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• Terminaalihankkeen tavoitteena on
‒ kehittää energia- ja kustannustehokkaita aines- ja energiapuuterminaalien ja 

kuormauspaikkojen konsepteja ja verkostoa
‒ edistää uusien terminaalikonseptien käyttöönottoa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa. 

• Käsillä olevan nykytilaselvityksen tavoitteena on
‒ kartoittaa nykyisiä terminaali- ja kuormauspaikkatyyppejä maantie-, rautatie- ja 

vesikuljetuksissa
‒ tuotantolaitosten terminaalit (puun vastaanotto)
‒ puun välivarastot yleisten teiden varsilla (korjuukohteiden tienvarsivarastot eivät sisälly 

selvitykseen)
‒ puun kuljetusyritysten omat terminaalit
‒ energiapuuterminaalit
‒ terminaalit kuljetusmuodon vaihtuessa (rautatie- ja vesikuljetusterminaalit) 

‒ kuvata aines- ja energiapuukuljetusten sekä terminaali- ja kuormauspaikkaverkoston 
nykytila Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

1. Selvityksen tavoitteet

24.3.2016 Metsätehon tuloskalvosarja 5/2016 4



• 2.1 Terminaalien ja kuormauspaikkojen käyttöön vaikuttavia tekijöitä
• 2.2 Ainespuun kuljetusketjutyypit ja terminaali- ja kuormauspaikkatyypit
• 2.3 Energiapuun kuljetusketjutyypit ja terminaali- ja kuormauspaikkatyypit

2. Puutavaraterminaalit ja kuormauspaikat puun 
kuljetusketjuissa 
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2.1 Terminaalien ja kuormauspaikkojen käyttöön 
vaikuttavia tekijöitä
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Kuljetusketjun alkuvaihe

• Kelirikkokausiin varautuminen, 
talvitiet

• Hyönteistuhojen ehkäisy ja lain 
vaatimukset

• Metsäautotien aurauskertojen 
minimointi

• Heikosti kantavat metsäautotiet 
vaativat kuormattujen 
perävaunujen siirtoja

• Puun varastoinnin ja kaluston 
säilytyksen vähentäminen 
liikenneturvallisuuden kannalta 
huonoissa ja laittomissa 
paikoissa 

Kuljetusketjun keskivaihe

• Puun laatu- ja jalostusarvo-
muutokset varastoinnin aikana

• Rautatie- ja vesikuljetusten 
edullisuus pitkillä kuljetus-
matkoilla (ml. tuonti), vesi-
kuljetuskausi, HCT-ajoneuvojen
käyttö

• Pienten jäännös- ja pikkutukki-
erien yhdistely ennen toimitusta

• Sekakuormien lajittelu
• Terminaali puun kauppapaikkana
• Energiapuun kuivatuskausi, 

laadun hallinta, epäpuhtauksien 
välttäminen ja käsittelykaluston 
tehokkuus

• Kuormaimen jättö täyden 
autokuorman mahdollistamiseksi

Kuljetusketjun loppuvaihe

• Tehdas- tai voimalaitosvaraston 
minimointi

• Vaihtelut puun kysynnässä (esim. 
lämmityskausi, huoltoseisokit)

• Varastointi- ja toimintarajoitteet 
käyttöpaikoissa (mm. läheinen 
asutus, tontin koko ja hinta)

• Lumi-, kastelu- ja vesi-
varastoinnin mahdollisuus

• Meno-paluukuljetusten hallinta
• Puutavaralajien vaihdot 

tuotantolaitosten välillä



• Yleensä puun suora kuljetus tienvarsivarastosta käyttökohteelle on edullisin 
ratkaisu.

• Terminaalivaiheesta syntyviä haittoja ovat 
‒ kustannukset lisäkuormausvaiheista
‒ lisäkustannukset terminaalista itsestään 
‒ alku- ja pääkuljetuksen kohtaanto-ongelmat ja odottelut
‒ kuljetusketjun hidastuminen ja sen vaikutus

‒ ainespuun jalostusarvoon ja uuteainepitoisuuksiin
‒ energiapuun kuiva-ainetappioihin
‒ puuhun sitoutuneeseen pääomaan. 

Terminaalivaiheen haittoja

24.3.2016 Metsätehon tuloskalvosarja 5/2016 7



• Tienvarsivarasto  A1 Tehdasterminaali 
• Tienvarsivarasto A2 Lyhytaikainen välivarasto Tehdasterminaali
• Tienvarsivarasto A3 Kuljetusyrittäjän terminaali Tehdasterminaali
• Tienvarsivarasto A4 Pitkäaikainen välivarasto Tehdasterminaali
• Tienvarsivarasto A5 Rautatieterminaali Tehdasterminaali
• Tienvarsivarasto A6 Vesikuljetusterminaali Tehdasterminaali

2.2 Ainespuun kuljetusketjutyypit ja terminaali- ja 
kuormauspaikkatyypit 
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• Suomessa on Metsäteollisuus ry:n 
arvion mukaan noin 2 800 
puutavaraterminaalia, kun mukaan 
otetaan tehtaiden yhteydessä 
olevat vastaanottoterminaalit.

