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Haastattelun teemat sekä kysymykset 

ja haastatellut organisaatiot

Tämä kalvosarja kokoaa sidosryhmien haastatteluissa esittämiä näkemyksiä puutavaraterminaaleista ja

niihin liittyvästä logistiikasta. Sidosryhmähaastattelut toteutettiin avoimina teemahaastatteluina, joten osa

raportoiduista näkemyksistä voi olla yksittäisenkin haastatellun esittämä. Haastattelut ovat tulosten

luotettavuuden vuoksi toteutettu siten, että kaikki kommentit teemoittain on dokumentoitu tapaamista

seuraavina päivinä ja tekstit vielä tarkastettu haastateltavilla tämän jälkeen. Useassa tapauksessa

haastattelujen dokumentointi perustuu äänitteeseen ja tehtyihin muistiinpanoihin.

[paina linkkiä päästäksesi tietoihin]

Haastattelun teemat sekä kysymykset

Metsäteollisuuden asiakasyritykset

Terminaalitoimijat

Kuljetusyritykset



Yleiset tulokset

1. Taustatieto yrityksistä
• Metsäteollisuuden asiakasyritykset: Metsä Group, Stora Enso, UPM & Metsähallitus 

• Nykytila vaikuttaa liiketoiminnan kannalta vakaalta ja tulevaisuuskin kohtuullisen hyvältä. 

• Terminaalitoimijat: Joutjärvi & Joutjärvi, Hyötypaperi, Szepaniak Yhtiö & Mantsinen 

• Palvelevat suuria metsäteollisuuden asiakasyrityksiä. Asiakkaisiinsa nähden hyvin pieniä 

toimijoita. 

• Liikevaihdossa ollut hillittyä ja vakaata kasvua.

• Kuljetusyritykset: Fenniarail, Orpe Kuljetus, Veljekset Hannonen & VR Transpoint

• Tuote- ja puutavarakuljetuksia rautateitse ja kumipyörillä. 

• Useilla myös muita palveluita tarjoamassaan. 

• Liikevaihdon kehitys vakaata.
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Yleiset tulokset

2. Yrityksen omistamat tai operoimat terminaalit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
• Kumipyöräkuljetukset yleisin kuljetusmuoto. Ovat jo lisääntyneet ja tämä trendi tulee jatkumaan. 

• Uiton ja sisävesikuljetusten suosio on laskussa. Osittain nämä on jopa kokonaan lopetettu. 

• Rautatiekuljetusten lisäämistä kohtaan on mielenkiintoa. Rautatieterminaalien vähentyminen, 

raidekapasiteetin rajallisuus ja kilpailun puute kuitenkin jarruttavat kehitystä. 

• Merkittävä osa rautatiekuljetuksista suuntautuu suoraan tehtaille näiden omiin terminaaleihin. 

• Terminaalit ovat tärkeitä varauduttaessa kelirikkojen ja vuodenaikojen vaihtelun aiheuttamiin puun 

kysynnän ja tarjonnan vaihteluihin. 

• Tulevaisuuden investoinnit ja teknologian kehitys tulevat muuttamaan kuljetustarpeiden määrää ja 

tapoja, joilla kuljetukset toteutetaan. Esimerkiksi HCT-kuljetukset saattavat tulevaisuudessa haastaa 

rautatiekuljetuksia. 

• Suuret metsäteollisuusyritykset omistavat itse tehtaiden yhteydessä sijaitsevat terminaalit. Näissä on 

usein ulkopuolinen operaattori. 

• Näkemykset terminaalin käsitteestä vaihtelevat paljon (”hiekkamonttu” vs. kattavasti varusteltu, 

asfaltoitu ja kahdessa vuorossa miehitetty toimipiste). 

• Koneet ja rakennukset ovat yritysten (terminaali- ja kuljetus) omassa omistuksessa, tontit vuokrattu.

• HCT-kuljetukset tulevat lisäämään terminaalitarvetta (joskin alueen laitamilla, esim. Etelä-Karjalan 
pohjoisosassa)
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Yleiset tulokset

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
• Metsäteollisuusyritykset pyrkivät puun suoriin kuljetuksiin tehtaille ja puun ylimääräisestä käsittelystä tai 

lyhytaikaisesta varastoinnista ei olla halukkaita maksamaan

• Yhteisterminaaleja kohtaan on mielenkiintoa, mutta kanssatoimijoita kohtaan on epäluuloa.

• Mittauksen yleistyminen ja sen kehittäminen nähdään yleisesti tärkeäksi terminaalien kehityskohteeksi –

tavoitteena mittaustappioiden vähentäminen. Tietotekniikka voisi olla tässä suhteessa suureksi avuksi. 

• Paperiliiton tiukat linjaukset asettavat raamit terminaalitoiminnalle tehtaiden yhteydessä.

• HCT-kuljetukset saattavat muuttaa kuljetuskäytäntöjä ja terminaaliverkoston kehitystarvetta 

huomattavasti, jos ne sallitaan yleisemmin kuljetusliikkeiden käyttöön.

• Ammattitaitoista työvoimaa on ollut hyvin saatavilla, muutamia ammattiryhmiä lukuun ottamatta.

• Uudet puupohjaiset biotuotteet eivät ole ainakaan vielä näkyneet toimituksissa merkittävissä määrin.

• Terminaalien kehittämisessä otettu mallia Suomen ulkopuolelta, mm. Ruotsista ja Keski-Euroopasta.

• Ilmastonmuutoksen myötä aiempaa lämpimämmät talvet tulevat lisäämään terminaalien tarvetta.

• Energiapuun käyttö tulee todennäköisesti kasvamaan tulevaisuudessa ja se lisää tarvetta uusille 

terminaaleille ja olemassa olevien kehittämiselle. Edes tällä hetkellä terminaalien omat varastot eivät ole 

riittävän suuria. 

• Rautatieterminaaliverkkoa uhkaa harventuminen (niitä onkin jo lopetettu) ja nykyisetkin käytössä olevat 

terminaalit ovat usein liian pieniä tai heikkoja kantavuudeltaan, joka rajoittaa niiden tehokasta käyttöä.  
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Yleiset tulokset

4. Rautatiekuljetukset
• VR:n lähes monopoliasema aiheuttaa jäykkyyksiä puukuljetuksiin rautateillä. Lisää kilpailua kaivataan 

kuljetusten lisäämiseksi ja parempien toimintamallien käyttöön ottamiseksi. 

 Raakapuun rautatiekuljetuksia voitaisiin lisätä ja useiden toimijoiden mielestä näin tulisikin tehdä. 

• Uittokuljetusten vähentyessä kuljetusta on siirretty enemmän raiteille. 

• Suurien volyymien laitoksien kohdalla rautatiekuljetuksia tulisi lisätä – saataisiin luotua tasaisempi puuvirtojen 

malli.

• Rajoittunut raidekapasiteetti nähdään ongelmaksi – yksiraiteisuus on paikoin pullonkaulana. 

• Toimivat terminaalit ovat tärkeässä roolissa puun rautatiekuljetuksissa. Tärkeää on terminaalien riittävän suuri 

koko ja valmius toimia lastin käsittelyssä nopeasti.

 Yhtenä ehdotettuna toimintatapana raakapuun koonti kumipyöräkuljetuksin suuren volyymin 

rautatieterminaalien puskurivarastoihin, joissa terminaalin oma tehokas kalusto suorittaa koko junan 

lastauksen nopeasti – nykyisin useissa kuormauspaikoissa lastaus suoritetaan puuautojen omilla nostureilla

• Rautatieterminaaleihin toivottavaa saada mukaan useampia tehtaita asiakkaiksi, jotta toiminta 

ammattimaistuisi.

• Kaakkois-Suomessa olisi tarvetta uudelle rautatieterminaalille Savonlinna-Pieksämäki-Kouvola muodostaman 

kolmien alueelta tai sitten yksi hyvin etäinen terminaali Etelä-Karjalan pohjoisosassa.

