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• Puu kuljetetaan pääosin suoraan tienvarsivarastoilta käyttökohteeseen.
‒ Energiapuussa terminaaleja kuitenkin tarvitaan mm. puun vuodenaikojen mukaisten 

kysyntävaihteluiden takia. Terminaaleissa myös haketetaan puuta ja tehdään muita 
puun laatua parantavia toimenpiteitä. 

‒ Ainespuukuljetuksissa terminaaleja käytetään varsinkin kuljetusmuodon vaihtumisen 
yhteydessä. Mm. pidentyvät kelirikkokaudet ja suurentuvat ajoneuvokoot lisäävät 
ainespuun terminointitarpeita myös kuorma-autokuljetuksissa. 

• Terminaalihankkeen tavoitteena oli kehittää puutavaraterminaalien tarvelähtöisiä 
sekä kustannus- ja energiatehokkaita konsepteja ja verkostoa Etelä-Karjalan ja 
Kymenlaakson alueella. 

• Hanke koski maantie-, rautatie- ja vesikuljetusten terminaaleja ja kuormaus-
paikkoja, jotka voivat olla joko kuljetusyritysten, terminaaliyritysten, metsä-
yhtiöiden tai julkisen sektorin omassa tai yhteisomistuksessa. Hanke koski sekä 
aines- että energiapuun terminaaleja.

• Hankkeen toteuttajat kiittävät hankkeen toteutukseen ja sidosryhmätilaisuuksiin 
osallistuneita tahoja. 

1. Hankkeen tausta ja tavoitteet
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• Loppuraportin ovat laatineet Metsäteho Oy:n Pirjo Venäläinen, Heikki 
Ovaskainen ja Asko Poikela sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Mika Aalto, 
Ekku Heljanko, Olli-Pekka Hilmola ja Olli-Jussi Korpinen. 

• Hankkeen osarahoittajat olivat Etelä-Suomen EAKR-ohjelma (Etelä-Karjalan liitto 
ja Kymenlaakson liitto), Metsäteho Oy, Kaakkois-Suomen ely-keskus, Kouvola 
Innovation Oy KINNO ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

• Hankkeen ohjausryhmässä olivat edustettuina rahoittajien lisäksi Lappeenrannan 
kaupunki, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Metsä Group, Metsähallitus 
Metsätalous Oy, Metsäteollisuus ry, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja 
Uudenmaan liitto. 

• Hankkeen tulosaineisto löytyy sivulta www.metsateho.fi/terminaali

Hankkeen toteuttajat ja rahoittajat  

4Metsätehon tuloskalvosarja 2/201729.6.2017

http://www.metsateho.fi/terminaali
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2. Puutavaraterminaalien nykytila

Pirjo Venäläinen & 
Heikki Ovaskainen

Metsäteho Oy



• Puun käyttöpaikkojen ulkopuolisille terminaaleille ja kuormauspaikoille on 
erilaisia käyttötarpeita kuljetusketjun eri vaiheissa (ks. seuraava kalvo).

• Terminaalien käyttötarve ei välttämättä ole säännöllistä, vaan se voi rajoittua 
tiettyihin tilanteisiin tai olla kestoltaan lyhytaikaista. 

• Varsinaisten terminaalien lisäksi tarpeita on myös pienille kuormauspaikoille, 
joissa esim. säilytetään nostureita puun toimituksen ajan tai kuormattuja 
perävaunuja (jos alemman verkon tiestö ei kestä kuormatulla yhdistelmällä 
ajoa). 

• Myös puun käyttöpaikat ovat merkittäviä puuterminaaleja, jotka pystyvät 
ottamaan vastaan puuta eri kuljetusmuodoilla. 

• Keskeisenä haasteena on varmistaa, ettei terminaalivaihe tuo merkittäviä 
lisäkustannuksia puun toimitusketjuun. 

