, pi-
dempien junien käyttö ja vaunujen siirron kustannuksen vähentyminen (ve-
näläiset puujunat ovat yleensä pitkiä ja ne on katkaistava ennen rajaa, jotta 
ovat sopivan mittaisia tehtaille). Uuden logistiikkaratkaisun lisääntyvinä kus-
tannuksina ovat ylimääräisestä pysähdyksestä aiheutuvat kustannukset ja 
kumipyöräkuljetukset tehtaalle. Analyysin perusteella yhden materiaalinkä-
sittelijän katsotaan olevan riittävä palvelemaan sekä junien purkamisessa 
että HCT-ajoneuvojen lastaamisessa. Oletuksena tässä tapauksessa on, että 
käytettävän kaluston kapasiteetti on riittävän suuri ja terminaalialueen lo-
gistiikka suunniteltu puun käsittelyn ja säilytyksen kannalta tehokkaaksi.  
 
7.4.2 Synergiahyödyt konttien takaisinkuljetuksessa 

Uudessa puuterminaalivaihtoehdossa HCT-rekat palaavat terminaalille aina 
tyhjinä, sillä raakapuuta kuljetetaan vain tehtaan suuntaan. Seuraavassa sy-
nergialaskelmassa on oletettu, että samaisella kalustolla on mahdollista suo-
rittaa lopputuotekonttien takaisinkuljetuksia RRT-alueen konttiterminaaliin 
odottamaan lastausta lähtevään junaan. Puunkuljetusrekka on toki erilainen 
kuin konttikuljetuksiin käytettävät ajoneuvot, ja edellä kuvattu ei onnistu il-
man erikoisjärjestelyjä. Käytössä on kuitenkin jo muun muassa erilaisia ”ko-
riratkaisuja”, joiden avulla voidaan samalla ajoneuvolla kuljettaa raakapuun 
lisäksi myös muuta rahtia (esim. Metsähallitus 2017).  
 
Synergiamallin lähtöoletukset ovat seuraavat:  

- Kaikki kuljetukset UPM Kymin tehtaalta 
- Konttien määränpäänä Kotkan satama, Mussalo  
- Kuljetettavien konttien volyymi: 2 600 FEU/vuosi  
- Vaunuvuokra: 22 €/päivä  
- Konttivuokra: 7.50 €/päivä  
- Kontin käsittelykustannukset: 35 €/kerta (lastaus/purku)  
- 25 % konteista siirretään suoraan HCT-ajoneuvosta junaan* 
- Erot vertailtavien logistiikkaratkaisujen välillä: Taulukko 7.3.  
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Taulukko 7.3. Vertailtavien logistiikkaratkaisujen erot, kontit 

 A) Suora junakuljetus B) HCT + Terminaali 
Vaunu- ja kontti-
kierto, päivää 4 1.5 

Vaunujen siirto, ker-
taa 

4 4 

Konttien siirto, kertaa - 2* 
Vaunujen määrä / 
juna 

22 50 

 
Taulukko 7.4. esittää konttikuljetusten kustannukset vuositasolla suorille ju-
nakuljetuksille ja uudelle logistiikkaratkaisulle. Ratkaisussa on nähtävissä 
sama perushyöty kuin raakapuun kuljetuksissakin – rautatiekuljetus tehos-
tuu olennaisesti vaunu- ja konttivuokrien osalta. Konttien siirtäminen termi-
naalissa on kuitenkin merkittävä kustannuserä ja tämän vuoksi mahdollinen 
synergiahyöty jää varsin vaatimattomaksi.  
 
Taulukko 7.4. Konttien kuljetusvaihtoehtojen kustannusvertailu  

 A) Suora junakuljetus B) HCT + Terminaali 
Vaunuvuokrat 228 800 € 85 800 € 
Konttivuokrat  78 000 € 29 250 € 
Vaunujen siirto 197 600 € 197 600 € 
Muut junakuljetuk-
sen kustannukset  

235 799 € 146 891 € 

HCT-kuljetus - 46 001 € 
Konttien siirto - 159 250 € 
YHTEENSÄ 740 199 € 664 792 € 

 
7.5 Tutkimuksen tulokset  

7.5.1 Taloudellinen näkökulma 

Investointia tutkittuun logistiikkaratkaisuun voidaan pitää perusteltavana, 
sillä se on perusskenaarion lähtökohdista huomioiden kannattava. Hank-
keen nettonykyarvo on positiivinen sekä konttikuljetusten synergiahyödyt 
huomioiden että ilman niitä. Taulukko 7.5. esittää myös muut arviointikri-
teerit.  
 
On huomionarvoista, että investoinnin takaisinmaksuaika on pitkä. Takaisin-
maksuaika pitenee vielä lisää ilman synergiahyötyjä, joita mahdolliset kont-
tien takaisinkuljetukset tarjoaisivat. Sama on asian laita, kun tarkastellaan 
investoinnin sisäistä korkoa. Tämän vuoksi investoinnille on ensiarvoisen tär-
keää löytää synergiakohtia, jotta kannattavuus ja investoinnin riski saadaan 
pysymään kohtuullisina. Ilman synergiahyötyjä investointi ei siedä epävar-
muutta ja/tai riskien realisoitumista kovinkaan paljoa.  
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Taulukko 7.5. Uuden logistiikkaratkaisun investointilaskelman tulokset 

 Synergiahyödyt huomioitu  Synergiahyötyjä ei huomioitu 
NPV 1 769 953 € 564 384 € 
IRR 6.7 % 4.9 % 
PI 1.4 1.1 
DPP 20 (vuotta) 27 (vuotta) 
PP 14 (vuotta) 18 (vuotta) 

 
Perusskenaarion lisäksi tutkittiin mahdollisuutta, jossa kuljetukset suuntau-
tuvat UPM Kymin sijasta jollekin valikoiduista kolmesta tehtaasta. Taulukko 
7.6. kuvaa näitä skenaarioita. Tämän analyysin merkittävin tulos on määrän-
päänä olevan tehtaan sijainnin kriittinen vaikutus esitetyn investointimah-
dollisuuden kannattavuuteen. Stora Enso Anjala sijaitsee UPM Kymin tavoin 
verrattain lyhyen välimatkan päästä RRT-alueesta ja suunnattaessa kuljetuk-
set sinne on investoinnin nettonykyarvo sekä synergiahyödyt huomioiden 
että ilman niitä samaa luokkaa perusskenaarion kanssa. Metsä Group Ääne-
kosken tai UPM Kaukaan tuotantolaitoksille suunnatuissa kuljetuksissa uu-
desta logistiikkaratkaisusta ei pitkästä maantiekuljetuksesta johtuen ole löy-
dettävissä kustannushyötyjä.  
 