• Venäjältä tuotavan puun kuljetus rautateitse on turvattava – kuljetusten siirtyessä kumipyörille rekat 

ruuhkauttavat pahasti rajanylityspaikat ja tiet.
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Yleiset tulokset

5. Ympäristöseikat terminaalitoiminnoissa 
• ISO50001 -energiatehokkuusstandardi laajalti käytössä. 

• Toteutetut kustannussäästöt ovat yleensä johtaneet positiivisiin vaikutuksiin myös ympäristön 

kannalta  energian kustannusten (polttoaine ja/tai sähkö) laskiessa myös päästömäärät usein 

vähenevät. 

• Päästömittauksiin ei velvoitteita. 

• Systemaattista mittausta CO2 –päästöjen osalta ei puukuljetuksissa ole. 

• Ympäristötietoisuus jo vahva ja alati kasvava trendi. Asiakkaat ja kansalaiset seuraavat toiminnan 

ympäristövaikutuksia tarkasti. 

• Liiketoimintaan varsinaisesti vaikuttamattomat sidosryhmät otetaan huomioon terminaaleja 

suunniteltaessa ja operoidessa, jottei aiheuteta negatiivisia reaktioita kansalaisten keskuudessa. 

 Melu- ja pölyhaittojen hallinta terminaalien ympäristössä. 

 Nykyaikana tämä saattaa vaikeuttaa terminaalitoimintaa merkittävästi tai jopa lopettaa sen 

kokonaan. 

• Erilaiset lupaprosessit vievät runsaasti aikaa ja muita resursseja.

• Ympäristölupien kanssa vaatimukset kirjavia ja saattavat aiheuttaa suuriakin kustannuksia. 

Käytäntöjä tulisi yhdenmukaistaa ja nopeuttaa.

• Yleisenä näkemyksenä on, että ympäristöasioihin tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään yhä 

enemmän huomiota. 
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Yleiset tulokset

6. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa 
• Rautateiden ja rautatieterminaalien osalta julkinen sektori on merkittävä yhteistyökumppani. 

• Suhtautuminen valtion tukemiin investointiprojekteihin eroaa selvästi erilaisten yritysten välillä. 

• Julkisen sektorin toivotaan lisäävän investointejaan erityisesti paljon pääomia vaativiin 

rautatieterminaaleihin. 

• Investointitukea on haettu terminaalien perustamiseen ja laitehankintoihin:

 Toiset ovat tukea saaneet, toiset eivät.

 Yleisesti näkemys on, että tukien myöntämisessä tulisi toimia objektiivisemmin. 

• Saatavilla olevista tuista tiedotetaan huonosti tai ei lainkaan. 
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Yleiset tulokset

7. Bioenergiaterminaalit
• Pinnoittamattomia ja pinnoitettuja (asfaltti). 

• Asfaltointi paras ratkaisu, mutta ei aina välttämätön. 

 Ympäristölupa saattaa vaatia terminaalialueen pinnoitusta. 

 Helpottaa biomassan käsittelyä ja parantaa jalosteiden laatua, kun epäpuhtauksia ei sekoitu 

energiatavaraan.

• Vaatii paljon tilaa ja haketustoiminta on roskaavaa. 

• Varastointia suoritetaan biomassan eri muodoissa, mutta pääasiassa kokonaisena.

 Haketus tarpeen mukaan. 

• Mittauskäytännöt ovat kirjavia:

 Toiset eivät suorita mittaamista terminaalissa lainkaan. 

 Mittaamista harrastavien käytännöt vaihtelevat pelkästään kuormapainojen seuraamisesta 

kosteusmittauksiin. 

• Terminaalitoimintojen käytäntöjen yhtenäistämiselle nähdään tarvetta, jotta bioenergian logistinen 

järjestelmä toimisi mahdollisimman hyvin kokonaisuutena. 

 Metsäteollisuuden asiakasyritykset

 Terminaalitoimijat

 Kuljetusyritykset



Yleiset tulokset

8. Puun autokuljetusyritysten omat terminaalit
• Käyttötarkoitukset terminaaleilla:

 Kuormatun auton ja perävaunun säilytys.

 Puutavaran lyhytaikainen säilytys ja käsittely (esim. kuormien yhdisteleminen ja täydentäminen).

 Puutavaran pitkäaikainen varastointi.

 Kaluston huolto ja pesu.

• Pyöreän puun pitkäaikainen puskurivarastointi nähtäisiin tarpeelliseksi, mutta terminaalin perustamisen 
kustannukset nähdään tällä hetkellä liian korkeiksi saavutettuun hyötyyn nähden. 

 Toimeksiantajat eivät ole valmiita maksamaan terminaaleista. 

• Ei erillistä henkilöstöä, sillä kuljetuksesta vastaavat työntekijät hoitavat tarvittavat työtehtävät. 

• Sijainti on kriittinen tekijä. Keskeinen sijainti suhteessa metsistä kerättävään puuhun ja lopulliseen 
toimituskohteeseen mahdollistaa terminaalin tehokkaan käytön. 

• Uudistunut hyönteistuholaki rajoittaa terminaalien käyttöä erityisesti kuusen varastointiin kesäaikaan. 

• Kaakkois-Suomessa ei usein välitöntä tarvetta terminaalille, sillä vastaanottavia tuotantolaitoksia on useita melko 
pienellä alueella. 

 Uusille terminaaleille kuitenkin tarvetta Kotkan seudulla ja Virojoki-Virolahti-Vaalimaa alueella. 
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Yleiset tulokset

9. Puutavaran välivarastopaikat yleisten teiden varsilla (ei koske yksityisteitä)
• Tarpeeseen nähden välivarastopaikkoja on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella liian vähän.  

• Terminaalien ja välivarastopaikkojen tarve tulee lisääntymään, koska:

• Varmaa

• Kelirikkoaikojen pidentyminen 

• Huonot ja heikentyvät tiet

• Kuljetusten siirtyminen uitosta kumipyörille 

• Mahdollista

• HCT-kuljetusten yleistyminen

• Kuljetusketjun toiminnan jakautuminen kahtia, syöttöliikenteeseen metsistä terminaaleihin ja 

terminaaleista tehtaille.

• Näkemys on, että tällaisten alueiden tulisi olla useiden toimijoiden yhteiskäytössä.

• Haasteena kaikille käyttäjille suosiollinen sijoitus sekä rahoitus- ja omistuskysymykset.
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Metsäteollisuuden asiakasyritykset

Yritys Henkilö Aika & Paikka

Metsä Group • Kuljetuspäällikkö
• Kumipyöräpuoli

17.12.2015
22.12.2015, klo 10-, 
Jyväskylä

UPM • Puunhankinta
• Asiantuntija, kehitys

21.12.2015, klo 13-, 
Helsinki
7.1.2016, klo 15:30-

Stora Enso • Kaksi hlöä 
vastuualueenaan 
kuljetukset

23.12.2015, klo 10-, Lahti

Metsähallitus • Päällikkö 18.1.2016, klo 13-, Vantaa

Takaisin alkuun



• Liikevaihdollisesti toiminta pysynyt lähes muuttumattomana viimeiset viisi vuotta; sellun liikevaihto 

nousee, paperin taas laskee ja saha sekä vaneri on pysynyt samana.

• Osa tehtaista hyvinkin kannattavia (haastattelujen mukaan).

• Tulevaisuus kaikille ihan kohtuullinen maantieteellisen alueen osalta.

• Uusia investointeja on tehty ja lisäkapasiteettia on luotu vanhoihin tuoteryhmiin, mutta myös täysin 

uusien tuotteiden kapasiteettiin on panostettu

Metsäteollisuuden asiakasyritykset

1. Taustatietoa yrityksistä

 Takaisin yleisiin 

tuloksiin



2. Yrityksen omistamat tai operoimat terminaalit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 

Metsäteollisuuden asiakasyritykset

• Pääasiassa kaikki kolme yhtiötä operoivat omien tehtaidensa kautta eli suurimmat terminaalit sijaitsevat siellä. 

Näihin otettu ulkopuolisia yrityksiä operoimaan, joten tulevaisuudessa voi olla, että nämäkin omistaa 

ulkopuoliset jatkossa.

• Yksi toimija ilmoittaa, että sisävesikuljetukset, ja varsinkin uitto, tulevat laskemaan lisää (yleensä Suomessa). 