Terminaalit ja kuormauspaikat puukuljetuksissa 
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Linkki nykytilaselvitykseen

http://www.metsateho.fi/terminaalitoiminnot-energiatehokkaassa-puutavaralogistiikassa/


Terminaalien käyttöön vaikuttavia tekijöitä
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Kuljetusketjun alkuvaihe

• Kelirikkokausiin varautuminen, 
talvitiet

• Hyönteistuholain vaatimukset
• Metsäautotien aurauskertojen 

minimointi
• Kuormattujen perävaunujen 

siirrot heikosti kantavilla teillä
• Kuormaimen säilytys puun 

toimituksen ajaksi
• Täydet monilaji- tai seka-

kuormat keräilyajon sijasta 

Kuljetusketjun keskivaihe

• Rautatie- ja vesikuljetusten 
käyttö

• Pienten jäännös- ja 
pikkutukkierien yhdistely

• Terminaali puun 
kauppapaikkana

• Energiapuun laadun hallinta
• Kuljetus- ja terminaali-

henkilöstön ja -kaluston 
työmäärän tasaaminen

• Kuljetuskaluston huolto ja 
säilytys

• Tienvarsihaketuksen rajoitteet
• Puun laatu- ja jalostus-

arvomuutokset varastoinnin 
aikana

Kuljetusketjun loppuvaihe

• Tehdas- tai voimalaitos-varaston 
minimointi

• Vaihtelut ja kasvu puun 
kysynnässä

• Toiminta- ja tilarajoitteet puun 
käyttöpaikoissa

• Lumi-, kastelu- ja 
vesivarastoinnin mahdollisuus

• Meno-paluukuljetusten hallinta
• Puutavaralajien vaihdot
• Saapuvien kuljetusten 

aikaikkunat käyttöpaikoissa



• Kaakkois-Suomi on maan keskeisin puun 
toimitusalue (sekä maantie-, rautatie-
että vesikuljetuksissa). 

• Alue on myös merkittävin puun 
tuontikuljetusten reitti 

• Alueen merkittävimmät puuterminaalit 
ovat tuotantolaitosten yhteydessä. 

• Käyttöpaikkojen ulkopuolisten terminaalit 
ovat sijoittuneet varsinkin 6-tien varrelle 
(ks. seuraava kalvo). 

• Pieniä ainespuuterminaaleja sijaitsee 
myös alemman tieverkon varrella.  

Kaakkois-Suomen puukuljetukset ja -terminaalit
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•Ainespuuta 18 milj. m3 vuodessa (kotimainen ja tuonti)
•Energiapuuta 0,65 milj. m3 vuodessa 
•40 % Suomen kuitupuun ja 13 % tukkipuun käytöstä

Kaakkois-Suomen puun käyttö 

•90 % pyöreän puun tuonnista rautateitse Kaakkois-Suomen 
raja-asemien kautta

•70 % pyöreän puun tuonnista maanteitse Kaakkois-
Suomen raja-asemien kautta

•43 % pyöreän puun ja hakkeen tuonnista vesiteitse 
Kaakkois-Suomen satamien kautta

Kaakkois-Suomen osuus puun tuontivirroista

•Tehdasterminaalit 23 kpl
•Voimalaterminaalit 13 kpl
•Rautatieterminaalit 3 kpl*
•Vesikuljetusterminaalit 3 kpl*
•Ainespuuterminaalit (auto) 96 kpl*
•Energiapuuterminaalit 31 kpl*

Puuterminaalit 36 + 133* kpl

* Puun käyttöpaikkojen ulkopuoliset terminaalitTilastot: Metsäteollisuus ry, Liikennevirasto



Terminaalit ja kuormauspaikat*
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* Käyttöpaikkojen 
ulkopuoliset
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3. Toimijoiden näkemyksiä 
puutavara-terminaaleista

Pirjo Venäläinen
Metsäteho Oy

Joonatan Naukkarinen, Olli-Pekka 
Hilmola & Ekku Heljanko

Lappeenrannan teknillinen yliopisto



• Tähän osioon on koottu yrityssektorin ja julkisen sektorin näkemyksiä 
puuterminaalien nykytilasta ja kehitystarpeista Kaakkois-Suomessa ja 
yleisemmin. Ainespuun osalta näkemyksiä on kuvattu kuljetusmuodoittain ja 
energiapuun osalta autokuljetusterminaaleista. 

‒ Yksityiskohtaisemmat terminaalin sijoittumistarpeet on käsitelty osiossa 4A. 
• Osio perustuu seuraavien työvaiheiden tuloksiin  

‒ LUT Kouvolan toteuttamat sidosryhmähaastattelut
‒ Yhteensä 14 haastattelua metsäteollisuuden asiakasyrityksille (6), terminaalitoimijoille (4) ja 

kuljetusyrityksille (4)
‒ Yhteensä 6 haastattelua neljään eri julkisen sektorin organisaatioon 

‒ Metsätehon ja LUTin järjestämät kaksi sidosryhmätyöpajaa, joihin osallistui yhteensä 
36 osallistujaa (järjestäjät poislukien)