Taulukko 7.6. Investointilaskelman keskeisimmät tulokset puukuljetusten 
määränpään poiketessa perusskenaariosta  

NPV Synergiahyödyt  
huomioitu 

Synergiahyötyjä ei 
huomioitu 

Stora Enso Anjala 1 798 207 € 334 510 € 
Metsä Group Äänekoski - 18 890 488 € - 28 171 767 € 
UPM Kaukas - 14 618 795 € - 18 405 641 € 

 
Terminaalin kautta kuljetettavan puun volyymillä on merkittävä vaikutus in-
vestoinnin kannattavuuteen. Mikäli sen kautta kuljetettaisiin vuositasolla 
500 000 tonnia puuta, josta puolet UPM Kymille ja puolet Stora Enso Anja-
laan, olisi investointi huomattavasti perusskenaariota kannattavampi (NPV: 
5 323 189 €, synergiahyödyt huomioon ottaen). Konttikuljetusten synergia-
hyötyjen kohdalla kontin nostamisen kustannuksilla on merkittävä vaikutus 
saavutettavien hyötyjen suuruuteen. Perusskenaariota vastaavassa tilan-
teessa, jossa yksittäinen nosto olisi oletetun 35 € sijasta 20 €, olisivat syner-
giahyödyt huomattavasti suuremmat ja tätä myötä myös terminaali-inves-
toinnin kannattavuus kokonaisuutena parempi (NPV: 2 861 097 €).  
 
7.5.2 Herkkyysanalyysi  

Herkkyystarkastelussa selvitettiin neljän investoinnin kannattavuuteen voi-
makkaimmin vaikuttavan muuttujan vaikutusta sen nettonykyarvoon (NPV). 
Tältä osin perusskenaariossa käytettyjä arvoja muutettiin kumpaankin suun-
taan terminaali-investoinnin, suorien junakuljetusten vaunukierron, termi-
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naalin kautta kulkevan puun määrän ja ruplan vaihtokurssin osalta yksi ker-
rallaan. Tämä suoritettiin kahteen kertaan, jossa ensimmäisessä konttikulje-
tusten synergiahyödyt otettiin huomioon ja toisessa ne jätettiin pois las-
kuista.  
 
Merkittävimpänä tuloksena on, että synergiahyödyt huomioon ottaen puu-
terminaali-investointi kestää huomattavasti enemmän epävarmuutta kuin il-
man niitä. Ilman synergiahyötyjä hanke ei ole tarpeeksi kannattava, mikäli 
yksikin tutkittu muuttuja on investoinnin kannalta oletettua huonompi. Sy-
nergiahyödyt huomioiden investoinnin NPV on kuitenkin positiivinen myös 
oletettua huonommilla kriittisten muuttujien arvoilla. Oletettua suosiolli-
semmilla muuttujien arvoilla investointi on taasen merkittävästi perusske-
naariota kannattavampi. Esimerkiksi päivän tai parin muutos vaunukierrossa 
johtaa merkittävästi parempaan kannattavuuteen.  
 
7.5.3 Ulkoisvaikutusten huomioiminen laskelmissa  

Investoinnin kansantaloudellisen vaikuttavuuden arvioimiseksi vertailtiin ra-
hamääräisten kustannussäästöjen lisäksi suorien junakuljetusten ja mallin-
netun uuden logistiikkaratkaisun aiheuttamaa liikenteen ruuhkautumista, il-
mansaasteita, vaikutusta ilmastonmuutokseen, onnettomuuksia ja melua 
Euroopan komission (2014) ohjeen mukaisesti. Kuten kustannussäästöjäkin 
laskettaessa, myös ulkoisvaikutusten arvioinnissa tarkastelussa on koko raa-
kapuun kuljetusketju rajalta tehtaalle sekä kaluston paluu terminaaliin/ra-
jalle. Myös konttikuljetusten aiheuttamat ulkoisvaikutukset on otettu näissä 
laskelmissa huomioon, joskin ne ovat puukuljetuksiin verrattuna pienehköt.  
 
Suorien junakuljetusten negatiiviset ulkoisvaikutukset ovat vuositasolla vain 
noin 26 000 € pienemmät kuin uudella logistiikkaratkaisulla, jolloin puuter-
minaaliin investoimista voidaan pitää myös kansantaloudellisesti kannatta-
vana ratkaisuna. Mikäli vertailukohdaksi otetaan raakapuun kuljetus rajalta 
tehtaalle venäläisen standardin mukaisella kumipyöräkalustolla, on tilanne 
varsin toisenlainen. Ero uuden logistiikkaratkaisun eduksi on tällöin yli 
800 000 € vuodessa. Tilanne on samansuuntainen CO2 -päästöjen osalta ver-
tailtaessa näitä kolmea kuljetusratkaisuvaihtoehtoa keskenään.  
 