Toinen ilmoittaa, että uitto on Etelä-Karjalassa aikoinaan lopetettu, eikä sitä olla aikeissa aloittaa uudestaan. 

Kolmas kertoo, että uitto on vähentynyt, mutta sitä ei olla kokonaan lopetettu.

• Lähes kaikki toteavat, että kumipyöräkuljetukset tulevat lisääntymään ja ovat jo lisääntyneet. On alueen 

ehdottomasti yleisin kuljetusmuoto.

• Joissain tapauksissa suorat kuljetukset metsistä ovat ongelmallisia (teiden kunto ja kelit), mutta on myös 

sellaisiakin tapauksia, joissa nämä eivät juurikaan rajoita (puolustusvoimien omistamat alueet tai niiden 

läheisyydessä toimiminen – tiet ovat kuulemma erittäin hyvässä kunnossa).

• Uudet tehdasinvestoinnit sellukapasiteettiin tulevat pienentämään puunhankinta-aluetta ja kuljetusmatka 

pienenee. Tämä heijastuu kuljetusmuotojen käyttöön.

• Rautatiepuolella on kaksi terminaalia (tehtaiden lisäksi) eli Kouvola ja Immola (Imatra). Rautatiepuolelle 

kaivataan kilpailua.

• HCT-kuljetukset tulevat lisäämään terminaalitarvetta (joskin alueen laitamilla, esim. Etelä-Karjalan 

pohjoisosassa)

• Terminaali nähdään tavallisimmillaan “hiekkamonttuna” ja ilman valaistusta, joskin asfalttipäällysteisistä ja 

valaistuista ulkopuolisista terminaaleistakin puhutaan.

• Olemme saaneet listan kaikilta kolmelta toimijalta, liittyen ulkopuolisiin terminaaleihin. Niitä ei hirveästi ole, 

mutta löytyy kuitenkin. Muutama pieni on kaupunkien omistuksessa eli Teerimäki (Kouvola) ja Ratakangas 

(Lappeenranta)

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Metsäteollisuuden asiakasyritykset

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa
• Yritykset siirtyneet enemmän suoriin kuljetuksiin tehtaille eli ylimääräisiä pysähdyksiä ja kuormauksia pyritään 

välttämään  muutos ollut iso (aiemmin varastoitiin ja paljon)

• Tehtaalla työnkuvaa joillain paikkakunnilla rajoittaa paperiliiton TES, mikä näissä tapauksissa edellyttää, että 

tehtaan puun syöttölinjaa syöttää paperiliiton työntekijä.

• Muualla kuin tehtailla pyritään aina alihankkimaan terminaalipalvelut (joskin jatkuvasti työllistäviä pisteitä 

pyritään välttämään). Puun hetkittäisestä varastoinnista ei olla halukkaita maksamaan lisää ja sitä pyritään 

välttämään.

• HCT-rekat lisäävät kaikkien mielestä tehtaiden ulkopuolista terminaalitarvetta (mutta tämä vaatii sen, että 

rekkoja käytetään isommassa mittakaavassa).

• Jo suuremmat 76 tonnin rekat ovat johtaneet rautateiden kustannustason tarkastuksiin

• Uiton määrä laskee ja se johtaa kahden muun kuljetusmuodon lisääntymiseen ja terminaalitarve itsellään täten 

kasvaa.

• Ruotsin yhteisterminaalit kiinnostavat ja niistä mainitaan useassa haastattelussa. Kuitenkin 

mittausorganisaation koko ja kustannukset painavat vaakakupissa ja kehitys on ollut, että terminaaleista 

(tehtaan ulkopuolelta) on henkilöitä poistettu (missä niitä on ollut) ja mittausorganisaatioita on ajettu alas.

• Ruotsin malli johtaa myös siihen, että eri tehtaat ”vaihtavat” raaka-aineita keskenään eli rekat eivät aja 

Suomen malliin lastit täynnä tehtaiden ohi muille (kauemmille) tehtaille.

• Yhteisterminaalit voisivat helpottaa rautatiekuljetuksien asemaa, mutta tämä vaatii sitten mittausorganisaation 

myös.

• Rautatieterminaaleja on lakkautettu Suomessa ja lakkautetaan lähivuosina – nämä kuljetukset korvautuvat 

paljolti kumipyörällä.

• Ilmastonmuutos ja talvien lyhentyminen vaikuttaa siten, että terminaalitarve lisääntyy.

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Metsäteollisuuden asiakasyritykset

4. Rautatiekuljetukset

• Kaksi yritystä mainitsee kilpailun puutteen rautatiekäytön kasvun esteeksi.

• Rautatiepuolella terminaaleja on lopetettu ja se on johtanut osittain kuljetusmäärien laskuun, tosin yksi 

vastaaja näkee keskittämisen jopa hyvänä.

• Rautatieterminaaleihin pitäisi saada mukaan aina enemmän kuin yksi pääasiallinen tehdas; tällöin 

toiminta ammattimaistuu (myös terminaalitoiminnoissa)

• Uiton määrän lasku tulee paljolti rautateiden kuljetettavaksi.

• Idän yhdysliikennesopimus (uusi, tulossa oleva) avaa ja tuo volyymia lisää ja sitä odottaa erityisesti yksi 

vastaajayritys. 

• Yksi vastaaja taas näkee yhdysliikennesopimuksen sellaisena, että se turvaa nykyisen volyymin.

• Yksi vastaaja on kovin skeptinen rautateiden osalta – yksi hyvin etäinen terminaali jonnekin Etelä-

Karjalan pohjoisosaan voisi helpottaa tilannetta ja lisätä puun kuljetusta rautateillä.

• Dieselin vs. sähkön hinta

• Rautateitse tapahtuvat tehdastoimitukset lähes poikkeuksetta sisältävät alkupään kumipyöräkuljetuksen 

eli puhtaita rautatiekuljetuksia ei puukuljetuksissa kotimaassa juurikaan ole.

• Venäjän puun rautatietuonnissa on yksi uhkatekijä eli se, että rautatiekuljetukset eivät jostain syystä 

toimi ja kasva vanhaan malliin (esim. rajanylityspaikkojen muuttuessa) – tällöin Venäjältä tulee puu 

hyvin alhaisen painon rekoilla ja ne ruuhkauttavat pahasti rajanylityspaikat ja tiet.

 Takaisin yleisiin tuloksiin



• Nähdään lähinnä siten, että jos säästetään kustannuksissa, niin yleensä se terminaalitoiminnoissa ja 

kuljetuksissa säästää energiaa ja öljyä.

• Lopputuotteiden asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat pitävät ympäristöasioita erittäin tärkeinä.

• Ympäristöluvat terminaaleille puhuttavat; joissain tapauksissa niitä tarvitaan, toisinaan ei.

• Systemaattista mittausta CO2 –päästöjen osalta ei puukuljetuksissa ole ja yleensä vastuu siirretään 

alihankkijoille (jotka eivät näitä seuraa; toki polttoaineen kulutus on tärkeä seurattava kustannustekijä, 

kuten kuljetusyritysten haastattelutuloksista selviää).

• Q-team, valtakunnallinen raskaanliikenteen päästöseuranta

• ISO50001 (energiatehokkuus)

• Myös jo perustamisvaiheessa on ollut haasteita kuin myös toiminnan aikanakin. Esimerkiksi on 

valitettu, että haketuksesta tulee pölyä ja toiminnasta tulee melua kun plankot kolisee. (tämä yhtä 

tärkeää kuin lainsäädäntö, sillä sosiaalinen media ja kansalaisaktiivisuus voi helposti sulkea 

varastopaikan)

• Tälläkin hetkellä useita terminaalialueita on jäissä jatkokehityksen suhteen, kun paikalliset ihmiset 

vastustavat tätä niin paljon. Terminaalit ovat kuin tuulivoima – yleisesti suhtaudutaan positiivisesti, 

mutta oman asuinalueen lähellä se on erittäin negatiivinen asia.

• Volyymien keskittäminen muutamalle pääasialliselle toimijalle takaa sen, että käytettävä laitteisto on 

mahdollisimman uutta ja yleensä ympäristöystävällisempää kuin muuten.