‒ Metsätehon ja LUTin järjestämä hankkeen loppuseminaari, johon osallistui 46 
osallistujaa (järjestäjät poislukien) 

Toimijoiden näkemysten kartoittaminen
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Linkki yrityshaastatteluraporttiin
Linkki julkisen sektorin haastatteluraporttiin

http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tyo%CC%88paketti-2-Yksityiset-VER-1.8.pdf
http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/Tyo%CC%88paketti-2-Tulokset-julkisen-sektorin-toimijat-1.3.pdf


Terminaalien käytön kehitysnäkymiä Kaakkois-Suomessa
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Auto

• Ilmastonmuutos 
kelirikkoajan 
pidentyminen, huonot 
ja heikentyvät tiet

• Uiton vähentyminen 
lisää autokuljetuksia 
alueella

• Yhdistelmäkokojen 
mahdollinen kasvu 
(HCT)

• Tarvetta yhteisille 
välivarastopaikoille 
yleisten teiden varsilla

Rautatie

• Puun tuojilla 
kiinnostusta lisätä 
rautatiekuljetuksia

• Nykyisillä rautatie-
terminaalien kenttä-
alueilla ei merkittäviä 
kehitystarpeita

• Terminaalitoiminnan 
kehittäminen Venäjän-
tuonnin tarpeisiin => 
pidempien junien 
liikennöinnin 
mahdollistaminen

• Autokuljetusterminaali 
rautatieterminaalien 
yhteydessä lisäisi 
logistiikan joustavuutta

Vesi

• Ei näkyvissä merkittäviä 
kehitystarpeita alueella

• Tarpeita uusille 
terminaaleille kotimaan 
vesikuljetusten 
lähtöalueilla (Juronen 
2017)

• Saimaan kanavan 
sulkujen kunnostus 
tulee mahdollistamaan 
ympärivuotisen tuonti-
liikenteen leutoina 
talvina. Myös yleis-
suunnitelmatyö kanavan 
sulkujen pidentämisestä 
on käynnistynyt. (Yle 
2017)

Energiapuu (auto)

• Voima- ja lämpö-
laitosten koon kasvu 
lisää erillisten energia-
puuterminaalien 
tarvetta

• Terminaalihaketuksen
yleistyminen

• Kannattavuuden
parantaminen vaatii
yhteistyötä ja 
uudenlaisia toiminta-
malleja

https://www.doria.fi/handle/10024/133950


4. Terminaalikonseptien vertailu
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• Hankkeessa valittiin erillistarkasteluun erilaisia puuterminaaleja ja puun 
toimitusketjuja koskevia konsepteja

• Konsepteja arvioitiin seuraavista näkökulmista 
‒ Taloudellinen tehokkuus
‒ Uusien palveluiden syntyminen
‒ Energiatehokkuus
‒ Muut ympäristövaikutukset

• Kunkin konseptin osalta laadittiin myös jatkotoimenpide-ehdotuksia 

Johdanto
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Linkki konseptien vertailuraporttiin

http://www.metsateho.fi/terminaalitoiminnot-energiatehokkaassa-puutavaralogistiikassa-t3-raportti242/


A. Kaakkois-Suomen terminaaliverkosto
Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy  
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• Projektin aikana sidosryhmien 
edustajat tunnistivat tarvetta 
uusille puuterminaaleille tai 
nykyisten terminaalien 
laajentamisille useassa Kaakkois-
Suomen kunnassa

• Varsinaisten terminaalien lisäksi 
alueelle toivottiin yritysten 
yleisessä käytössä olevia puun ja 
kuljetuskaluston välivarastoja

‒ Yleisiä puun välivarastoja on 
käytössä esimerkiksi Pohjois-Savon 
ely-keskuksen alueella 

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



Toimenpide-ehdotukset
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Kaakkois-Suomessa on tarpeen
varautua uusiin
puuterminaaleihin

Terminaaliverkosto

• Suurempien puuterminaalien sijoittumisessa jo kaavoitetut teollisuus- ja varastoalueet ovat 
lähtökohtana. 

• Pienien ainespuun välivarastojen sijoittumisessa tärkeää on edullisuus (käyttö ajoittaista). Ko. 
välivarastojen sijoittuminen voi olla myös väliaikaista. Pienempien välivarastojen sijoittuminen ei vaadi 
erityistä suunnittelua, 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 nykyisistä terminaali- ja kuormauspaikka-alueista Kaakkois-Suomessa tulisi olla paremmin tarjolla. 
Tässä tulee tehdä yhteistyötä Metsäkeskuksen terminaalikartoituksen kanssa. 