7.5.4 Kapasiteettirajoittunut terminaalinäkökulma ja tienkäyttömaksut  

Suomessa on viime vuosina kiihtyvään tahtiin tullut suunnitteluun ja raken-
nusvaiheeseen uusia sellu- ja biojalostamoinvestointeja (Kaihlanen 2016). 
Kuten on edellä todettu, Kouvolan alueellakin UPM Kymin kapasiteettia on 
nostettu merkittävästi viime vuosina. Kapasiteetin nostot eripuolilla maata 
saattavat johtaa tilanteisiin, joissa tehtaan oma vastaanottava ratakapasi-
teetti ja tehtaan välittömässä läheisyydessä oleva terminaalitila on riittämä-
tön. Uuden terminaalikapasiteetin ja radan rakentaminen tehtaan välittö-
mään läheisyyteen voi olla hankalaa ja paljon kalliimpaa kuin aiemmin. Suu-
rimmat kustannustekijät terminaalikapasiteetin laajentamisesta tehtaan vä-
littömässä läheisyydessä muodostuvat rautatieinfrastruktuurin lisäyksestä. 
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Puuterminaalin sijoittamisella RRT-alueelle tämä investointi on vältettävissä. 
Tätä positiivista tekijää ei kuitenkaan ole otettu huomioon edellä esitetyissä 
laskelmissa.  
 
Strategianäkökulmasta katsoen, tutkittu puuterminaali on erittäin kustan-
nustehokas tapa lisätä varastointikapasiteettia. Sen vaatimat lisäinvestoinnit 
ovat maltilliset, sillä sijoittuminen logistiikka-alueen konttiterminaalin yh-
teyteen mahdollistaa saman pistoraiteen yhteiskäytön. Maa-alue on lisäksi 
vuokrauksen alainen eli sallii enemmän joustavuutta kuin oman maa-alueen 
hankinta. Lisäksi, jos uutta puuterminaalia käyttää useampi kuin yksi tehdas, 
on se raaka-ainesyötölle joustojen ja kilpailukyvyn kannalta hyvä asia.   
 
Suomessa on tällä hetkellä suunnitteilla tienkäyttömaksut raskaalle liiken-
teelle. Samoin Venäjällä on ollut käytössä Platon -tiemaksujärjestelmä vuo-
den 2015 lopusta lähtien. Junakuljetuksia nämä maksut eivät koske, joten 
niiden kilpailuetu jossain määrin jatkossa parantuu. HCT-ajoneuvot saatta-
vat näin ollen saada entistä enemmän etua suuresta hyötykuormastaan, kun 
samalla maksulla voidaan kuljettaa enemmän rahtia.  
 
7.5.5 Tutkimuksesta muualla 

Tarkempi kuvaus tässä käsitellystä investointilaskelmasta ja siinä käytetyistä 
muuttujista on saatavilla Heljangon (2017) Pro gradu -työstä. Tutkimusta ja 
sen tuloksia esitellään myös NOFOMA 2017 -konferenssissa (Heljanko & Hil-
mola 2017). Selainpohjaisen Forio-simulaatiomallin (Hilmola 2017) avulla 
kuka tahansa voi vapaasti suorittaa erilaisia herkkyys- ja skenaarioanalyysejä 
tässä tutkimuksessa käytettyyn laskentamalliin perustuen.  
 
7.6 Johtopäätökset  

Tutkittu vaihtoehtoinen logistiikkaratkaisu mahdollistaa pitkällä aikavälillä 
säästöjä terminaalin läheisyydessä sijaitseville tehtaille suuntautuvissa kul-
jetuksissa, mutta pidempien etäisyyksien päähän suorat junakuljetukset 
ovat kustannustehokkaampi vaihtoehto. Tämä huomioiden olisi syytä sovel-
taa rakennettua laskentamallia Etelä-Karjalan alueelle toteutettavissa ole-
vaan puun rautatieterminaaliin, sillä alueella on useita puunjalostusteolli-
suuden toimipisteitä pienellä maantieteellisellä alueella ja kuitupuuta käy-
tetään vielä huomattavasti enemmän kuin Kymenlaaksossa. Tähän tarkoi-
tukseen Mustolan satama olisi sijaintinsa ja valmiin infrastruktuurinsa ansi-
osta hyvinkin potentiaalinen käyttökohde.  
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8 HYBRIDI- JA SÄHKÖKÄYTTÖINEN TERMINAALI-
KALUSTO 

Pirjo Venäläinen & Matti Pesonen, Metsäteho Oy 
 
8.1 Johdanto 

Puuterminaalitoimintojen keskeisiä ympäristövaikutuksia syntyy terminaali-
alueen tarvitsemasta maankäytöstä, puun käsittelykaluston energiankäy-
töstä sekä päästöistä ilmaan, puun haketuksen ja murskauksen aiheutta-
masta melusta ja pölystä sekä terminaalikoneiden ja terminaalissa asioivien 
kuljetusajoneuvojen vaarallisten aineiden (mm. polttoaineen ja voiteluöljy-
jen) mahdollisista vuodoista maahan ja vesistöön. Tässä osiossa tarkastel-
laan tarjolla olevia hybridi- ja täyssähköisiä terminaalikalustoratkaisuita sekä 
niiden potentiaalisia vaikutuksia terminaalitoiminnan polttoaineen kulutuk-
seen.  
 
8.2 Työkoneiden ympäristövaikutukset 

Ympäristövaikutusten nykytila  
EU:lle, YK:lle sekä Suomen tilastoihin raportoitavat työkoneiden valtakun-
nalliset päästömäärät lasketaan VTT:n (2016) kehittelemän TYKO-
päästölaskentamallin avulla, joka on osa LIPASTO-laskentajärjestelmää 
(Tyko 2015) (Taulukko 8.1). Päästöjen laskemiseksi koneet on jaettu eri pääs-
töstandardi-, tekniikka- ja teholuokkiin. Laskentamallissa on huomioitu 
IPCC:n sekä EMEP/EEA:n ohjeistukset kasvihuonekaasujen laskennasta ja 
menettely on yhtäläinen Yhdysvaltojen ympäristöviraston mallin kanssa.  
 