Ainespuun terminaalityypit 
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Puutavaraterminaalit 

Autokuljetusreitin terminaali
Tehdasvarasto
Satamavarasto
Rautatieterminaali
Uittopuun pudotuspaikka

Kuvio: Metsäteollisuus ry 

Tienvarsivarastoja jopa 200 000 



A1 Tehdasterminaalit, puun saapuvien tiekuljetusten osalta, 
rautatie- ja vesikuljetukset kohdissa A5 ja A6
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Mekaaninen metsäteollisuus Kemiallinen metsäteollisuus

Omistus Saha tai levytehdas Sellu-, kartonki- tai paperitehdas

Operointi Terminaalioperaattori, 
ajoneuvon kuljettaja

Terminaalioperaattori,
ajoneuvon kuljettaja

Saapuva puuvolyymi 10 000–700 000 t/v 500 000–5 000 000 t/v

Kuormauspalvelut 2–3 työvuoroa 2–3 työvuoroa 



A2 ja A4 Välivarastopaikat A2 = 1–2 , A4 = 3–4 
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Tyyppi* 1 Perävaunujen ja 
kuormainten 
tilapäinen säilytys

2 Puutavaran käsittely 
ja lyhytaikainen
säilytys

3 Puutavaran 
pitkäaikainen 
varastointi -
yhteiskäyttöinen

4 Puutavaran 
pitkäaikainen 
varastointi -
yrityskohtainen

Omistus Liikennevirasto Liikennevirasto Metsäyhtiöt Metsäyhtiö

Käyttöoikeus Kaikki Kaikki Neuvoteltavissa Metsäyhtiö

Operointi Kuljetusyritys ajoneuvon omalla kuormaimella

Kunnossapito Ely-keskus Metsäyhtiöt Metsäyhtiöt, 
kustannusten jako 
käytön mukaan 

Metsäyhtiö

Henkilöstö Ei terminaalihenkilöstöä

* Puun välivarastotyypit (1–3) yleisten teiden varrella perustuvat Tiehallinnon (2004b) ohjeeseen. Ohjetta päivitetään vuoden 2016 aikana. 



Yleisten teiden välivarastojen käyttö
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Taulukko: Tiehallinto 2004b



A3 Kuljetusyrittäjien terminaalit
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Terminaalityyppi 1 Terminaalityyppi 2

Omistus Kuljetusyritys Kuljetusyritys

Operointi Kuljetusyritys Kuljetusyritys

Kuormauskalusto Kuorma-auton oma kuormain Kuorma-auton oma kuormain

Henkilöstö Ei terminaalihenkilöstöä Ei terminaalihenkilöstöä

Keskeiset toiminnot Tyhjän ja valmiiksi kuormatun 
auton/perävaunun säilytys

Autojen huolto ja pesu

Edellisten lisäksi puuerien 
säilytystä ja yhdistelyä ja 

energiapuun käsittelyä



A5 Rautatieterminaalit ja -kuormauspaikat
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Terminaali Kuormauspaikka Tehdasterminaali

Omistus Liikennevirasto / 
yritys tai kunta

Liikennevirasto / 
yritys tai kunta

Tehdas

Operointi Rautatiekuljetusyritys/ 
Kuormausyrittäjä

Kuormausyrittäjä/ 
Autonkuljettaja

Tehdasoperaattori

Varastoalueen koko 30 000–50 000 m2* 1 000–8 000 m2* na

Vuosittainen volyymi 300 000–700 000 m3* <300 000 m3* na

Raiteet 2–4, min 550 m pituus* 1–2* na

Kuormaus- ja 
purkukalusto

Terminaalikalusto Kuorma-auton oma 
kuormain

Terminaalikalusto

Terminaalipalvelut Tavoite 1 juna/pv Epäsäännöllistä Junan saapuessa

Alueen kunnossapito Vuokraaja/omistaja Vuokraaja/omistaja Urakoitsija

Henkilöstö Terminaalihenkilöstöä Ei terminaalihenkilöstöä Terminaalihenkilöstöä

* Iikkanen & Sirkiä 2011



A6 Vesikuljetusterminaalit 
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Satama Lastauspaikka Uiton 
pudotuspaikka

Tehdasterminaali

Omistus Kunta/yritys Liikennevirasto/
kunta/yritys

Kunta, hallinnointi 
Järvi-Suomen 
Uittoyhdistys

Tehdas

Operointi Satamaoperaattori Autonkuljettaja Pudotuspaikka-
urakoitsija

Tehdasoperaattori

Vesiväylä Syvä (4,2 m) Syvä/Matala (2,4 m) Matala Syvä

Valtakunnallinen 
volyymi (milj. t)*

0,89 0,58 3,48

Kuormauskalusto Terminaalikalusto Ajoneuvon oma 
kuormain

Terminaalikalusto Terminaalikalusto

*Liikennevirasto 2015a ja b, tehdasterminaalit sisältävät myös tuonnin



2.3 Energiapuun kuljetusketjutyypit ja terminaali-
ja kuormauspaikkatyypit
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Melkas & Tornberg 2015b

Esimerkkinä pienpuu
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Hakkeen tuotantoketjut

Strandström 2015



E2 Energiapuuterminaalit (käyttöpaikkojen ulkopuoliset)
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Pieni terminaali  
0,1 TWh/a,                     

(Esimerkiksi pieni                     
siirtokuormausterminaali)

Keskisuuri terminaali, 
0,3 TWh/a

(Esimerkiksi keskikokoinen                
syöttöterminaali)