• Tunnistetaan Kaakkois-Suomessa puun lyhytaikaiseen välivarastointiin soveltuvat yleiset alueet sekä 
sovitaan alueiden käytön pelisäännöt (mallia pelisäännöistä voidaan saada Pohjois-Savon ely-keskuksen
alueelta)



B. Simuloitu HCT-terminaalien verkosto 
Olli-Jussi Korpinen & Mika Aalto, Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 
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Linkki simulaatiomalliin (Sim Pulp) 

• Kaakkois-Suomen HCT-terminaalien verkostoa ja kuljetuskäytäviä simuloitiin 72 
HCT-skenaariolla, joissa käytettiin tiheämpää (14 kpl) ja harvempaa (7 kpl) 
terminaaliverkkoa, kokonaiskuljetuskapasiteettia (5 200–7 800 tonnia), HCT-
ajoneuvojen (10–40 kpl) ja metsäautojen (61–124 kpl) määrää sekä 
siirtokuormausterminaalin kustannustasoa (0–1 €/tonni) vaihtelevina tekijöinä

• Skenaarioita verrattiin nykytilaskenaarioihin (sama kokonaiskuljetuskapasiteetti 
ilman HCT-ajoneuvoja ja -terminaaleja) sekä skenaarioihin, joissa 
kuljetuskapasiteetti oli rajoittamaton

• HCT pääasiassa vähensi kokonaiskuljetusmatkaa (n. 8–15 %)
• Lyhimmän kokonaiskuljetusmatkan skenaario oli myös edullisin (44,5 milj. €). 

Verrokkiskenaarion kustannukset 46,4 milj. € (säästö n. 4 %).
• HCT-terminaaliverkosto vähentää kuljetusten määriä etenkin Kouvolan ja 

Imatran välisellä alueella (vt6). HCT-terminaalien lähistöllä liikenne lisääntyy.

https://cloud.anylogic.com/


HCT-terminaalien käyttö
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• Tärkeimmät terminaalipisteet olivat 
Särkisalmi (vt6/vt14 risteys), Savitaipale 
(vt13/st377) ja Huinautio (kt62)

‒ Ei lisäkuljetusmatkaa, kun puu tulee 
naapurimaakunnasta (Etelä-Savo tai Pohjois-
Karjala)

• 14 terminaalin skenaariot tuottivat 
pienemmät kokonaiskustannukset ja -matkat 
kuin 7 terminaalin skenaariot

• Vuotuiset siirtokuormausmäärät olivat n.     
50 % pienempiä niissä HCT:n 80 km 
vähimmäiskuljetusmatkan skenaarioissa, 
jotka olivat verrokkiskenaariota edullisempia

▲ = terminaalien määrä
H = HCT-ajoneuvojen määrä, 
R = metsäautojen määrä
€ = terminaalikustannus €/t
≥ 80 km = HCT-ajoneuvon vähimmäiskuljetusetäisyys 80 km

0
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800 000
900 000

t /
 v

uo
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Siirtokuormausterminaalien käyttö

▲14 | H30 + R86 | €0.5 ▲14 | H30 +R86 | €0.0

▲14 | H30 + R86 | €1.0 ▲14 | H30 + R86 | €0.5 | ≥ 80 km

▲7 | H30 + R86 | €0.5 ▲7 | H30 + R86 | €0.0

▲7 | H30 + R86 | €1.0 ▲7 | H30 + R86 | €0.5 | ≥ 80 km



• Puukuljetusten HCT-kuljetuskäytävillä tarkoitetaan 
HCT-yhdistelmille soveltuvien 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 
sopiviksi. Nykytilanteessa maksimissaan 76-
tonnisten yhdistelmien liikennöinti on sallittu 
kaikkialla yleisellä tieverkolla, jollei ajoa ole 
erikseen rajoitettu. 

• Viereiseen taulukkoon on laadittu ehdotus HCT-
käytävien osien kriteereiksi, mikäli HCT-
yhdistelmien käyttö sallitaan Suomessa pysyvästi.   