Taulukko 8.1. Eräiden työkonetyyppien keskimääräisiä päästökertoimia (VTT 2016). 

 
 
Biodieselin käyttö työkoneissa  
Ns. ensimmäisen sukupolven biodieseleiden laatudirektiivin mukaan EU:n 
alueella voi FAME-biodieseliä olla enintään 7 tilavuusprosenttia normaalin 
biodieselin seassa (Öljy- ja biopolttoaineala ry 2016). Toisen sukupolven bio-
dieselien käyttöä ei ole rajoitettu, sillä niiden kemiallinen koostumus on fos-
siilisen dieselöljyn kaltaista.  
 
Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2016) on linjattu, että vuoteen 2030 mennessä työkoneissa otetaan kevyen 
polttoöljyn osalta käyttöön 10 prosentin bionesteen sekoitusvelvoite.  
 
  

Keskim.
nimellisteho CO HC NOx Part. CH4 N2O SO2 CO2 Kulutus Energia

kW g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh MJ/kWh
Dieselkäyttöiset ajettavat työkoneet
Nosturit 99 4,7 1,2 6,9 0,4 0,048 0,02 0,0 819 260 11,1
Pyöräkuormaajat 94 4,5 1,1 6,2 0,4 0,049 0,01 0,0 820 261 11,1
Teollisuustraktorit 65 4,2 1,9 10,3 0,8 0,041 0,02 0,0 804 255 10,9
Teleskooppikurottajat 78 4,9 1,0 5,5 0,3 0,049 0,01 0,0 830 264 11,3
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Ympäristövaikutusten sääntely 
EU:n 2009 käyttöönotettu ErP –direktiivi (Ecodesign of Energy-related Pro-
ducts) koskee kaikkia EU-alueelle tuotuja ja käytössä olevia sähkömootto-
reita. Vuodesta 2011 lähtien moottoreiden on täytynyt täyttää hyötysuhde-
luokka IE2, ja vuodesta 2015 lähtien yli 7,5 kW moottorien on täytynyt täyt-
tää IE3-hyötysuhdeluokka. 2017 alkaen määräys koskee myös 0,75 kW -7,5 
kW koneita.  
 
Liikkuvien työkoneiden pakokaasupäästöjä säädellään ajoneuvojen EURO-
luokitusta muistuttavalla Stage-luokituksella. Sääntely alkoi vuonna 1997 
voimaan tulleella direktiivillä (97/68/EY) ja sen jälkeen Stage-luokkia on as-
teittain kiristetty ja sääntelyn piiriin kuuluvien koneiden joukkoa on laajen-
nettu. Suomessa viimeisin Stage-direktiivi on pantu täytäntöön asetuksella 
(398/2005). Säänneltyihin päästöihin kuuluvat häkä, typenoksidit, pienhiuk-
kaset ja hiilivedyt. Viimeisimmissä vaiheissa (III ja IV) myös ammoniakkipääs-
töt ovat tulleet mukaan. Stage IV tuli voimaan vuonna 2014. Se koskee työ-
koneita, joiden moottoriteho on 56−130 kW. Hiilimonoksidin, hiilivetyjen ja 
hiukkaspäästöjen osalta Stage IV ei sisällä kiristyksiä verrattuna Stage 
IIIB:hen. Typenoksidipäästöjen raja-arvot sen sijaan kiristyivät 80−90 % 
moottoritehon mukaan. (Motiva 2011 ja 2016, DieselNet 2016) 
 
EU:ssa neuvotellaan uudesta työkoneiden hiukkas- ja pakokaasupäästöjä 
säätelevästä asetuksesta, joka korvaisi nykyisen työkoneita koskevan direk-
tiivin ja sen kansallisen täytäntöönpanon. Uuteen asetukseen sisältyisi myös 
Stage V. EU-komissio on tehnyt asetuksesta ehdotuksen syyskuussa 2014. 
Uusi Stage V -päästöstandardi tulee todennäköisesti voimaan vuonna 2019 
tai 2020 (Nathan 2016) Uusia päästörajoja ei ole toistaiseksi päätetty, mutta 
standardi tulee todennäköisesti kohdentumaan typen oksidipäästöihin sekä 
pienhiukkasiin. Uuteen standardiin sisältyvät myös kaikki yli 560 kW:n työ-
koneet ja generaattorit sekä alle 19 kW:n dieselkoneet.  
 
Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa nähdään tarpeelliseksi 
ulottaa työkoneiden moottoreita koskeva EU-säätely koskemaan myös ener-
giatehokkuutta ja CO2-päästöjä teknisen innovoinnin kannustamiseksi.   
 
Yhdysvaltojen Tier-luokitus otettiin käyttöön vuonna 1996. Luokitus on 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta rinnastettavissa Euroopan Stage-
luokitukseen. Merkittävin ero eurooppalaiseen standardiin on, että päästö-
rajoitusten piiriin kuuluivat alusta asti kaikki dieselmoottorit.  
 
Työkoneiden melua koskevat säännökset 
Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä rajoittaa EU:n direktiivi 
2000/14/EY sekä tätä joiltain osin muuttanut direktiivi 2005/88/EY. Melura-
joitukset koskevat mm. telaketju- ja pyöräkuormaajia sekä kaivukoneita. 
Melurajat vaihtelevat koneiden moottoritehon mukaan. Esimerkiksi hakku-
reita koskee ainoastaan vaatimus melumerkinnästä.  
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8.3 Esimerkkejä terminaalikalustoratkaisuista  

Tässä kappaleessa esitetään esimerkkejä puuterminaaleissa tai vastaavissa 
käyttöympäristöissä käytössä olevista hybridi- ja täyssähköisistä käsittelyka-
lustoista.  
 
Sähköiset ja hybridimateriaalinkäsittelykoneet  
Sähkövoimaisia materiaalinkäsittelykoneita on useilla valmistajilla (mm. 
Mantsinen, Liebherr, Sennebogen) ja eri kokoluokissa. Ko. koneita on jonkin 
verran käytössä puunkäsittelyssä Suomen isoilla paperi- ja sellutehtailla.  
 