Suuri terminaali 
0,7 TWh/a

(Esimerkiksi suuri               
satelliittiterminaali)

Suuri terminaali 
1,0 TWh/a

(Esimerkiksi suuri                                            
jalostus- tai 

satelliittiterminaali)

Pinta-ala, ha 3 ha ~6 ha 10 ha asfaltoitu alue 10 ha asfaltoitu alue

Yleisyys Yleisin Suomessa

Koneet/laitteet

Kuormain- tai 
kurottajavaaka

Mobiilimurska/hakkuri
Kuormaaja

Kuormain- tai 
kurottajavaaka

Mobiilimurska/hakkuri
Kuormaaja

Siltavaaka
(Mobiili)murska / 

haketin
Hihnakuljetin

Kuormaaja

Siltavaaka
Murskain / Haketin

Hihnakuljetin
Kuormaaja

Jalostuslaitteet/    
-menetelmät

Seulonta, kuivaus, 
sekoittaminen, briketöinti

ja pelletöinti

Toimintakausi Vuoden ympäri Vuoden ympäri Vuoden ympäri Vuoden ympäri

Henkilöstö Min 2 Min 2

Terminaaliluokittelu Virkkunen ym. 2015



• 3.1 Terminaalitoiminnot
• 3.2 Terminaalikalusto
• 3.3 Terminaalien ja kuljetusketjujen kustannukset

3. Terminaalitoiminnot ja -kustannukset 
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3.1 Terminaalitoiminnot
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Terminaalin kokonaispalvelun suunnittelu ja seuranta
Tiedonhallinta

Työn johto 

Porttitoiminnot ja  
kulunvalvonta, muu 

valvonta ja turvallisuus, 
hakekasapalojen ehkäisy

Terminaalialueen kesä- ja 
talvikunnossapito (ml. 
raiteet ja satama, vesi-
varastot), jätehuolto ja 

kierrätys

Puun mittaus, lajittelu ja 
laadunhallinta, varaston 

hallinta: puun pinoaminen 
& purku, siirrot, lumi-, 
kastelu- ja vesivarasto

Ympäristölupaan liittyvät 
toiminnot, kaluston 

konetunti- ja polttoaineen 
kulutuksen seuranta

Kuljetuskaluston ohjaus 
(autot, junat, laivat), 

satamaluotsaus ja 
-jäänmurto

Purku-, lastaus- ja 
siirtokaluston operointi, 

haketus ja murskaus, 
konehuolto ja -vuokraus



Biomassaterminaalien tilavuus- ja kosteusmittaukset
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Pieni terminaali  0,1 TWh/a,                     
(Esimerkiksi pieni                     

siirtokuormausterminaali)

Keskisuuri terminaali, 
0,3 TWh/a

(Esimerkiksi keskikokoinen                
syöttöterminaali)

Suuri terminaali 0,7 TWh/a                    
(Esimerkiksi suuri               

satelliittiterminaali)

Suuri terminaali 1,0 TWh/a                    
(Esimerkiksi suuri                                            

jalostus- tai satelliittiterminaali)

Vastaanotto - -

Punnitus siltavaa´alla
(Kuormakohtainen tilavuuden 

online -mittaus, Kosteuden 
määritys soft -sensor -

menetelmin)

Punnitus siltavaa´alla
Kuormakohtainen tilavuuden ja                                    

kosteuden online -mittaus                                     
(Kosteuden määritys soft -

sensor -menetelmin)

Purku Punnitus kuormain- tai 
kurottajavaa´alla

Punnitus kuormain- tai 
kurottajavaa´alla - -

Varastointi                              
(pienpuu, 

hakkuutähteet, 
kannot)

Kosteus kuivumismallien avulla Kosteus kuivumismallien avulla Kosteus kuivumismallien avulla Kosteus kuivumismallien avulla

Murkaus/Haketus
Mobiilimurskaus/-haketus                                           

(Hihnavaaka + irtotilavuuden 
mittaus → kosteus)

Mobiilimurskaus/-haketus                                           
(Hihnavaaka + irtotilavuuden 

mittaus → kosteus)

Mobiilimurskaus/-haketus               
Hihnavaaka + irtotilavuuden 

mittaus → kosteus                                   
Vierasaineiden mittaus

Kiinteä murska/hakkuri                
Hihnavaaka + irtotilavuuden 

mittaus → kosteus                                   
Vierasaineiden mittaus

Muu materiaalin 
jalostus - - Kosteuteen perustuva lajittelu.                                                                    

Vierasaineiden seulonta.

Kosteuteen perustuva lajittelu.                                                                    
Vierasaineiden seulonta.                                                

Muu materiaalin prosessointi 
(kuivaus, tiivistys, sekoitus)

Varastointi hakkeena 
tai murskeena

Langattomien kosteus- ja 
lämpötilasensorien 

hyödyntäminen hake-aumoissa 
ja varastokasoissa

Langattomien kosteus- ja 
lämpötilasensorien 

hyödyntäminen hake-aumoissa 
ja varastokasoissa

Langattomien kosteus- ja 
lämpötilasensorien 

hyödyntäminen hake-aumoissa 
ja varastokasoissa

Langattomien kosteus- ja 
lämpötilasensorien 

hyödyntäminen hake-aumoissa 
ja varastokasoissa

Lastaus

Haketus suoraan autoon.                                                  
Punnitus kuormainvaa´alla.                                                                                   