 Takaisin yleisiin tuloksiin

Metsäteollisuuden asiakasyritykset

5. Ympäristöseikat terminaalitoiminnoissa 



Metsäteollisuuden asiakasyritykset

• Investoinneissa ei olla yhteistyötä juurikaan harrastettu ja siihen on jopa hieman negatiivinen 

varaus vastaajilla.

• Toki keskusteluja yhteisinvestoinneista on käyty vuosien varrella.

• Joitain vanhoja alueita saatu esim. Tiehallinnolta terminaalikäyttöön ja ne on nähty hyvinä.

• Yksi vastaaja pitää julkisen puolen kanssa tehtyjä yhteisinvestointeja oikeinkin potentiaalisina.

• Julkinen sektori voi olla se avain, että jokin investointi saadaan aikaan, mutta onko se sitten 

tarpeellinen, niin se on toinen juttu.

• Yhteisinvestoinneissa pitää olla rajattu määrä osapuolia, selkeä sopimus ja sitoutuminen 

pidemmäksi ajaksi konsortiolta kerralla – vuoden sisällä ei saisi suunta muuttua, eikä 

kahdenkaan.

• Yhteistyötä julkisen puolen kanssa tulee enemmän harrastettua, kun kyseessä on 

rautatiekuljetukset (näin vastaa useampi).

• Yksi vastaaja näkee yhteistyön tiehankkeissa tärkeäksi – ihan peruskunnon ja korjausvelan 

kannalta, mutta myös että tieverkko palvelisi HCT-autoja sekä uusia 76 tonnin rekkoja 

mahdollisimman hyvin.

 Takaisin yleisiin tuloksiin

6. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa 



Metsäteollisuuden asiakasyritykset

• Biomassojen pääasiallinen säilytysmuoto on kokonaisena (puuna tai 

kantona), useamman vastaajan mielestä. 

• Biomassat säilytetään pääosin kokonaisena, osin hakkeena joissain 

terminaaleissa. Biomassojen säilytysmuoto vaikuttaa siihen, onko 

terminaalikenttä päällystetty asfaltilla vai ei. 

• Terminaalikenttä määräytyy sen mukaan, missä muodossa energiapuu 

terminaalissa säilytetään. Isommissa terminaaleissa on asfalttipohjia, mutta 

kyllä meillä on sitten ihan tämmöisiä luonnon materiaalipohjaisia 

terminaalejakin. Asfalttihan on tietysti paras.

• Asfaltoinnin tärkeyttä painottaa useampi vastaaja. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin

7. Bioenergiaterminaalit



Metsäteollisuuden asiakasyritykset

9. Puutavaran välivarastopaikat yleisten teiden varsilla (ei koske yksityisteitä)
• HCT-autot lisäävät terminaalitarvetta

• Huonot tiet ja kunnon kehitys on usean mainitsema asia. Pelkästään huonot tai heikentyvät tiet voivat 

johtaa terminaalitarpeen kasvuun.

• En tiedä onko se mikään trendi vai vain sattumaa, että parina viimeistä talvea ovat olleet hyvin 

heikkoja ja tämäkin näyttää tosi heikolta. Kyllä ne pakkassäät, kun ne sen lyhyen ajan on, niin jos se 

aika tavallaan lyhenee koko ajan, milloin talvileimikoilla pystytään olemaan ja milloin talviteiden 

varrelta pystytään puita ajamaan, niin kyllähän se lisää sitä tarvetta, koska ei se kapasiteetti voi 

muuten mitenkään riittää, että niitä ajetaan tehtaille asti, eikä tosin riitä nytkään, mutta riittäisi tuolloin 

vielä vähemmän. (toinenkin vastaaja oli lähes samaa mieltä eli ilmastonmuutos on haaste ja lisää 

terminaalitarvetta)

• Kehittämistarpeena voisi olla näiden välivarastopaikkojen määrällinen lisääminen, koska näistä 

yleensä on pulaa. Yksi tarpeisiin vaikuttavista tekijöistä on varmasti tämä työaikalaki. Se on vähän 

tämmöinen isompi kysymys, mutta liittyy tähän sijoitteluun, että silloin kun puhutaan terminaalien ja 

tehtaan välisestä etäisyydestä, niin se on aika keskeistä, että mikä on se välimatka.

• Myös olemassa olevia asfaltoituja levikealueita puretaan pois käytöstä jonkun roskaamisongelman 

takia ja vähintään siellä on kyltti, että puutavaran varastointi ja käsittely on kielletty. Huonompaan päin 

uskoisin tämän nykytilanteen olevan menossa.

• Tämä on asiana semmoinen, että näistä on krooninen pula.  

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Terminaalitoimijat

Yritys Henkilö Aika & Paikka

Joutjärvi & Joutjärvi Operatiivinen toiminta 7.1.2016, Kuusankoski

Hyötypaperi Päällikkö 8.1.2016, Valkeala

Szepaniak Yhtiö Johtaja ja päällikkö 15.1.2016, Pulp

Mantsinen Johtaja 28.1.2016, Lappeenranta

Takaisin alkuun



Terminaalitoimijat

1. Taustatieto yrityksistä

• Lähes kaikki terminaalitoimijat tuottavat tehdasterminaalipalveluita metsäyhtiöille; puunkäsittelyä ja 

varastointia tehdasterminaaleissa. 

• Palvelut vaihtelevat kokonaiskattavista tehdasterminaalipalveluista koneiden vuokrauspalveluihin. 

Osa toimijoista myös itse tuottaa prosessihaketta metsäteollisuudelle, energioita voimalaitoksille 

sekä kuljetuspalveluita. 

• Lisäksi osa heistä omistaa myös omia terminaaleja, jotka ovat käytännössä energioita ja 

hakkeenvalmistusta varten, kuin myös energioiden varastointia varten.

• Toimijoiden liikevaihdot sijoittuvat välille 4–13,5 miljoonaa euroa.

• Liikevaihdossa monella on ollut tasaista 5-10 % vuotuista kasvua. Eräs totesi, että negatiivinenkin 

kehitys hyväksytään, jos siihen on hyvät perusteet. Suuressa kokonaiskuvassa liikevaihto nähdään 

hyvin stabiilina.

• Haasteita aiheuttavat erityisesti metsäenergioiden ja biopolttoaineiden kysynnän suurikin vaihtelu 

vuosien välillä johtuen talvien pituudesta sekä kylmien pakkasjaksojen määristä.

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Terminaalitoimijat

2. Yrityksen omistamat tai operoimat terminaalit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(1/2)

• Toimijoiden operoimat tehdasterminaalit sijoittuvat Kuusankoskelle, Anjalankoskelle, Heinolaan, 

Imatralle ja Joutsenoon. 

• Tehdasterminaaleissa käsitellään pääasiallisesti rautatie- ja kumipyöräkuljetuksia. Osassa on myös 

uitto- ja aluskuljetuksia. Näistä erityisesti rautatiekuljetukset ovat hyvin merkittäviä. Uiton ja 

aluskuljetusten osuudet ovat kuitenkin olleet laskussa. Yksi vastaaja näkee raidekapasiteetin 

kehitystä rajoittavana tekijänä.

• Muutoksia kuljetusmuotoihin aiheuttavat uudet tuotantolaitokset, tuotantorakenteiden muutokset 

olemassa olevissa laitoksissa, sekä muutokset tuotantokoneistossa ja tuotetarjonnassa. 

• Toimijoiden omia terminaaleja hankealueelle sijoittuu kaiken kaikkiaan seitsemän, mitkä sijaitsevat 

Valkealassa, Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella. 

• Kooltaan toimijoiden omat terminaalit vaihtelevat muutamasta hehtaarista 20 hehtaariin. Varastoidut 

energiamäärät vaihtelevat vuoden ajan mukaan, mutta pyrkimyksenä eräänkin toimijan mukaan on, 

että varastoissa olisi aina vähintään viikon tarve. Keväällä ja kesällä tavaraa ajetaan terminaaleihin, 

jota aletaan jalostamaan myöhemmin syksyllä talven kysyntähuippuja varten. 