C. HCT-kuljetuskäytävät
Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy 
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HCT-käytävien osat 

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

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 väliset 

vaihdot (mepa) 
5. Tieinfrastruktuurin taso 

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

osan HCT-käytävää (varsinkin jos se välttää merkittävän 
lisämatkan ylempää tieverkkoa pitkin tai alueella ei ole 
rautatieyhteyttä) 

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

tarkentamaan tätä kriteeriä   
 

 



Toimenpide-ehdotukset 
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Suurimmat HCT-yhdistelmät
tulevat edellyttämään omia HCT-
käytäviä

HCT-
käytävät

• Ehdotettujen HCT-käytävien kriteerien ja Kaakkois-Suomen puun 
kuljetusvirtojen perusteella Kaakkois-Suomen puukuljetusten HCT-käytäviksi 
ehdotetaan:
• 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. 



D. HCT-kuljetusketjut
Asko Poikela & Pirjo Venäläinen, Metsäteho Oy 
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• Osiossa vertailtiin puun kuljetusketjujen 
kustannuksia nykykokoisilla ja HCT-
yhdistelmillä

• Kustannustehokkaimmat HCT-ketjut ovat 
kilpailukykyisiä suoriin tehdaskuljetuksiin 
verrattuna jo alle 100 km:n 
kuljetusmatkoilla

• Kustannussäästöt ovat parhaimmillaan 
yli 15 %

• Polttoaineen kulutus (ja CO2-päästöt) 
pienentyvät jopa yli 20 % 



Toimenpide-ehdotukset 
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Terminaalivaiheen toteutustapa
vaikuttaa HCT-ketjun
kilpailukykyyn

HCT-
ketjut

• Terminaalien suorat kustannusvaikutukset jäävät vaatimattomiksi, jos 
merkittävä osa puusta puskuroidaan maahan. Terminaalissa valmiiksi 
kuormatut jalkalavat ja perävaunut ovat tähän yksi ratkaisu. 

• Terminaalikaluston käyttöasteen on oltava korkea ja/tai autonkuljettajien 
käytettävissä, jotta terminaalikustannus pysyy kohtuullisena

• Suorien kuljetuskustannusten säästöjen lisäksi tarvitaan muitakin 
merkittäviä “motivaattoreita”

• Hakekuljetusten osalta on tarpeen tehdä laskelmat, kun tiedonkeruu HCT-
yhdistelmistä on edennyt



E. Aines- ja energiapuun yhteisterminaali
Heikki Ovaskainen, Metsäteho Oy 
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• Yhteisterminaalin ajatuksena on varastoida samalle 
terminaalikentälle aines- ja energiapuuta eri 
vuodenaikojen mukaan hyödyntäen maksimaalisesti 
terminaalikentän kapasiteetti.

• Yhteisterminointi tuo kustannussäästöjä 
terminaalikentän ja -laitteiden korkean käyttöasteen 
mahdollistamisen kautta sekä meno-paluu -
kuljetusten hyödyntämisenä.

• Yhteisterminaali on mahdollista perustaa 
energiapuuterminaalikäyttöön luvitetulle alueelle, 
sillä energiapuuterminaalin ympäristövaatimukset 
ovat tiukemmat kuin pelkän ainespuun.

• Kasvaneiden puun polttomäärien myötä on 
muodostunut tarve terminoida myös poltossa 
syntyvää tuhkaa, jota syntyy laitoksista vähän, mutta 
käyttötarve on yleensä suuremmalle erälle kerralla. 
Tuhka soveltuu terminoitavaksi polttoprosessiin 
menevän bioenergian kanssa.

Aines- ja energiapuun 
yhteisterminoinnilla on saavutettavissa 
noin 14 %:n säästöt.
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Yhteisterminointi-
mahdollisuuksien
selvittäminen

Yhteisterminointi

• Kaakkois-Suomessa sijaitsevien energiapuuterminaalien osalta on tarpeen tarkastella niiden 
yhteisterminointimahdollisuudet ja -tarve ainespuun kanssa.

• Lisäksi, mahdollistavatko terminaalit myös muiden jakeiden varastoinnin ja käsittelyn, kuten 
esimerkiksi tuhkan.

• Jos terminaali on sovelias ainespuun varastointiin, niin tällöin se voi olla myös potentiaalinen 
HCT-autoverkoston kuormauspaikka.