(Hakkeen punnitus                                        
pyöräkuormaajavaa´oilla)

Haketus suoraan autoon.                                                  
Punnitus kuormainvaa´alla.                                                                                    

Hakkeen punnitus                                        
pyöräkuormaajavaa´oilla

Punnitus siltavaa´alla                          
Punnitus siltavaa´alla                         

(Kuormakohtainen tilavuuden 
ja kosteuden online -mittaus) M
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• Terminaalikaluston keskeisiä ominaisuuksia 
‒ kapasiteetti (nostokyky tonnia/kuutiota tai puunippua) 
‒ käsiteltävän varastopinon maksimikorkeus 
‒ nopeus kentällä
‒ liikkuvuus (kiinteä, puolikiinteä, mobiili)
‒ käyttövoima => kustannukset, päästöt ja melu

‒ diesel/sähkökäyttöinen/hybridi, energiaa talteen ottavat ratkaisut.   

3.2 Terminaalikalusto
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Pyöreän puun terminaalikalustoa

24.3.2016 Metsätehon tuloskalvosarja 5/2016 23

pyöräkuormaaja

puukurottaja materiaalinkäsittelykone
(pitkäpuomikone) 

auton kuormain



Hakkeen ja puumurskeen terminaalikalustoa
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itsepurkavat hakeautot1 kauhakuormaaja kauhanosturi2

hakkuri3 murskain

Kuvat: 
1 Jussi Laurila
2 Adolf Lahti  
3 Metsäalan ammattilehti



Energiapuun terminaalikaluston tuottavuus
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Ei-kaupallinen
runkopuu Karsittu ranka Kokopuu Kannot Hakkuu-

tähteet

Tuottavuus MWh/E-15h, 
mobiilimurska 106 106 106 70 120

Tuottavuus MWh/E-15h, 
käyttöpaikkahaketin 164 164 164 N/A 180

Yksikkökustannukset, 
€/MWh, mobiili murskain 1.76 1.76 1.76 2.66 1.56

Yksikkökustannukset, 
€/MWh, 
käyttöpaikkahaketin

1.45 1.45 1.45 N/A 1.32

Käyttötuntituottavuuksia sisältäen alle 15 minuutin keskeytykset (€/h-15) 
ja yksikkökustannukset hienontamiskalustolle

Rinne 2010



• Terminaalikustannuksia on selvitetty viime vuosina lähinnä energiapuun osalta. 
Osa näistä kustannustiedoista on sovellettavissa myös ainespuukuljetuksiin. 

• Terminaali- ja siirtokuormauskustannuksia selvitetään tarkemmin hankkeen 
kolmannen työpaketin aikana. 

3.3 Terminaalien ja kuljetusketjujen kustannukset 
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Energiapuun terminaalikustannukset
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Di = suorasyöttö (direct feed)
St = välivarastointi (season stored option)

Virkkunen ym. 2015



Energiapuun hienontamisen muita kustannuksia 
mobiilimurskalla ja kiinteällä hakkurilla
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Mobiili murskain Kiinteä hakkuri
Vakuutus 0.011 0.012 €/MWh
Työvoima 0.2 0.2 €/MWh
Johto 0.1 0.1 €/MWh
Terät ja seulat 0.2 0.3 €/MWh
Ylläpito 0.2 0.2 €/MWh
Polttoaine/energia 0.5* 0.3 €/MWh
Odottamattomat kustannukset 0,09 0 €/MWh
Virkkunen ym. 2015



Energiapuu-
logistiikan 
kustannustietoja 1
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Hakonen 2013
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Energiapuu-
logistiikan 
kustannustietoja 2 

Hakonen 2013



Vertailu: energiapuun suora- vs. terminaalitoimitusketju
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Virkkunen ym. 2015



Energiapuukuljetusketjujen kustannukset
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Iikkanen ym. 2014Kuljetusketjut sisältävät 50 km:n alkukuljetuksen



• Seuraaviin kalvoihin on koottu tietoa terminaalien suunnittelussa huomioon 
otettavista seikoista

‒ keskeinen lainsäädäntö
‒ kaavoitus ja sijoittuminen
‒ mitoitus
‒ ympäristövaikutukset
‒ paloturvallisuus. 

• Terminaalien suunnittelunäkökohtiin palataan yksityiskohtaisemmin terminaali-
projektin myöhemmissä työpaketeissa. 

4. Terminaalien suunnittelu
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• Puuterminaaleja koskevaa keskeistä lainsäädäntöä ovat 
‒ Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) ja -asetus (MRA 895/1999)
‒ Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVAL 468/1994) ja asetus (YVAA 713/2006) 

(riippuen terminaalin toiminnoista)
‒ puuterminaalin toiminnan mahdollinen ympäristöluvanvaraisuus perustuu 

ympäristönsuojelulakiin (YSL 527/2014) ja ympäristönsuojeluasetukseen (YSA 169/2000). 
Lupaa voidaan edellyttää myös vesilain (VL 587/2011), jätelain (JÄTEL 1072/1993) ja 
jäteasetuksen (JÄTEA 1390/1993) tai lain eräistä naapuruussuhteista (NaapSL 26/1920) 
perusteella.

‒ puuterminaaleja koskevat metsätuhoihin liittyvät säädökset
‒ Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
‒ Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja 

omavalvontailmoituksesta (6/2014) ja 
‒ Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta (1309/2013).