• Toimijoiden omissa terminaaleissa käsitellään lähinnä vain kumipyöräkuljetuksia. Tosin yhdessä 

terminaalissa olisi mahdollisuus myös rautatiekuljetuksille, mutta tällä hetkellä energiaa ei ole 

järkevää kuljettaa junilla.



Terminaalitoimijat

2. Yrityksen omistamat tai operoimat terminaalit Etelä-Karjalassa ja 
Kymenlaaksossa (2/2)

• Tehdasterminaalit ovat metsäyhtiöiden omistuksessa, pois lukien toimijoiden mahdolliset omat 

rakennukset, kuten huoltohallit jne. 

• Toimijoiden omat terminaalit ovat pääasiassa kaupunkien/kuntien vuokramailla, joista on tehty 

pitkät vuokrasopimukset. Rakennukset ovat taas toimijoiden omassa omistuksessa, jos sellaisia 

terminaaleissa sattuu olemaan. Eräällä toimijalla oli myös yksi terminaalikokonaisuus vuokrattuna 

kolmannelta osapuolelta.

• Tehdasterminaalien kalustoon kuuluu kurottajia, materiaalinkäsittelykoneita, robottivetureita, 

sisäiseen logistiikkaan tarkoitettuja puutavara- ja hakeautoja, pyöräkoneita, trukkeja sekä erilaisia 

huoltoajoneuvoja. Koneet ovat terminaaliyrittäjien omistuksessa.

• Energiaterminaaleissa on puolestaan haketuslaitteita, murskalinjoja, erilaista mobiilikalustoa kuten 

mobiilimurskaimia ja -hakkureita, pyöräkoneita, kaivinkoneita ja trukkeja. Suurin osa kalustosta on 

toimijoiden omassa omistuksessa, mutta myös ns. dm-sopimuksella olevaa kalustoa löytyy. 

• Osa toimijoista ottaa siirrettäviä mobiililaitteistoja alihankintana.

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Terminaalitoimijat

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(1/3)

• Henkilöstöjen suuruudet vaihtelevat 35-78 henkilön välillä. Tehdasterminaaleissa henkilöstöä on 19-26. 

Omissa terminaaleissa tuotannossa on tyypillisesti 3-5 henkeä per vuoro. Näiden lisäksi 

tehdasterminaaleissa työskentelee myös joukko alihankkijoita.

• Tehdasterminaaleissa työt pyörivät ympäri vuorokauden, viikon jokaisena päivänä. Toimijoiden omissa 

terminaaleissa toiminta on yleisesti kahdessa vuorossa maanantaista perjantaihin. 

• Työvoima on määrällisesti ollut viime vuosina hyvin vakiona. Tavoitteena on tehostaa toimintaa, minkä 

seurauksena työvoima on eräällä toimijalla ollut hieman vähenemään päin. Töiden määrän ei uskota 

tulevaisuudessa kuitenkaan vähenevän, mutta tehostamisen  kautta saattaa henkilöstö pienentyä. 

• Muutamalla on taas akuuttia tarvetta palkata lisää työvoimaa.  

• Sopivan työvoiman saatavuudessa ei ole ollut hankaluuksia, vaan sen sijaan tulijoita olisi enemmän 

kuin voidaan ottaa. Tuotantolaitosten sulkemiset ovat aiheuttaneet sen, että ammattitaitoista työvoimaa 

on saatavilla. Ainoastaan ammattitaitoisia puuauton kuljettajia on haastavaa löytää ja siksi osa suosiikin 

oppisopimuskoulutusta. 

• Tavoitteena on, että yksittäinen työntekijä hallitsisi useita eri koneita sekä kykenisi tekemään 

yksinkertaiset koneiden ja laitteiden huoltotoimenpiteet. Tosin luvanvaraisiin erikoiskoulutusta vaativiin 

laitteisiin kuten robottivetureihin on käyttöoikeudet vain tietyillä henkilöillä. 

• Osa toimijoista tuottaa alihankintana mm. kunnossapitoa, huoltoa ja lumitöitä. Osalla on myös 

metsäenergiamurskausta alihankintana sekä kuljetuspalveluita. 



Terminaalitoimijat

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(2/3)

• Tietotekniikka tulee muuttamaan terminaalitoimintaa eli laadutus, punnitus, mittaus ja varastonhallinta 

tulevat kehittymään. Esim. koneisiin asennettavat vaa’at ja GPS-paikantimet.

• Tehdasterminaaleissa materiaalikoneentäyttö pitäisi saada terminaalitoimijan tehtäväksi. Tällä hetkellä 

Paperiliitto estää tämän. 

• Terminaaliin tulevien puiden pituudella on suuri vaikutus terminaalitoiminnan tehokkuuteen. Pidempänä 

puuta on helpompi käsitellä.

• Yhteisten puupinojen ja mittaamisen osalta haasteita syntyisi mittatappioiden kohdistamisesta, 

toimijoiden epäluuloista toisiaan kohtaan sekä toimijoiden erilaisista varastokierroista. 

• Energiapuun terminaalitoiminnoissa kehitettävää olisi mittaamisessa. Kuljetusyrittäjät käyttävät 

painomittaa, kun taas voimalaitokseen tavaraa toimittava terminaaliyrittäjä käyttää energiamittaa. Eri 

mittayksiköistä aiheutuu mittatappioita. 

• Energiapuun varastoinnissa aiheuttaa haasteita kesäisin ja syksyisin itsestään syttymisen vaara. Lisäksi 

tulisi tietää mihin raaka-aine on päätymässä, jotta sitä osattaisiin varastoida oikein ja välttää laadun 

heikentyminen. 

• Energiapuun terminaalien roolia korostaa voimalaitosten pienet omat varastot. Tulevaisuudessa 

energiaterminaalit eivät välttämättä ole enää vain toimijoiden omaa toimintaa varten, vaan 

terminaalipalveluiden tuottajille voi olla kysyntää.



Terminaalitoimijat

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(3/3)

• HCT-autoilla on merkittävä vaikutus raakapuun kuljetuksissa; isommat kuormat tehostavat toimintaa ja 

parantavat tuottavuutta. 

• Energiapuun osalta HCT-autojen kannattavuus edellyttäisi suuria asiakkaita, joilla on jatkuva tarve 

materiaalille sekä ajoneuvoilla tulisi olla lupa ajaa muuallakin kuin yhdellä rajatulla reitillä. Haasteita 

aiheuttaa myös lupaprosessi.

• Uusia biotuotteita on vielä tullut melko vähäisiä määriä, mutta toimijat hakevat niitä aktiivisesti 

tuotevalikoimaansa. Esim. eräs toimija hyödyntää laitoksissa syntyvää tuhkaa jo nyt. Biodieselin 

valmistaminen hakkuutähteistä muuttaisi myös tilannetta.

• Energiapuuta ei kannata nykyisillä sähkön hinnoilla käyttää sähköntuotantoon. Sen sijaan sitä käytetään 

kaukolämmön tuotantoon. Tulevaisuudessa voisi olla järkevää kaasuttaa metsäenergiaa ja siirtää sitä 

maakaasuverkossa suuriin asutuskeskuksiin. 

• Lämpimät talvet lisäävät terminaalitarvetta. Lämpimien talvien johdosta on siirrytty kesäkorjuisiin. Eräs 

toimija mainitseekin, että tästä johtuen heillä on tarve uusille terminaaleilla niin raakapuulle kuin 

bioenergialle. Tosin sopivien päällystettyjen terminaalien löytäminen on haastavaa. 

• Mallia terminaalitoimintoihin on haettu lähinnä Keski-Euroopasta ja Ruotsista. Eräs mainitsee myös 

Baltian ja Venäjän. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Terminaalitoimijat

4. Rautatiekuljetukset (1/2)
• Rautatiekuljetusten volyymiä pitäisi kasvattaa. Erityisesti sellutehtaita ja muita isojen volyymien laitoksia 

ajatellen rautatiet ovat tulevaisuuden kuljetusmuoto. Tähän vaikuttaa osittain se, että vesipuukuljetukset 

ovat vähentyneet ja tulevat edelleen vähentymään. 