• Tutkittiin uuden logistiikkaratkaisun kannattavuutta venäläisen raakapuun 
tuonnissa 

‒ Konsepti: 1) pitkien junayksiköiden käyttö; 2) terminaali Kouvola RRT -alueella; 3) HCT-
kuljetukset maanteitse tehtaalle

‒ Vertailukohtana nykyisin käytettävät lyhyiden junayksiköiden rautatiekuljetukset 
suoraan tehtaalle

‒ Lisäksi arvioitiin synergiahyötyjä, joita voidaan saavuttaa lopputuotekonttien 
paluukuljetuksilla tehtaalta RRT-alueelle 

• Arviointimetodi: Kustannus-hyöty-analyysi (CBA) 
‒ Uuden logistiikkaratkaisun kannattavuutta arvoitiin saavutettavilla kustannussäästöillä 

nykyiseen kuljetusratkaisuun verrattuna koko toimitusketjun tasolla 
‒ Rahamääräisten kassavirtojen lisäksi huomioitu myös kansantaloudelliset 

ulkoisvaikutukset
‒ Analyysin aikajänne pitkä: 33 vuotta 

F. Kouvolan ja Mustolan rautatieterminaalit
Olli-Pekka Hilmola ja Ekku Heljanko, Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto 
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Linkki simulaatiomalliin Linkki pro gradu -työhön (Heljanko)  

https://forio.com/simulate/olli-pekka.hilmola/wood-terminal/overview/
http://www.doria.fi/handle/10024/135166


Kouvola RRT – tutkimuksen tulokset
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• Uusi logistiikkaratkaisu on 
kannattava pitkällä aikavälillä RRT-
alueen läheisyydessä sijaitseville 
tuotantolaitoksille – UPM Kymi ja 
Stora Enso Anjala (positiivinen 
NPV) 

• Negatiiviset ulkoisvaikutukset 
ovat suuremmat kuin suorien 
junakuljetusten, mutta eivät 
merkittävästi (mm. liikenteen 
ruuhkautuminen, ilmansaasteet, 
CO2-päästöt)

• Hankkeen takaisinmaksuaika on 
pitkä – tämä nostaa merkittävästi 
sen riskitasoa 

‒ Synergiamahdollisuuksien 
hyödyntäminen alentaa 
riskejä suurempien 
säästöjen myötä

• Tulokset ovat erityisen herkkiä 
muutoksille terminaalin 
investointikustannuksissa, 
vaunujen kiertoajoissa, 
kuljetettavan raakapuun määrässä 
ja rupla-euro -vaihtokurssissa 



Mustolan satama potentiaalinen keskus uudelle 
logistiikkaratkaisulle Etelä-Karjalassa
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Lähes ideaali 
terminaalialue 
Lappeenrannassa 

Mustolan 
satama

• Hyvät liikenneyhteydet: 1) raakapuun tuonti 
rautateitse mahdollista kahta reittiä -
Vainikkalasta ja Imatrankoskelta; 2) teiden 
13 ja 6 kautta maantiekuljetus HCT-
kalustolla esim. UPM Kaukas ja Metsä Group 
Joutseno

• Terminaali-infrastruktuuri jo valmiina -
mahdollisuus vastaanottaa pitkiä 
junayksiköitä, päällystettyä 
terminaalikenttää vapaana alueella

• Mahdollisuus pilotoida mallinnettua uutta 
logistiikkaratkaisua verrattain pienin 
investoinnein – toiminnan aloittamiseen 
tarvitaan vain HCT-auto ja 
materiaalinkäsittelijä



• Hybridit ja täyssähköiset, myös 
puuterminaaleihin soveltuvat 
lastinkäsittelylaitteet ovat yleistymässä.

• Ratkaisuita on tarjolla jo useilla 
valmistajilla, jotka lupaavat jopa 
kymmenien prosenttien säästöä 
polttoaineen kulutuksessa. Myös 
meluvaikutukset pienentyvät. 

• Hybridiratkaisut todennäköisesti 
yleistyvät niiden hintojen laskiessa ja 
ympäristösäätelyn tiukentuessa. 

• Täyssähköinen kalusto soveltuu lähinnä 
suurimpiin terminaaleihin. 

G. Hybridi- ja sähkövoimainen terminaalikalusto
Pirjo Venäläinen & Matti Pesonen, Metsäteho Oy 
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Volvo

Kaksonen 2015



Toimenpide-ehdotukset
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Hybridikalustolla voidaan
vähentää polttoaineen kulutusta
jopa kymmenillä prosenteilla

Kalusto
• Hybridi- ja sähkökaluston potentiaalisista hyödyistä ja toisaalta 

heikkouksista puuterminaalitoiminnoissa tulee muodostaa 
yksityiskohtaisempi käsitys. 