• Lainsäädännön aiheuttamia velvoitteita on kuvattu tarkemmin mm. Pirkanmaan liiton 
ja Metsäkeskuksen (2014) puuterminaaliraportissa ja MMM:n biomassa-
terminaalihankkeen kalvoesityksessä (Ekroos & Warsta 2016). 

Terminaaleja koskeva lainsäädäntö
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Puuterminaalit maakuntakaavoituksessa 
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Maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät 
puuterminaalit  Pirkanmaan maakuntakaavan 

luonnoksessa (Pirkanmaan liitto 2015)• Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
edellytetään riittävien alueiden varaamista mm. 
tavaraliikenteen terminaaleille.  

• Esimerkiksi Pirkanmaan maakuntakaava-
luonnoksessa (Pirkanmaan liitto 2015) esitetään 
alueelle seitsemää ainespuuterminaalia ja 
yhdeksää energiapuuterminaalia. Alueiden 
yleispiirteinen sijainti on esitetty kartassa. 



• Puuterminaalien sijoittumisessa huomioon otettavat tekijät (Pirkanmaan liitto & 
Metsäkeskus 2014)

‒ logistinen sijainti ja koko suhteessa puunhankinta-alueeseen sekä puun käyttäjien 
tarpeisiin

‒ liikenneyhteydet ja tiestön rakenne
‒ alueen omistussuhteet ja laajentamismahdollisuudet
‒ nykyinen maankäyttö alueella ja sen läheisyydessä
‒ alueen topografia, maaperä ja kantavuus
‒ alueen ympäristölliset riskit ja suojeluarvot
‒ sähkö- ja vesiverkon sijainti
‒ pelastus- ja paloturvallisuus.

Terminaalien sijoittuminen
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• VTT:n Terminaalikäsikirjaan (Impola & 
Tiihonen 2011) on koottu energiapuu-
terminaalien suunnittelussa 
huomioon otettavia seikkoja

‒ sijainti ja koko
‒ rakentamis- ja suunnitteluvaiheet
‒ lupa-asiat
‒ terminaalin varustelu
‒ polttoaineiden laadunhallinta
‒ liiketoimintamallit
‒ terminaalin muu toiminta (esim. 

sivutuotteiden ja kierrätyspuun 
käsittely, jalostus ja lämpöyrittäjyys).

Energiapuuterminaalien suunnittelu
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Esimerkki energiapuuterminaalin toimintojen sijoittelusta 



• Liikenneviraston selvityksessä (Iikkanen & Sirkiä 2011) raakapuuterminaalien 
varastoalueiden mitoitusperusteena on käytetty puukuljetusten huippukauden 
kuljetusmääriä. Kelirikkoaikoina terminaaleissa varaudutaan kuuden viikon 
puskurivarastointiin. Tarvittavan varastoalueen laajuus (m2) on

‒ terminaaleissa (6 metrin puupinot) 0,046 * vuotuinen kuljetusmäärä tonneina 
‒ kuormauspaikoissa (5 metrin puupinot) 0,052 * vuotuinen kuljetusmäärä tonneina. 

• Tarvittavien kuormausraiteiden minimimäärät terminaalien liikennemäärien mukaan 
on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Rautatieterminaalien mitoitus
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Kuljetusmäärä (tonnia/vuosi) Junia/vrk Tarvittavien kuormausraiteiden 
minimimäärä

Alle 300 000 1 1

300 000–400 000 0,8–1,0 1–2 

400 000–500 000 1,0–1,3 2 

500 000–700 000 1,3–1,8 2–3

Yli 700 000 1,8– 3–



Energiapuuterminaalien pinta-alavaatimukset
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Kokoluokka, 
TWh

Kausivarasto, 
ha

Lähivarasto, 
ha

Murskain/
hakkuri + 
lisäalueet, ha

Hakevarasto, 
ha 

Kokonais-
pinta-ala
poislukien
yhteystiet ja 
raiteet,
ha

1 4,3 0,4 1,3 0,2 6,2
0,7 2,9 0,2 1,3 0,2 4,6
0,3 1,7 0,1 0,7 0,1 2,6
0,1 0,5 0,0 0,3 0,1 0,9

Virkkunen ym. 2015



• Maankäyttö
• Maaperä
• Vesistö (riippuen varastointitavasta: vesi, kastelu, kuiva), luokitellut pohjavesialueet, 

terminaalialueen pinnoituksen vaikutus vesien valuntaan
• Varastoidun puun metsätuhovaikutukset (lain vaatimukset tuhojen torjunnasta)
• Terminaalikaluston polttoaineen kulutus & päästöt, energiankäyttö
• Kuljetusketjujen ja -muotojen vaikutus: polttoaineen kulutus & päästöt, lähialueen 

liikenneinfrastruktuurin kunto
• Turvallisuus ja terveys (terminaali- ja kuljetushenkilöstö), terminaalin ja sen lähialueen 

liikenneturvallisuus 
• Melu (haketus ja murskaus, lastinkäsittely sekä saapuva ja lähtevä liikenne 

terminaalista; terminaalin sijoittuminen suhteessa asutukseen ja toiminta-ajat) 
• Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön, Natura-alueet
• Roskat (välivarastopaikat yleisten teiden varsilla)
• Haketus ja murskaus: pöly ja tärinä
• Hakkeen itsesyttymisriski 