• Rautatiekuljetuksilla saadaan luotua tasaisempi puuvirtojen malli. Lisäksi tehdasterminaalissa olevia 

vaunuja voidaan käyttää seisovana varastona, jolloin saadaan purku optimoitua tuotannon 

näkökulmasta parhaimpaan hetkeen (vrt. auto pitää tyhjentää heti)

• Parannuksia rautatiekuljetusten osalta pitäisi tehdä vapaampaan liikennöintiin, jotta saataisiin parempi 

kierto junille. 

• Tehokkuutta tehdasterminaaleissa lisäisi junien yövaihdot. Nykyiset aikaikkunat ovat hyvin haastavia 

toimijoille. VR:ltä toivottaisiin lisää joustavuutta.

• Haasteita tehdasterminaaleissa aiheuttavat myös uudet vaatimukset robottiveturien katsastuksista sekä 

koulutusvaatimuksista koskien robottivetureiden ohjaajia. 

• Suuria hankaluuksia terminaalitoimijoille tuottaa myös venäläinen vaunukalusto; jos vaunut ovat liian 

pitkään Suomessa, joudutaan maksamaan sakkoa. Lisäksi vaunut tulee puhdistaa roskista ja jäästä, 

mikä vaatii runsaasti resursseja. Vaunuja palautetaan usein takaisin ilman perusteita tai veloitetaan 

puhdistusmaksuja. 

• Järkevä malli rautatiekuljetuksille olisi, että autoilla kootaan puuta terminaaleihin, joista puut kuljetetaan 

kokojunakuljetuksilla tuotantolaitoksille. Näin saataisiin puun varastointia tehtaissa pienemmäksi. 



Terminaalitoimijat

4. Rautatiekuljetukset (2/2)
• Rautatieterminaalien kehittäminen vaatii eritoten rautatieverkon kehittämistä. Lisäksi näiden tulee olla 

suuria yhteiskäytössä olevia terminaaleja, jotta saadaan tarpeeksi isot volyymit. Lastauksen tehokkuus 

on myös yksi keskeisistä tekijöistä rautatieterminaalien toimivuudessa.

• Lastauksen tehostamiseksi rautatieterminaaleihin pitäisi saada mittaaminen, jolloin kaikki puut voitaisiin 

laittaa samaan pinoon.

• Tulevaisuuden haasteena rautatieterminaaleille on se, että ei tiedetä mitä ympäristöhaittoja irronneesta 

kuoresta ja muusta roskasta voi aiheutua, koska ympäristölupia niille ei tällä hetkellä vaadita.

• Lainsäädännön osalta pitäisi poistaa teknisiä esteitä esim. kulunvalvonnan osalta, jotta raiteet saataisiin 

aidosti kilpailulle avatuiksi.

• Uusien toimijoiden pääseminen rautatieoperointiin on hyvin haasteellista johtuen lupaprosesseista. 
Lisäksi VR ei suostu vuokraamaan omia vaunujaan, tai myymään romutukseen menevää kalustoaan.

• Tulevaisuudessa terminaalit tulevat olemaan pullonkauloja; VR:n asettaman vähimmäisjunakoon takia 

terminaalien tulee olla isoja vähintään 400 metrisiä ratapituudeltaan. Lisäksi haasteita asettaa useat eri 

puulajit, jotka tulee lastata tarkasti omiin vaunuihinsa, minkä organisoiminen vaatii isoja tiloja. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Terminaalitoimijat

5. Ympäristöseikat terminaalitoiminnoissa (1/2)
• ISO50001 -energiatehokkuuden hallintastandardin kautta ympäristöasiat ovat korostuneet 

entisestään. Tämä on osittain vaikuttanut siirtymiseen polttoainekäyttöisistä terminaalilaitteista 

sähkökäyttöisiin. 

• Raakapuun varastointi ei vaadi lupia, mutta sen sijaan pilkottu ja käsitelty energiapuu vaatii 

sijoitus- ja ympäristöluvat. Lisäksi ykkösluokan pohjavesialueet edellyttävät terminaaleihin 

asfaltoinnin. 

• Tehdasterminaaleissa lupien hakeminen ei kuulu terminaaliyrittäjille, vaan maat omistaville 

toimeksiantajille. 

• Lupien saaminen edellyttää runsaasti byrokratiaa, kuten paperityötä ja viranomaistapaamisia. 

Tosin mitään ongelmia yhteistyössä viranomaisten kanssa ei ole ollut. 

• Lupien saamisessa voi mennä jopa vuosi. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa hakemalla ns. 

toimenpidelupaa.

• Ympäristölait –ja lupakäytännöt ovat hyvin kirjavia ja vaihtelevat alueittain ja tapauksittain. Esim. 

on tapauksia, joissa naapuritontilla olevalta toimijalta ei vaadita samoja lupia.

• Ympäristölupakäytännöt ja -lait tulisi yhdenmukaistaa ja nopeuttaa, jotta eriarvoista kohtelua eri 

toimijoiden välillä ei olisi. Ympäristölupien kautta tulevat vaatimukset ovat suuri kustannustekijä 

esim. useiden hehtaareiden asfaltointien kautta. 



Terminaalitoimijat

5. Ympäristöseikat terminaalitoiminnoissa (2/2)
• Lisäksi eräissä tapauksissa ELY-keskuksilta on tullut kohtuuttomia vaatimuksia koskien 

pohjavesiputkia, mitkä on kuitenkin yhteistyössä kaupunkien kanssa onnistuttu torjumaan. 

• Ympäristöasioihin vaikuttaa voimakkaasti alueen asukkaat, jotka voivat hankaloittaa toimintaa 

valituksin. Median ja julkisuuden kanssa ollaan tarkkoja.

• Ympäristölupakäytännöt eivät kuitenkaan ole kynnyskysymys terminaalitoiminnan aloittamiselle.  

• Ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä myös terminaalitoimijoiden asiakkaille. Asiakkailla kiinnostusta 

on erityisesti toimijoiden laatujärjestelmistä ja sertifikaateista. Mitään vaateita heiltä ei kuitenkaan 

ole tullut. 

• Ympäristöystävällisyys ei aiheuta ainoastaan kustannuksia, vaan se on kustannuksia vähentävä 

tekijä, sekä tuottavuutta ja toiminnan tehokkuutta parantava tekijä. 

• Päästömittauksiin ja laskenta-arvioihin ei ole velvoitetta viranomaisten tai asiakkaiden kautta (pois 

lukien vesinäytteet), mutta osa toimijoista tekee mittauksia vapaaehtoisesti kehittäessään omaa 

toimintaansa.

• Käytännössä nämä mittaukset ovat laitteiden polttoainekulutuksen seurantaa. 

• Toimijat uskovat, että tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota 

ympäristöasioihin. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin



Terminaalitoimijat

6. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa
• Yksi toimijoista on saanut investointitukea terminaalien perustamiseen sekä laitehankintoihin.

• Eräs on taas hakenut tukia ELY- ja TE-keskuksilta, mutta eivät ole saaneet erinäisistä syistä 

johtuen, vaikka hankkeilla olisi ollut suuri työllistävä vaikutus.

• Syitä ovat olleet esim.: ”alueella ei haluta lisätä kilpailua”, ”investointi ei ole toimijalle mikään riski”, 

”emme tue ulkoistamiskuvioita” 

• Toimijoiden mielestä tukien myöntämisessä tulisikin olla objektiivisempi, ja tukea hakevien 

yritysten liiketoimintasuunnitelmat tulisi tarkastella paremmin. Nyt moni tukikohteesta on ollut 

suuria ”ohivetoja”.

• Tukien osalta julkisen sektorin tulisi enemmän tiedottaa mahdollisista tuista, koska nykyisin tukien 

saaminen edellyttää runsaasti tietämystä ja taustatyötä. 

• Lisäksi osa toimijoista näkee, että julkisen sektorin tulisi voimakkaammin aktivoitua investointien 

vauhdittamiseksi. Erityisesti rautatieterminaalien osalta.