Stora Vikan satamassa Ruotsissa on energiapuun käsittelykäytössä sähköllä 
toimiva Mantsinen 120 materiaalinkäsittelykone (Kuva 8.1). Polttomoottori-
käyttöiseen koneeseen verrattuna käyttökustannukset ovat laskeneet kol-
mannekseen. (Enström 2015) 

Kuva 8.1. Mantsisen sähkökäyttöinen materiaalinkäsittelykone (Enström 
2015). 
 
Hybridimateriaalinkäsittelykoneita valmistavat mm. Terex ja Sennebogen. 
Terexin hybridiratkaisuita on tarjolla 33–37,8 tonnin koneissa (Kuva 8.2). 
Valmistaja on ilmoittanut jopa 30 %:n säästöjä polttoaineen kulutuksessa. 
(Visedo Oy, 2017) 
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Kuva 8.2. Terexin hybridimateriaalinkäsittelykone (Visedo Oy).  
 
Hybridipyöräkuormaajat  
Hybridipyöräkuormaajia valmistavat mm. Volvo, John Deere ja Parker. Volvo 
(2016) ilmoittaa sen viime vuonna julkaistun prototyypin (LX1) tuovan 
50 %:n säästön polttoaineen kulutuksessa. Prototyyppi ei ole vielä kaupalli-
sesti saatavilla. John Deere (2017) ilmoittaa hybridiversionsa tuovan keski-
määrin 25 %:n säästön polttoaineen kulutuksessa.  
 

 
Kuva 8.3. Hybridejä pyöräkuormaajia (Volvo ja John Deere 2017). 
 
Sähköiset ja hybridimurskaimet ja -hakkurit   
Sähköiset murskaimet yleistyvät puun käyttöpaikoissa (Kuva 8.4). Sähköisiä 
kiinteitä murskaimia ja hakkureita on käytössä myös joissakin isoissa käyttö-
paikkojen ulkopuolisissa energiapuuterminaaleissa. Pienemmissä puutermi-
naaleissa käytetään vain dieselvoimaista kalustoa. (Impola & Tiihonen 2011) 
Caterpillar valmistaa hybridiä murskaimen syöttökonetta.  
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Kuva 8.4. Energiapuun sähköisiä käsittelylaitteita (Impola & Tiihonen 2011).  
 
KESLAn täyshybridihakkuri on maailmassa ensimmäinen laatuaan (Kuva 8.5). 
Prototyyppiä tutkittiin osana INFRES-projektia (Laitila ym. 2015). Hakkurin 
keskituotos oli 11 300 kg/E0h-1 pieniläpimittaista puuta sekä 13 000 kg/E0h-1 
hakkuutähteitä haketettaessa. Hakkuri soveltuu paremmin hakkuutähteiden 
kuin pieniläpimittaisen puun haketukseen. Superkondensaattori tarvitsee 
taukoja kuormituksesta täyslatausta varten. Polttoaineen kulutus oli 3,1 l / 
1 000 kg (6 %) vähemmän verrattuna perinteiseen hakkuriin pieniläpimit-
taista puuta haketettaessa ja 2,9 l / 1 000 kg (26 %) vähemmän hakkuutäh-
teitä haketettaessa.  
 

 
Kuva 8.5. KESLAn täyshybridihakkuri (Kaksonen 2015).  
 
Hybridivaihtoveturit 
Hybridivaihtovetureita valmistaa useampi yritys ja valmistajat ovat ilmoitta-
neet niiden säästävän merkittävästi polttoaineen kulutusta (Konarzewski 
2013): 

- Railpower (Kanada) 40–70 %:n säästö polttoaineen kulutuksessa 
- Toshiba (Japani) 36 %:n säästö (Kuva 8.6) 
- Alstomin prototyyppi (Saksa) 40 %:n säästö.  
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Kuva 8.6. Toshiban hybridiveturi (Toshiba 2016).  
 
Tavallisia vaihtovetureita on myös yhä useammin muutettu jälkikäteen hyb-
rideiksi. Myös täysin sähköisiä vaihtovetureita on tutkittu, mutta hybridit on 
todettu toistaiseksi kannattavammiksi (Molineri 2016). Saksassa maailman 
ensimmäinen vetyvoimainen henkilöjuna aloittaa liikennöinnin vuoden 2017 
aikana (Tekniikka&Talous 2016).  
 
Sähköiset ja hybridikuorma-autot 
Tätä selvitystä varten tunnistetut esimerkkikuorma-autot on suunniteltu 
maantieajoon, mutta ne ovat kiinnostavia myös terminaalien sisäisen liiken-
nöinnin kannalta. Sähkökuorma-autoja valmistavat mm. saksalainen Merce-
des Trucks, amerikkalainen Nikola Motors ja hollantilainen Terberg. Ruot-
sissa testataan raskaan liikenteen johdinautoversiota (Kuva 8.7) (Region 
Gävleborg 2016).  

 
Kuva 8.7. Ruotsissa testattava johdinautoversio kuorma-autosta (Scania 
2016). 
  
Sisu Auto julkaisi hiljattain hybridikuorma-auton, joka voi hetkittäin saavut-
taa jopa 1 100 hevosvoiman tehon. Energiavarastona käytetään akun sijasta 
superkondensaattoria. Sisun tavoitteena on saada vuoden 2017 aikana tes-
tiin hybridiversio myös puuautosta. (Konepörssi 2017). Myös esimerkiksi 
Scania valmistaa hybridikuorma-autoja sekä myös kaasukäyttöisiä kuorma-
autoja.  
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Sähköistä puutavarayhdistelmää on tutkittu simuloimalla Aalto-yliopiston 
tutkimuksessa (Lajunen 2014). Tutkimuksen mukaan akkuteknologia ei ole 
vielä tarpeeksi kehittynyttä hyvin painavien kuorma-autojen tarpeisiin (tut-
kimuksessa simuloitiin mm. 90-tonnista puutavarayhdistelmää). Hybridiver-
sio toi ainoastaan 3 %:n säästön polttoaineen kulutuksessa. Suurimmillaan 
hyöty on mäkisillä kuljetusreiteillä.  
 