Terminaalien ympäristövaikutuksia
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• Pelastus- ja paloturvallisuuteen liittyen puuterminaalien sijainnissa ja alueen 
suunnittelussa on huomioitava mm. seuraavia asioita (Pirkanmaan pelastuslaitos 
lähteessä Pirkanmaan liitto & Metsäkeskus 2014)

‒ liikennöitävyys useammasta eri suunnasta
‒ mahdollisen palon vaikutus ympäristöön
‒ sammutusvesijärjestelyt, alueelta saatava riittävä sammutusvesi
‒ riittävä pinta-ala, jotta läjitys-, pinoamis- ja käsittelyalueiden osastointi voidaan tehdä 

riittävillä etäisyyksillä mahdollisen tulipalon leviämisen estämiseksi
‒ varastoitavan materiaalin määrä (palokuorma)
‒ suunnitellut jalostusprosessit (haketus, kuivaus)
‒ toiminnanharjoittajien velvoitteet onnettomuustilanteisiin varautumiseksi.

Terminaalien paloturvallisuus
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• 5.1 Kaakkois-Suomen puukuljetusten nykytila
• 5.2 Puukuljetusten skenaariot 

5. Kaakkois-Suomen kuljetusverkko ja puuvirrat
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• Valtateiden 6 ja 15 läheisyydessä 
sijaitsee valtaosa Kaakkois-Suomen 
metsäteollisuudesta ja energiapuuta 
käyttävistä voimaloista. 

• Itä-länsisuuntainen Karjalan rata on 
Suomen tärkein puun rautatie-
kuljetusreitti. 

• Kaakkois-Suomen raja-asemien 
kautta tuodaan lähes 90 % pyöreän 
puutavaran tuonnista rautateitse ja 
noin 70 % tuonnista maanteitse*. 

5.1 Kaakkois-Suomen puukuljetusten nykytila 
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*Metsäteho Oy:n kysely Metsä Groupille, Stora Enso Oyj:lle 
ja UPM-Kymmene Oyj:lle 

Pohjakartta Maanmittauslaitos



• Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon 
kuljetettiin vuonna 2015 puuta 
aluskuljetuksina 1,3 milj. tonnia.

• Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson osuus 
raakapuun ja hakkeen saapuvista 
aluskuljetuksista on (Liikennevirasto 
2016)

‒ tuonnissa 43 %
‒ kotimaan kuljetuksissa 92 %.

• Vuonna 2014 puuta uitettiin 0,6 milj. 
tonnia. Pääosa uittopuusta kuljetetaan 
Lappeenrantaan. 

Puukuljetukset vesiteitse
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Liikennevirasto 2016

169 979

159 000
158 800

70 768

117 126

Raakapuun ja hakkeen saapuvat kotimaan 
aluskuljetukset 2015 (t/v)

Joutseno Lappeenranta Imatra HaminaKotka Muu Suomi



Ainespuun käyttö
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• Kymenlaakson osuus Suomen kuitupuun 
käytöstä on 40 % ja tukkipuun käytöstä   
13 %. Yhteensä alueella käytetään 
kotimaista ja tuotua ainespuuta lähes 18 
milj. m3 vuodessa.

• Tiedossa olevien metsäteollisuuden 
investointisuunnitelmien mukaan 
ainespuun vuosittainen käyttö Kaakkois-
Suomessa tulee kasvamaan lähes 4 
miljoonalla kuutiolla vuoteen 2020 
mennessä. 

• Muun Suomen puunkäyttölukuihin 
sisältyvät myös Kuopioon ja Kemijärvelle 
suunnitellut tuotantolaitokset, joiden 
rakentamisesta ei ole tehty päätöstä. 

Kuviot: Lähteen Räsänen ym. 2016 aineistojen mukaan
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Puun tuonti puutavaralajeittain 
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Luonnonvarakeskus 2015

• Vuonna 2014 Suomeen tuotiin puuta 
10 milj. kuutiota, josta 8 milj. kuutiota 
Venäjältä. 

• Tuontipuusta 79 % on lehtipuuta ja 
haketta. 
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6 000

Mänty Kuusi Lehtipuu Hake Muut

Puun tuonti Venäjältä ja muualta  
2014 (1 000 m3)

Venäjä Muut



• Metsäteho Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n yhteistyössä laatimaa Suomen 
ainespuun kuljetusoptimointimallia varten on arvioitu eri puutavaralajien kysyntä 
ja tarjonta kunnittain vuonna 2020 (Räsänen ym. 2016).

‒ Alueellisen kysynnän ja tarjonnan sekä eri kuljetusmuotojen kustannusten pohjalta 
malli laskee valtakunnallisen optimin kuljetusvirroille

‒ Mallinnuksen osaskenaariot ovat:
‒ Perus: Suunnitteilla olevat metsäteollisuuden tehdasinvestoinnit ovat toteutuneet (pl. Kuopio 

ja Kemijärvi), tuonti pysyy nykytasolla
‒ 1: Kuopion ja Kemijärven selluntuotantolaitokset ovat toteutuneet, tuonti pysyy nykytasolla
‒ 2: Kuopion ja Kemijärven selluntuotantolaitokset ovat toteutuneet, tuonti kasvaa nykytasosta 

3 milj. m3

• Skenaarioiden mukaisia alueellisia puukuljetusvirtoja on esitetty seuraavissa 
kalvoissa.