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Terminaalitoimijat

7. Bioenergiaterminaalit
• Energiapuun säilytysmuoto riippuu lajeittain: hakkuutähteet varastoidaan hakkuutähteinä, koska sen jos 

murskaa, niin siinä on itsestään syttymisen vaara. Kanto puolestaan varastoidaan esimurskattuna. 

Pyöreä puu varastoidaan sellaisenaan. 

• Irtotavara ja kokonaiset lajikkeet murskataan hakkeeksi tarpeen mukaan. 

• Terminaalit ovat asfaltoituja johtuen ympäristöluvista ja vaatimuksista. Se parantaa myös jalosteiden 

laatua estämällä kiviä ja muita epäpuhtauksia sekoittumasta energiatavaran joukkoon. 

• Tehdasterminaaleissa pinnoitteena voi myös olla hiekka ja energiat siellä ovat kuorta. 

• Bioenergiaterminaaleissa mittaamisen osalta on kahdenlaisia toimintatapoja: (1) osa ei tee energiapuun 

mittaamista, vaan tuleva tavara on mitattu motomitalla/kuormaimen vaa’alla ja lähtevä tavara ajatan 

siltavaakojen kautta vastaanottopisteessä, ja (2) toiset taas mittaavat lähtevän tavaran jo omilla 

siltavaaoilla, jolloin pystytään paremmin seuraamaan omaa toimintaa. Lisäksi osa tekee itse 

kosteusmittauksia, jolloin pystytään vertaamaan saatuja arvoja vastaanottavien voimalaitosten 

mittaamiin arvoihin. 

• Uunikuivaus myös vaihtelee. Osa ei tee uunikuivausta itse ja osa taas tekee. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Terminaalitoimijat

8. Puun autokuljetusyritysten omat terminaalit (1/2)
• Omia terminaaleja käytetään tasaamaan työllisyyttä sekä kuormien yhdistelyyn. 

• Kuormien yhdistely on hyvin yleistä ja kuormien täydennyksiä siirretään terminaaleista ja 

varastoista toiseen. Tämä vaatii tosin kehittyneitä IT-järjestelmiä ja kuljettajilta vaivaa syöttää 

materiaalitietoja järjestelmään. 

• Jos terminaalien perustaminen olisi edullisempaa, niin niitä käytettäisiin varmasti enemmän myös 

pyöreän puun pitkäaikaiseen varastointiin puskurivarastoksi. 

• Lastaaminen ja purkaminen toteutetaan joissain tapauksissa jopa kaivinkoneella, koska se on 

huomattavasti tehokkaampaa auton nosturiin verrattuna (kuitupuu). Tällöin voidaan lisäksi jättää 

puukuljetusautosta nosturi pois, jolloin hyötykuorma kasvaa.

• Erillistä henkilöstöä näissä terminaaleissa ei ole, pois lukien autojen ja kaivinkoneiden kuljettajat. 

• Alueina Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat sellaisia, että aina jossain suunnassa on 

vastaanottava pää, joten välttämätöntä tarvetta terminaaleille ei ole. 

• Terminaalien tarvetta muuttaa uudistunut hyönteistuholaki, jonka mukaan kuusikuitua ei saa 

säilyttää kesäaikaan yli kolmea viikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että kesäaikana pitää olla koko ajan 

suora toimitus eteenpäin. 

• Autoja terminaaleissa ei varsinaisesti säilytetä, vaan niille on kuljettajien omat säilytyspaikat.  

• Autojen huoltopalvelut tulevat huolintasopimusten kautta. Autojen pesut puolestaan tehdään itse 

tai alihankintana. 

• Osa toimijoista tarjoaa myös ulkopuolisia kuljetuspalveluita. 



Terminaalitoimijat

8. Puun autokuljetusyritysten omat terminaalit (2/2)
• Uusille terminaaleille olisi tarvetta erityisesti Etelä-Kymenlaaksossa Kotkan seudulla sekä Virojoki-

Virolahti-Vaalimaa suunnalla. 

• Sopivan terminaalipaikan löytäminen on kuitenkin haasteellista ja toimeksiantajat eivät ole valmiita 

maksamaan terminaaleista.

• Terminaalien sijaintiin vaikuttaa keruualue, hinta ja perustamiskustannukset.  

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Terminaalitoimijat

9. Puutavaran välivarastopaikat yleisten teiden varsilla (ei koske yksityisteitä)
• Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella ei ole riittävästi välivarastopaikkoja.

• Tarvittaisiin lisää lyhytaikaiseen varastointiin tarkoitettuja paikkoja. Lisäksi olisi hyvä, jos siellä 

pystyisi murskausta suorittamaan tarvittaessa. 

• Asfaltointi, vartiointi ja kunnossapito olisivat myös hyviä olla.

• Näiden välivarastojen tulisi olla yhteiskäytössä, missä olisi useita eri toimijoita mukana.

• Kuormaimia harvemmin tiputetaan välivarastoihin, koska monella toiminta perustuu ns. 

monipisteajoon, jolloin nosturi on välttämätön. 

• Uiton ja vesikuljetusten väheneminen tulee vaatimaan autokuljetuksilta lisäkapasiteettia. Näin 

tullaan siirtymään malliin, jossa osa autoista tekee ainoastaan syöttöliikennettä ja osa kuljettaa 

vain varastoista tehtaille, milloin taas syntyy tarvetta välivarastoille ja terminaaleille. 

• Toimintamalleja tulisi kehittää siten, että eri toimijat perustaisivat yhteisiä välivarastoja. 

• Haasteena on löytää sellainen sijainti terminaalille, mikä palvelisi kaikkien toimijoiden tarpeita 

mahdollisimman hyvin. Myös rahoitus, eli omistuskysymykset ovat haasteellisia. 

• Lisäksi tietoisuutta alueen kaikista välivarastoista tulisi lisätä sekä siitä, mitä missäkin saa tehdä.

• Lisäksi kuljetusliikkeiden ja terminaalitoimijoiden tulisi laajemmin tehdä yhteistyötä kaikkia 

vahingoittavan taistelun sijaan. 

• Esimerkkinä kuljetusliikkeiden välisestä yhteistyöstä olisi vaihtokuormat, jolloin tyhjänä ajo jäisi 

pois. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

Yritys Henkilö Aika & Paikka

Fenniarail Johtaja 21.1.2016, klo. 10-, Helsinki

Orpe Kuljetus Johtaja ja päällikkö 27.1.2016, klo. 10-, Valkeala

Veljekset Hannonen Johtaja 28/29.1.2016, puhelinhaastattelu

VR Transpoint Päällikkö 15.2.2016, klo. 13-, Helsinki

Takaisin alkuun



Kuljetusyritykset

1. Taustatieto yrityksistä
• Haastateltavat tuottavat tuote- ja puutavarakuljetuksia rautateillä ja kumipyörillä. 

• Muita palveluita eräillä ovat energiajakeiden (kantojen, latvusmassojen, ja karsimattoman rangan) 

kuljetukset, lumityöt, maanrakennus, muut erikoiskuljetukset ja koneurakoinnit.

• Lisäksi osa myy asiakkailleen kokonaisvaltaisia palvelukokonaisuuksia, jolloin yhteistyökumppaneita 

käytetään mm. energiajakeiden jalostukseen ja kuljetukseen voimalaitoksiin. 

• Haastateltavien organisaatioiden liikevaihdot sijoittuvat välille 2-10 miljoonaa euroa. Kahdelta 

haastateltavalta liikevaihtotietoja ei ollut saatavissa. Toki yksi haastateltava ison konsernin osa. 

• Liikevaihdon kehitys on useimmilla ollut hyvin stabiilia, mutta pientä vuotuista heilahtelua on ollut. 

• Eräs mainitsee Venäjän tuontipuun vaikuttavan voimakkaasti liikevaihdon kehitykseen ja hiljaisemmat 

tuontivuodet aiheuttavat haasteita. 

• Tuontipuumäärien odotettaan kuitenkin kasvavan johtuen uusista investoinneista metsäteollisuudessa. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

2. Yrityksen omistamat tai operoimat terminaalit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(1/2)

• Terminaalien tarkoitus on saada puut suojaan kelirikkoalueilta, sekä toimia talvivarastoina.  