• Vertailu on myös tarpeen muihin keinoihin vähentää 
terminaalitoimintojen päästöjä (biopolttoaineet, kehittyvät 
polttomoottorit jne.). 

• Kaakkois-Suomen kannalta kiinnostava yhteistyökumppani 
jatkohankkeissa on lappeenrantalainen Visedo Oy, joka on sähköisten 
voimalinjojen komponenttitoimittaja (mm. Keslan, Terexin ja Sisun 
hybridilaitteisiin). 
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5. Kehittämistarpeita ja 
toimenpide-ehdotuksia



• Kaakkois-Suomen puuterminaaleja koskevia kehittämistarpeita on tunnistettu 
hankkeen sidosryhmähaastatteluissa ja -tilaisuuksissa (ks. luku 3). 

• Kehittämistarpeiden pohjalta hankkeen toteuttajat ovat laatineet ehdotuksia 
jatkotoimenpiteistä

‒ Luvussa 4 on kuvattu tarkasteltuihin konsepteihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia.
‒ Tässä luvussa on kuvattu muita hankkeen aikana tunnistettuja toimenpidetarpeita.
‒ Lisäksi on tunnistettu muita päättyneitä tai käynnissä olevia hankkeita, joissa esille 

nousseita kehittämisteemoja jo käsitellään.  

Johdanto 
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Yhteistyömalleista tarvitaan
käytännön esimerkkejä
ja kokeiluita

Yhteistyömallit

•Hankkeen aikana tunnistettiin erilaisia yhteistyömalleja, joilla voidaan parantaa 
terminaalitoiminnan kannattavuutta, tehokkuutta ja palvelutasoa. Mallien käyttöönottoa tulee 
edistää hyviä käytänteitä esiintuomalla ja pilottihankkeilla. 
•Aines- ja energiapuun yhteisterminaalit (ks. luku 3), energiapuun ja tuhkan yhteisterminaalit
• Yksityisen ja julkisen sektorin välinen yhteistyö (esim. Parikkalan Kolmikanta)
• Kaakkois-Suomessa on jo eri asiakkaiden yhteiskäyttöisiä terminaalialueita (mahdollistaa esim. 

kuormien vaihdon). Haasteena on eri toimijoiden ja erityyppisten jakeiden pitäminen erillään, 
joten operaattoripalvelu on terminaalissa tarpeen. 

• Pienillä energiapuuterminaaleilla on yhteisyrityksiä ja osuuskuntia (esim. Enon 
energiaosuuskunta enonenergia.fi)   

• Terminaalien välinen yhteistyö meno-paluukuljetusten mahdollistamiseksi 
• Terminaalialueiden lainaaminen / väliaikainen vuokraaminen



Kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia
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Puuterminaaleja hallinnoivat usein
pk-yritykset, joilla on rajalliset
kehittämisresurssit

Kehittäminen

• Alueellisilla kehittämistoimilla on mahdollisuus edistää paikallisen 
puuterminaalitoiminnan kasvua ja terminaaliyrittäjyyttä. Tietopaketti kehittämisen ja 
sijoittumisen tuista ja palveluiden tarjoajista on tarpeen. Eri toimijoiden yhteisillä, 
maaseutualueille sijoittuvilla ja uudenlaisia toimintamalleja kehittävillä 
puuterminaalihankkeilla on mahdollisuus julkiseen kehittämisrahoitukseen. 
• Kehittämisen tuet: Alueelliset kehittämisyhtiöt auttavat varsinkin pk-yrityksiä 

toiminnan käynnistämisessä ja mahdollisten kehittämistukien tunnistamisessa. 
• Sijoittumisen tuki: Alueelliset kehittämisyhtiöt auttavat sijoittumisessa ja 

tonttikysymyksissä (myös väliaikaiset sijoittumistarpeet ja pienet alueet).
• Tutustu: Biomassaterminaalien uusia liiketoimintamalleja kehittävä BioHub-hanke



Kehittämistarpeita ja toimenpide-ehdotuksia
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Kannattavuus on haaste varsinkin pieniä
lämpölaitoksia syöttävillä energiapuu-
terminaaleilla