5.3 Puukuljetusten skenaariot
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• Jo päätettyjen metsäteollisuuden 
tuotantolaitosinvestointien arvioidaan 
nostavan kotimaisen ainespuun 
kuljetusmäärän noin 50 milj. tonniin 
vuoteen 2020 mennessä (perus-
skenaario).

• Mikäli lisäksi Kuopion ja Kemijärven 
sellutehdashankkeet toteutuisivat, 
kuljetusmäärä nousisi vajaaseen 60 milj. 
tonniin (skenaario 1). 

• Puun käytön kasvu lisäisi todennäköisesti 
myös puun tuontia, joten kotimaisen 
puun kuljetusvolyymin kasvaisi noin 55 
milj. tonniin (skenaario 2). 

• Optimilaskelman mukaan rautatie-
kuljetusten osuus kasvaisi nykyisestä.  
Kuviot: Räsänen ym. 2016 

Ainespuun kuljetusskenaario
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Ainespuun kuljetusskenaario 2020 – Tie
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Perusskenaario, kotimaisen 
puun kuljetukset 
päätieverkolla, tonnia

• Perusskenaarion mukaisessa optimissa 
kotimaisen puun kuljetukset maanteitse 
Kaakkois-Suomeen saapuvat pääosin 
pohjoisen ja idän suunnasta.

• Kuopion ja Kemijärven sellutehtaiden 
toteutuminen ei vaikuta merkittävästi 
Kaakkois-Suomen tiekuljetusvirtoihin 
(skenaario 1). 

• Myöskään tuonnin lisäys ei 
merkittävästi pienentäisi Kaakkois-
Suomen kotimaisen puun tiekuljetus-
virtoja, koska tuonnin lisäys jakautuisi 
alueen eri tehtaille (skenaario 2).  
Kuvio: Räsänen ym. 2016 

• Kouvola

• Lappeenranta

• Imatra

• Kotka

• Simpele

• Joutseno



Ainespuun kuljetusskenaario 2020 – Tie
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Skenaario 2 kotimaisen 
puun kuljetukset 
päätieverkolla, tonnia

Skenaario 1 kotimaisen 
puun kuljetukset 
päätieverkolla, tonnia

• Kouvola

• Imatra

• Kotka

• Simpele

• Joutseno
• Lappeenranta

• Kouvola

• Imatra

• Kotka

• Simpele

• Joutseno
• Lappeenranta



Ainespuun kuljetusskenaario 2020 – Rautatie 
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Kuvio: Räsänen ym. 2016 

• Perusskenaarion (jo päätetyt metsä-
teollisuuden tuotantolaitos-investoinnit 
toteutuneet) mukaisessa kuljetus-
optimissa Kaakkois-Suomi olisi yhä 
Suomen merkittävin puutavara-junien 
vastaanottoalue.

• Mikäli Kuopion sellutehdashanke 
toteutuisi, Itä-Suomen puuta ohjautuisi 
paljolti Kuopioon (skenaario 1). Tämä 
kasvattaisi lännestä Kaakkois-Suomeen 
saapuvien junakuljetusten määrää. 

• Mikäli lisäksi kasvatettaisiin tuonnin 
määrää, Karjalan rataa pitkin saapuvat 
kotimaan rautatiekuljetukset Kaakkois-
Suomeen vähenisivät (skenaario 2). 
Kaakkois-Suomi on soveltuvin alue 
korvata kotimaisen puun rautatie-
kuljetuksia tuontipuulla.  

Perusskenaario, 
kotimaisen puun 
kuljetukset, tonnia



Ainespuun kuljetusskenaario 2020 – Rautatie 
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Skenaario 1, 
kotimaisen puun 
kuljetukset, tonnia

Skenaario 2, 
kotimaisen puun 
kuljetukset, tonnia



Energiapuun kuljetusskenaario 2020
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• Energiapuun valtakunnallisen kuljetus-
skenaarion (Iikkanen ym 2014) oletuksena on 
kotimaisen energiapuun tarjonta (38 TWh) ja 
vain suurten energia- ja voimalaitosten 
kotimaisen energiapuun kysyntä vuonna 2020.

‒ Skenaariosta puuttuu Imatralla vuonna 2016 
käyttöön otettavat kolme biolämpölaitosta.

• Viereisen perusskenaarion mukaan Kaakkois-
Suomi on energiapuun nettotuottaja, joten se 
on potentiaalinen energiapuun toimittaja 
Uudellemaalle, jossa kysyntä ja tarjonta ovat 
lähellä toisiaan. Tämä lisäisi energiapuu-
terminoinnin tarvetta Kaakkois-Suomessa.   

• Vt 6 kokoaa merkittävimmät Kaakkois-Suomen 
kuljetusvirrat myös energiapuiden osalta. 