Muita hybridi- ja täyssähköratkaisuita 
Puuterminaalitoiminnan kannalta kiinnostavia esimerkkejä ovat kaikki sellai-
set hybridi- ja täyssähköisen kaluston käyttöympäristöt, joissa käytetään ras-
kaita koneita, jotka liikkuvat lyhyitä matkoja melko hitaasti sekä tekevät 
useita pysähdyksiä ja kiihdytyksiä. Esimerkkejä tarjolla olevista ratkaisuista 
ovat:  

- Logsetin hybridiharvesteri 
- Volvon hybridimetsätraktori 
- Konecranesin hybridikonttikurottaja 
- Kalmarin hybridikonttilukki 
- Caterpillarin hybridikaivinkone.  

 
8.4 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

Hybridejä tai täyssähköisiä puuterminaaleihin sopivia käsittelylaitteita sekä 
muita raskaita koneita valmistaa jo useampi yritys. Hybridipuukurottajasta 
ei puolestaan löytynyt esimerkkiä. Hybridiratkaisuista on vielä useita vasta 
prototyyppivaiheessa tai hiljattain markkinoille tuotuja malleja, joten hybri-
dien hinta on vielä korkea. Hybriditeknologiassa on yhä paljon parannetta-
vaa, mutta laajan käynnissä olevan tutkimus- ja kehitystyön myötä ratkaisui-
den luotettavuus ja taloudellisuus tulevat kehittymään.  
 
Tiukkenevat päästöjen vähentämisvelvoitteet tulevat lisäämään kiinnos-
tusta myös hybridi- ja täyssähkökalustoa kohtaan. Valmistajat lupaavat jopa 
useiden kymmenien prosenttien säästöjä polttoaineen kulutuksessa (Kuva 
8.8). Lisäksi sähköiset ja hybridimoottorit ovat polttomoottoreita hiljaisem-
pia.  
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Kuva 8.8. Yhteenveto esitettyjen hybridiratkaisuiden tuomista polttoaineen 
kulutuksen säästöistä.  
 
Tässä osiossa tehtiin tiivis katsaus tarjolla olevista hybridi- ja täyssähkörat-
kaisuista. Mahdollisesti jo 5–10 vuoden sisällä hybridi- ja täyssähköratkai-
suita on tarjolla huomattavasti nykyistä laajemmin ja edullisemmin. Hybridi- 
ja sähkökaluston potentiaalisista hyödyistä ja toisaalta heikkouksista puuter-
minaalitoiminnoissa tuleekin muodostaa yksityiskohtaisempi käsitys. Ver-
tailu on myös tarpeen muihin keinoihin vähentää terminaalitoimintojen 
päästöjä (biopolttoaineet, kehittyvät polttomoottorit jne.). Kaakkois-Suo-
men kannalta kiinnostava yhteistyökumppani jatkohankkeissa on lappeen-
rantalainen Visedo Oy, joka on sähköisten voimalinjojen komponenttitoimit-
taja (mm. Keslan, Terexin ja Sisun hybridilaitteisiin).   
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9 YHTEENVETO TOIMINTAMALLEISTA  

Selvityksen aikana tehtyjen toimintamallitarkasteluiden tuloksia on koottu 
alla olevaan taulukkoon (Taulukko 9.1). Tarkasteluiden painopiste on vaih-
dellut, minkä takia kaikkia vaikutuksia ei ole pyritty yksityiskohtaisesti arvi-
oimaan. Myös eri toimintamalleista tehtyjen laskelmien perusteet vaihtele-
vat, joten tulokset eivät ole täysin vertailtavissa keskenään.  
 

Taulukko 9.1. Yhteenveto tarkasteltujen toimintamallien vaikutuksista.  
Toimintamalli (ver-
tailukohde) 

Kustannukset Ympäristö-vaikutuk-
set 

Uudet palvelut ja työ-
paikat 

Laajennettu terminaaliver-
kosto (nykyinen verkosto) 

Ei arvioitu; esimer-
kit yksittäisen ter-
minaalin kustan-
nuksista luvussa 6  

Maankäytön lisään-
tyminen, melu- ja 
päästövaikutukset 
terminaalin lähiym-
päristössä, tierasitus 
pienenee  

Kasvava terminaalipal-
velutoiminta uusissa 
tai laajennetuissa ter-
minaaleissa 

HCT-terminaalit (suorat au-
tokuljetukset puun käyttö-
kohteisiin) 

Säästö Kaakkois-
Suomen kuitupuun 
autokuljetuksissa 
1,9 milj. €/v (n. 
4 %)* 

Vähennys kokonais-
kuljetusmatkassa 8–
15 %  
 

Uusi terminaalipalve-
lutoiminta HCT-
terminaaleissa (siirto-
kuormaustavasta riip-
puen) 

HCT-kuljetusketjut (kulje-
tukset nykyisillä ajoneuvo-
jen kokonaispainoilla) 

Säästö ainespuun 
autokuljetuksissa 
jopa yli 15 % ja 
energiapuun auto-
kuljetuksissa 17–32 
% 

Säästö polttoaineen 
kulutuksessa jopa yli 
20 % (ainespuun kul-
jetukset), pienentyvä 
liikenneonnetto-
muusriski  

Ei luo uusia kuljetus-
palveluita. Kuljettaja-
tarve vähenee (jopa 
helpottaen kuljettaja-
pulaa) 

Aines- ja energiapuun yh-
teisterminaalit (erillister-
minaalit) 