Kannattavuus

• Terminaalien kannattavuuteen vaikuttaa mm. terminaalin koko
• Suurien terminaalien etuja onmahdollisuus paremmin resursoituun 

terminaalitoimintaan (oma käsittelykalusto & vaaka, aitaus & portti, valaistus, 
kentän huoltopalvelut, 24/7-miehitys)
• Suuri terminaali edellyttää riittävää toimintavolyymia, optimia sijaintia 

kuljetusvirtoihin nähden ja valmiutta volyymiheittelyihin
• Iso terminaali edellyttää joko vakavaraista terminaalioperaattoria tai pienten 

toimijoiden yhteisterminaalia
• Terminaalien toimintamallien yhteiskehittäminen puun käyttäjien ja kuntien 

kanssa
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Puuterminaalien ympäristö-
kysymyksiin kaivataan tietoa
hyvistä ratkaisuista

Ympäristö

• Ympäristövaikutusten vähentämiseksi on tarpeen jakaa tietoa hyvistä käytänteistä sekä 
lisätä teemaan liittyvää tutkimusta. Haasteita koetaan varsinkin seuraavissa teemoissa: 
• Hakekasojen tulipalojen ehkäisy ja sammutus 
• Terminaalien ympäristölupien hakeminen

• Tutustu: Tapio Oy:n opas lupamenettelyistä OPAS
• Puuterminaalikentällä syntyvä jäte (irronnut puuaineis, multa, kivet, hiekoitushiekka)
• Melun ja pölyn hallinta
• Työturvallisuus

• Tutustu: VTT:n selvitys puulogistiikan työturvallisuusriskeistä SELVITYS

http://tapio.fi/wp-content/uploads/2016/12/Opas-energiapuuterminaalien-ymparistolupakaytannoista.pdf
https://portal.cleen.fi/_layouts/IWXmlPublications.aspx?Source=BEST&FileId=776
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Terminaalien tulee osaltaan
varmistaa toimiva tiedonkulku koko
toimitus-ketjussa

Tiedonkulku

• Tiedonkulun kehittämisessä tulee hyödyntää ja jatkaa jo tehtyä kehitystyötä. Uusien 
ratkaisuiden käyttöönottoa varsinkin pk-yrityksissä tulee kehittää.  
• Ennakkotietoa saapuvista kuljetuksista käyttöpaikoille on tarpeen kehittää (kaikkien 

kuljetusmuotojen ja varsinkin tuonnin osalta)
• Tutustu: Viimeisin ratkaisu puuvirtojen toimitusketjujen tiedonhallintaan on toimijoiden 

yhteistyössä kehittämä Forest Hub -järjestelmä
• Terminaalikentän hallinta vaatii kehittämistä (varsinkin saapuvien kuljetusten ohjaus 

useiden asiakkaiden energiapuuterminaaleissa)
• Tutustu: Metsätehon selvitys energiapuun toimitusketjujen tiedonhallinnasta SELVITYS

https://www.tieto.fi/uutiset/tieto-julkaisee-uuden-forest-hubin-digitaalisen-ekosysteemialustan-puun-ja-kuidun-toimitusketjun
http://www.metsateho.fi/wp-content/uploads/2015/03/Raportti_234_Information_management_of_bioenergy_supply_chains_tr_jas.pdf
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Energiapuun mittauksessa on kehittämistarpeita
varsinkin käyttöpaikkojen ulkopuolisissa terminaaleissaMittaus

• Energiapuun mittauksessa (paino, tilavuus, energiasisältö) haasteita on käyttöpaikkojen ulkopuolisissa 
terminaaleissa (mm. koska vaaka on kallis investointi). Mittauskäytäntöjä on tarpeen yhtenäistää. 
• Tutustu: BEST-hankkeen tulokset energiapuun mittauksesta
• Kuormainvaakamittaus on yleistymässä (Melkas 2016)

Muita
• Energiapuun laadun ja energiasisällön hallintaan kaivataan tietoa uusista ratkaisuista

• Tutustu: BEST-hankkeessa on tutkittu mm. energiapuun peittämistä terminaaleissa sekä energiapuun nopeita 
toimitusketjuja (fast track)

• Suomessa on käynnissä tai hiljattain valmistunut useita alueellisia puuterminaaliselvityksiä. Yhteenveto selvitysten 
tuloksista on tarpeen terminaalien kehittämismahdollisuuksien tunnistamiseksi.

• Terminaalitoimintaan liittyvät ohjeet, hyvät toimintamallit ja esimerkit on tarpeen koota sähköiseksi terminaalioppaaksi.   

http://bestfinalreport.fi/content/supply-chains/quality-measurements-and-forecasting
http://bestfinalreport.fi/content/supply-chains/quality-measurements-and-forecasting
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