Kuvio: Iikkanen ym. 2014
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Kuviot: Iikkanen ym. 2014 

Energiapuukuljetukset 
rataverkolla 
perusskenaariossa (GWh)

Energiapuukuljetukset 
päätieverkolla 
perusskenaariossa (GWh)

Energiapuun kuljetusskenaario 2020



• 6.1 Tuotantolaitokset ja bioenergiavoimalat 
• 6.2 Maantiekuljetusten välivarastot
• 6.3 Energiapuuterminaalit
• 6.4 Rautatieterminaalit
• 6.5 Vesikuljetusterminaalit
• 6.6 Yhteenveto terminaaleista ja kuormauspaikoista 

6. Puutavaraterminaalit ja kuormauspaikat 
Kaakkois-Suomessa 
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• Metsäteollisuuden tuotantolaitosten ja 
bioenergiavoimaloiden sijainnit ja puun käytön 
volyymit puulajeittain (kotimaisen ja tuontipuun 
osalta) vaikuttavat puun kuljetusketjuihin ja 
terminaalien rooleihin monella tavalla.

‒ Sellu- ja paperitehtailla on itsellään isot, yleensä 
vähintään kahdelle eri kuljetusmuodolle sopivat 
puun terminaalialueet.

‒ Sahoilla ja energiapuuta käyttävillä lämpö- ja 
energialaitoksilla on pienemmät saapuvien 
puukuljetusten alueet, koska puu syötetään 
useammin suoraan lajitteluun tai tuotantoon. 

• Kaakkois-Suomen alueella sijaitsee
‒ 5 kemiallisen ja 9 mekaanisen metsäteollisuuden 

tuotantolaitosta (kartta kalvossa 43)
‒ 4 yli 100 GWh vuodessa metsähaketta käyttävää 

laitosta (Virkkunen 2016) sekä monia pienempiä 
laitoksia.

24.3.2016 Metsätehon tuloskalvosarja 5/2016 56

6.1 Tuotantolaitokset ja bioenergiavoimalat

Iikkanen ym. 2014 



• Vuonna 2004 tehtiin 
kartoitus silloisen Kaakkois-
Suomen tiepiirin alueella 
raakapuun välivarasto-
paikkojen tilanteesta ja 
tarpeista.
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Tiehallinto 2004a

6.2 Maantiekuljetusten 
välivarastoalueet



Tarveselvitys
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• Kartassa vuoden 2004 
tarveselvityksen esitys 
puutavarakuljetusten 
välivarastopaikka-
suunnitelmaksi (sisältää myös 
Etelä-Savon).

• Moni esitetty alue osoittautui 
sopimattomaksi välivarastoksi 
ja  valtion omistus tien 
liitännäisalueilla on poistunut 
lähes täysin.

• Uusi nykytila- ja tarveselvitys 
toteutetaan 
Terminaalihankkeen 
seuraavien työpakettien 
yhteydessä.

Tiehallinto 2004a



6.3 Energiapuuterminaalit
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• Käyttökohteista erillään olevia 
energiapuuterminaaleja Etelä-
Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(Virkkunen 2016) 

‒ 16 kpl 1–100 GWh:n terminaaleja
‒ 3 kpl yli 100 GWh:n terminaaleja, joista 

2 Kouvolassa ja 1 Kotkassa.

Virkkunen 2016



• Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella puutavarakuljetusten käytössä olevat 
kuormauspaikat ovat Liikenneviraston omistamat

‒ Kouvola ja
‒ Imatran tavara (Immola).

• Yksityinen puutavaraterminaali Pelkolan Terminaali Oy Imatralla rajan yhteydessä 
ei ole käytössä tällä hetkellä.

• Rautatiekuljetuksia pystyy vastaanottamaan suurin osa Kaakkois-Suomessa 
sijaitsevista metsäteollisuuden tuotantolaitoksista. 

6.4 Rautatieterminaali ja -kuormauspaikat
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• Puukuljetusten satamat ja laituripaikat
‒ Kaakkois-Suomi on lähinnä puun 

aluskuljetusten vastaanottoaluetta. Puun 
aluskuljetuksia otetaan vastaan alueen 
viidellä tehtaalla. Lisäksi puuta 
kuljetetaan Hallaan ja Honkalahteen. 

• Uiton pudotuspaikkoja ei ole Etelä-
Karjalan ja Kymenlaakson alueella, 
mutta uittoa vastaanottavia 
tuotantolaitoksia on.

• Vesikuljetuksia (kotimaa ja tuonti) 
vastaanottavat tuotantolaitokset 
projektialueella

‒ Metsä Group Joutseno ja Metsä-Saimaa, 
Stora Enso Imatra, Stora Enso Sunila ja 
UPM Kaukas

6.5 Vesikuljetusterminaalit
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Saimaan kanava

Pohjakartta Maanmittauslaitos
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Terminaalityyppi Lukumäärä Volyymi 
(1 000 m3/v)

A1 Tehdasterminaali1 23 23 000

A2 Lyhytaikainen välivarasto * na

A3 Kuljetusyrittäjän terminaali * na

A4 Pitkäaikainen välivarasto * na

A5 Rautatieterminaali 2** *

A6 Vesikuljetusterminaali2 2** 1 500

E1 Voimalaterminaali3 13 650

E2 Energiapuuterminaali4 19 >200

YHTEENSÄ >59 >23 850***

6.6 Yhteenveto Kaakkois-Suomen terminaaleista

*Selvitetään työpaketti 3:n aikana
** Tehtaiden ulkopuolella
*** Vesikuljetusterminaalit pois lukien, koska pääosin tehtaiden yhteydessä

1Räsänen ym 2016, 2Liikennevirasto 2016, 
3Iikkanen ym 2014: arvio vuodelle 2020, 
4Virkkunen 2016
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