14,3 %:n vuosittai-
nen säästö termi-
naalikustannuksista  

Maankäytön tehos-
tuminen, osittainen 
mahdollisuus meno-
paluu-kuljetuksiin  

Yhteisterminaalien 
oletetaan lisäävän ter-
minaalipalveluiden 
tarjontaa ja käyttöä ai-
nespuun osalta 

Kouvolan rautatie-termi-
naali (suorat junakuljetuk-
set valituille tehtaille) 

UPM Kymin osalta 
kuljetuskustannus-
säästö 0,3–0,4 milj. 
€/v  

Ulkoisvaikutukset 
+28 %/v  

Uudet rautatietermi-
naali- ja HCT-  
kuljetuspalvelut 

Hybridi- ja sähkökäyttöinen 
terminaalikalusto (diesel-
käyttöinen kalusto) 

Lähivuosina hybri-
diratkaisut ovat 
vielä nykyisiä kal-
liimpia, täyssähköi-
sestä kalustosta on 
kustannushyötyä 
isoissa terminaa-
leissa 

5–70 %:n säästö 
polttoaineen kulu-
tuksessa ja siten 
päästöissä ilmaan 
konetyypistä riip-
puen, melun vähen-
tyminen 

Ei vaikutusta 

*Ko. skenaariossa määritellyn HCT-kalustomäärän ja -terminaaliverkoston mukaan 
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Kustannukset 
Tarkastelluilla toimintamalleilla pystytään pienentämään puulogistiikan kus-
tannuksia jopa kymmenillä prosenteilla. Laskelmissa on jouduttu tekemään 
osin karkeita oletuksia, joten todelliseen hyötypotentiaaliin vaikuttaa useita 
muitakin kuin tarkasteltuja tekijöitä. Tarkastellut toimintamallit ovat kuiten-
kin kustannusvaikutusten kannalta suositeltavia harkittaviksi toimenpiteiksi. 

Terminaalien on todettu tuovan monenlaisia hyötyjä puun hankintaket-
juissa, joten eri toimijoiden yhteistyö tarpeiden mukaisten ja kustannuste-
hokkaiden terminaalitoimintojen kehittämisessä on olennaista. Esimerkiksi 
aines- ja energiapuun yhteisterminaaleilla on laskettu saavutettavan jopa 
yli 14 %:n kustannussäästöjä.  

HCT-yhdistelmät ovat tällä hetkellä kokeiluvaiheessa ja niiden mahdollisesta 
pysyvästä sallimisesta ei ole tehtyä vielä päätöksiä. Tehtyjen laskelmien mu-
kaan HCT-yhdistelmät voivat säästää jopa yli 15 % puukuljetuskustannuk-
sissa. Mikäli HCT-kuljetusketjuun sisältyy siirtokuormaus metsäautosta HCT-
yhdistelmään, tulee se suunnitella kustannustehokkaaksi. Valmiiksi kuor-
mattujen jalkalavojen ja perävaunujen vaihto HCT-terminaaleissa on jous-
tava ja tehokas ratkaisu. Siirtokuormaukseen ei useinkaan tarvita varsinaista 
terminaalia, vaan pienimmillään riittää maa-alue, johon voi jättää kuorma-
tun perävaunun lyhytaikaiseen säilytykseen.  

Venäjän tuontipuukuljetuksissa rautateitse on tarkasteltu mahdollisuutta 
hyödyntää pidempiä junia aina Kouvolaan suunniteltuun uuteen rautatieter-
minaaliin asti. Pidemmät junat mm. mahdollistavat nopeamman vaunukier-
ron ja siten merkittäviä kustannussäästöjä. Toisaalta junalastin purkaminen 
ja kuljettaminen autolla loppumatkan ajan lisää kustannuksia. Kokonaistar-
kastelussa uusi toimintamalli voi kuitenkin tuoda kustannussäästöjä puun 
toimituskohteesta riippuen.  

Ympäristövaikutukset 
Euroopan komission mukaan Suomen liikenteen pakokaasupäästöjä tulisi 
vähentää 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Euroopan unionin 
energiatehokkuustavoitteen mukaan energian käyttöä tulisi tehostaa 20 % 
vuoteen 2020 mennessä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016)  

Tässä selvityksessä tarkasteltiin terminaaliverkoston ympäristövaikutuksia 
vain HCT-terminaaliverkon osalta. Tarkastelluissa skenaarioissa verkon mah-
dollistamat HCT-kuljetukset vähentävät Kaakkois-Suomen kuitupuun koko-
naiskuljetusmatkaa 8–15 %. Tämä vähentää mm. liikenneonnettomuusris-
kiä. HCT-terminaalien sijaintipaikkaan kantaaottamattomissa laskelmissa 
HCT-kuljetuksilla voidaan saavuttaa jopa yli 20:n %:n polttoaineen kulutuk-
sen ja siten hiilidioksidipäästöjen säästöt.  

Mahdolliset uudet puuterminaalit lisäävät ympäristövaikutuksia sen lähiym-
päristössä (mm. liikenteen aiheuttamat päästöt ja onnettomuusriskit sekä 
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terminaalin omasta toiminnasta johtuvat melu- ja pölyvaikutukset). Selvityk-
sen yhteydessä onkin pyritty tunnistamaan sellaisia (isompien) terminaalien 
sijoittumisalueita, jotka on jo kaavoitettu teollisuus- ja varastoalueiksi. Pie-
nempiä puun välivarastoja voidaan vapaammin sijoittaa muillekin alueille, 
jotta kuljetusmatkat niihin pysyvät kohtuullisina. Varsinkin kelirikkokausina 
parempien tieyhteyksien varsiin sijoitetut puuterminaalit vähentävät ras-
kasta liikennettä heikkokuntoisilla tieyhteyksillä.   
 
Puun terminaalikäsittelylaitteistoon on tullut viime vuosina useita hybridi-
ratkaisuja. Parhaimmillaan hybridiratkaisut voivat vähentää polttoaineen 
kulutusta kymmenillä prosenteilla. Täyssähköiset ratkaisut soveltuvat lä-
hinnä suurimpiin terminaaleihin. Hybridiratkaisut ovat vielä tällä hetkellä 
kalliita, mutta myynnin kasvun ja mahdollisesti tiukentuvan säätelyn myötä 
hintataso tulee todennäköisesti laskemaan tulevien vuosien aikana.  
 
Venäjän tuontipuukuljetuksissa junapuun siirtäminen kuorma-autoihin en-
nen tehdastoimituksia lisää kuljetusketjun ympäristövaikutuksia. Toiminta-
mallin käyttöönotto voi kuitenkin olla perusteltua esimerkiksi tuotantolai-
toksen puunkäyttövolyymien kasvaessa merkittävästi.  
 
Uudet palvelut ja työpaikat  
Selvityksen aikana tunnistettiin useitakin Kaakkois-Suomen kuntia, joissa 
olisi tarvetta joko uudelle puuterminaalille tai nykyisten terminaalien laajen-
tamiselle. Uusien (pienikokoistenkin) terminaalien perustaminen vaatii pe-
rustajalta tarkkaa pohdintaa investoinnin kannattavuudesta. Tässä selvityk-
sessä on tarkasteltu mm. terminaalien kustannusrakenteita, terminaalien 
mahdollisia uudenlaisia konsepteja (yhteisterminaalit ja Kouvolan rautatie-
terminaali) sekä terminaalien potentiaalisia sijaintipaikkoja. Tuotetun tiedon 
toivotaan auttavan uusien terminaalien investointi- ja sijoittumispäätöksissä 
sekä siten edistävän alueen terminaalipalveluliiketoiminnan kehittymistä ja 
uusien työpaikkojen syntymistä.  
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TERMINAALIEN PERUSTAMISKUSTANNUKSET

Ainespuuterminaali Bioenergiaterminaali Yhteisterminaali
Pinta-ala, ha 1 1 1
Tilantarve
-ainespuu 15 000 k-m3/ha (1,5 m3/m2) 15000
-bioenergia 10 000 irto-m3 (1 m3/m2) 10000 10000

Maa-pohjan hankinta, €/ha 5000 5000 5000
Sorasepeliaukio, €/m2 47 47 47
Asfaltointi, €/m2 30 30 30

Maa-alue valmis toimintaan, €/ha 475000 625000 625000
Maa-alue valmis toimintaan, €/m2 47,5 62,5 62,5

Maa-alueen jäännösarvo, €/ha 5000 5000 5000

Kokonaiskuoletus, €/ha 470000 620000 620000
Tarkastelun aikajänne, vuotta 25 25 25
Keskimääräinen vuotuinen poisto, €/ha 18800 24800 24800

Korkotekijä, % 5,00 % 5,00 % 5,00 %
Keskimääräinen vuotuinen korkokustannus, €/ha 11750 15500 15500

Vuotuiset kustannukset, €/ha 30550 40300 40300


	1 johdanto
	2 kaakkois-suomen puuterminaaliverkosto
	2.1 Tavoitteet
	2.2 Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston nykytila
	2.3 Kaakkois-Suomen terminaaliverkoston kehittämistarpeet
	2.4 Kaakkois-Suomen puuterminaalien kehittämismahdollisuuksia
	2.5 Toimenpidesuositukset

	3 optimoitu puuterminaaliverkosto
	3.1 Johdanto
	3.2 Tavoite
	3.3 Aineisto
	3.4 Mallin rakenne, rajaus ja yleiset toimintaperiaatteet
	3.5 Skenaariot
	3.6 Tulokset
	3.7 Johtopäätökset

	4 HCT-kuljetuskäytävät
	4.1 Johdanto
	4.2 HCT-kuljetuskäytävien kriteerit ja niiden täyttyminen Kaakkois-Suomessa
	4.3 Ehdotukset Kaakkois-Suomen HCT-kuljetuskäytäviksi

	5 HCT-kuljetusketjut
	5.1 Johdanto
	5.2 HCT-yhdistelmien ja -kuljetusketjujen kuvaus
	5.3 Kuljetusketjujen kustannusten ja ympäristövaikutusten vertailut
	5.3.1 Laskentaperusteet
	5.3.2 Kuljetuskustannusten vertailu
	5.3.3 Polttoaineen kulutuksen vertailu

	5.4 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

	6 yhdistetyt Energia- ja ainespuun terminaalikonseptit
	6.1 Johdanto
	6.2 Yhdistetyn terminaalin toimintaperiaate – 0,1 TWh
	6.3 Yhdistetyn terminaalin kustannukset
	6.5 CASE - Ratakankaan yhteisterminaali
	6.6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

	7 Kouvolan rautatieterminaali
	7.1 Johdanto
	7.2 Tilastot tutkitun logistiikkaratkaisun taustalla
	7.3 Uudenlaisen logistiikkaratkaisun kuvaus
	7.3.1 Gimonäsin rautatieterminaali: Uumaja, Ruotsi

	7.4 Kustannus-hyöty-analyysin lähtökohdat
	7.4.1 Raakapuun kuljetusketju
	7.4.2 Synergiahyödyt konttien takaisinkuljetuksessa

	7.5 Tutkimuksen tulokset
	7.5.1 Taloudellinen näkökulma
	7.5.2 Herkkyysanalyysi
	7.5.3 Ulkoisvaikutusten huomioiminen laskelmissa
	7.5.4 Kapasiteettirajoittunut terminaalinäkökulma ja tienkäyttömaksut
	7.5.5 Tutkimuksesta muualla

	7.6 Johtopäätökset

	8 hybridi- ja sähkökäyttöinen terminaalikalusto
	8.1 Johdanto
	8.2 Työkoneiden ympäristövaikutukset
	8.3 Esimerkkejä terminaalikalustoratkaisuista
	8.4 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

	9 yhteenveto toimintamalleista
	Lähdeluettelo
	LIITTEET