• Nykyisten terminaalien lukumäärä nähdään sopivana. Mahdollisesti yhdelle rautatieterminaalille 

saattaisi hankealueella olla tarvetta. 

• Äänekosken uudella tehtaalla voi olla vaikutusta alueen terminaaleihin puuvolyymien kasvun 

näkökulmasta. 

• Hankealueelle sijoittuu kaksi raakapuun rautatieterminaalia: Kouvola ja Immola Imatralla. Volyymit 

näissä terminaaleissa eivät ole isoja (Immola n. 20 000 mottia ja Kouvola muutama tuhat mottia 

vuodessa).

• Raakapuun rautatieterminaalit ovat Liikenneviraston omistuksessa. Maat ja raiteet on taas vuokrattu 

metsäyhtiöille. 

• Vain isoissa kokojunaterminaaleissa on kiinteät lastauslaitteet ja urakoitsijat. Pienemmissä 

terminaaleissa lastaus suoritetaan puuautojen kuormaimilla. 

• Mahdolliset rakennukset ja lastauslaitteet rautatieterminaaleissa ovat lastausurakoitsijoiden 

omistuksessa. 



Kuljetusyritykset

2. Yrityksen omistamat tai operoimat terminaalit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(2/2)

• Autokuljetusyrityksillä on omia terminaaleja yhteensä 6. Lisäksi metsäyhtiöiden omistuksessa olevia 

terminaaleja on käytössä. 

• Terminaalit sijaitsevat Valkealassa, Tolosenmäessä, Tohmajärvellä, Kesälahdella, Poiksillassa sekä 

Hammaslahdessa. 

• Terminaaleissa säilytetään lähinnä pyöreää puuta lukuun ottamatta yhtä terminaalia, jossa on myös 

energiajakeita ja haketta. 

• Pyöreän puun vuotuiset volyymit autoterminaaleissa vaihtelevat muutamasta tuhannesta motista 90 

000 mottiin. 

• Suuruudeltaan terminaalit vaihtelevat hehtaarista aina 15 hehtaariin saakka. 

• Osa tonteista on toimijoiden omassa omistuksessa, mutta suurin osa on kaupungeilta vuokrattuja. 

Lisäksi yksi terminaaleista on vuokrattu kaupungilta. Rakennukset ovat toimijoiden omistuksessa, jos 

niitä terminaaleissa sattuu olemaan. 

• Kiinteää terminaalikalustoa on yhdessä terminaalissa. Lisäksi muihin terminaaleihin siirretään 

liikkuvaa kalustoa tarpeen vaatiessa (terminaalikuormaukseen valmistettu kuormausauto). 

• Kalusto on toimijoiden omassa omistuksessa, mutta joitakin laitteita kuten mobiilimurskaimia otetaan 

alihankkijoilta.

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(1/3)

• Puuautojen terminaalitoimintoihin ei ole erikseen omaa henkilöstöä, vaan tarpeen vaatiessa työvoimaa 

siirretään terminaaleihin muista tehtävistä. Syynä on se, että terminaaleissa ei ole koko ajaksi tehtävää. 

• Jotta henkilöstön pitäminen terminaaleissa olisi kannattavaa, tulisi siellä olla isot vuotuiset volyymit ja 

paljon lastattavia autoja. 

• Määrällisesti henkilöstö on pysynyt stabiilina, eikä tulevaisuudessa odoteta tapahtuvan mitään 

radikaaleja muutoksia. 

• Sopivan henkilöstön saatavuudessa ei uskota olevan hankaluuksia lukuun ottamatta ammattitaitoisia 

nosturinkäyttötaitoisia puuauton kuljettajia, joista on alalla pulaa. 

• Yhteistyökumppaneiden kautta otetaan kuljetuksia niin pyöreän puun kuin energiajakeiden osalta. 

Lisäksi alihankintana otetaan energiajakeiden jalostusta. 

• Puun autoterminaaleissa ei ole mitään suurempaa kehitettävää. Sijainnit ovat hyvät ja nykyiset 

terminaalitoiminnot toimivat hyvin. Haasteita aiheuttavat lähinnä irtoava kuori ja muu jäte, mitkä pitää 

kerätä pois ympäristövaikutusten välttämiseksi. 

• Jos HCT-ajoneuvot tulevat yleiseen käyttöön, niin ne muuttavat merkittävästi terminaalitoimintojen 

luonnetta. Esim. tällöin nykyinen kuljetuskalusto siirrettäisiin terminaalien syöttöliikenteeseen ja HCT-

ajoneuvot hoitaisivat kuljetukset terminaalista eteenpäin.



Kuljetusyritykset

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(2/3)

• Käytännössä edellä kuvattu toimintamalli lisäisi tarvetta uusille terminaaleille ja vähentäisi nykyistä 

metsävarastoilla tapahtuvaa keräilyajoa. 

• Myös pelkästään uusien tieosuuksien avaaminen HCT-ajoneuvoille lisäisi terminaalitarvetta. 

• Terminaalikalusto tehostaisi huomattavasti terminaalitoimintaa. Toteutuakseen se edellyttää kuitenkin 

suuria volyymejä. 

• Mittaaminen ja terminaalilaitteet muuttaisivat puolestaan nykyistä välivarastointia varsinaisen 

terminaalitoiminnan suuntaan. 

• Kehitystarpeita rautatieterminaalien osalta on niiden infrastruktuurissa. Useat terminaalit ovat alueina 

pieniä lyhyillä raiteilla. Tehokkuutta saataisiin lisää kasvattamalla terminaalien kokoa. 

• Lisäksi rautatieterminaaliverkko pitäisi pitää ennallaan harventamisen sijaan, koska muutoin etukuljetus 

metsästä terminaaliin kasvaa.

• Vuoden 2011 rautatieterminaalien kehittämissuunnitelmat ovat edenneet hyvin hitaasti.

• Jos rautatieterminaalien infrastruktuuri olisi paremmassa kunnossa, niin sinne olisi kannattavampaa 

ottaa urakoitsijoita, jolloin lastaus tehostuisi valtavasti verrattuna nykyiseen autolastaukseen. 

• Rautatielogistiikassa HCT-ajoneuvot vaikuttavat erityisesti tulologistiikkaan eli infrastruktuurin pitää olla 

kunnossa, jotta liikennöinti terminaaleihin onnistuu. Haasteita aiheuttavat kantavuustekijät, joita ei ole 

huomioitu esimerkiksi olemassa olevia terminaaleja rakennettaessa.



Kuljetusyritykset

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 
(3/3)

• Mittaaminen ja sen mahdollistamat yhteiset puupinot helpottaisivat ja tehostaisivat huomattavasti 

rautatieoperointia. Nykyään pahimmillaan joudutaan poimimaan junallinen vaunuja useilta eri raiteilta 

johtuen eri toimijoiden omista puupinoista.

• Mittaamista estävinä tekijöinä mainitaan kilpailulainsäädäntö (epäillään yhdeksi syyksi) ja toimijoiden 

väliset keskinäiset epäluulot.

• Uudet biojalostamotuotteet eivät ole vielä vaikuttaneet fyysisesti. Tulevaisuudessa näiden uskotaan 

vaikuttavan kuitenkin merkittävästi. 

• Erityisesti rautateiden näkökulmasta bioenergia nähdään kuljetusmielessä erittäin mielenkiintoisena. 

Tulevaisuudessa sen raaka-ainevirrat voivat kasvaa merkittävästi, kun energiaratkaisuissa siirrytään 

yhä enemmän bioenergiaan. 

• Bioenergian kasvava kysyntä voi vaatia merkittäviä varasto(alue)investointeja tulevaisuudessa, koska 

vielä ei ole selvää pystytäänkö näitä varastoimaan ja käsittelemään nykyisissä raakapuun 

terminaaleissa, vai vaativatko ne omia terminaaleja.  

• Rautatieterminaaleissa mallia on haettu lähinnä Ruotsista, missä terminaalitoiminta on tehokkaampaa 

kuin Suomessa. 

• Esimerkiksi ruotsalaiset saavat rautateillä lastattua 15-20 prosenttia enemmän raakapuuta vaunuihin 

kuin suomalaiset johtuen vaunudesignista ja rataverkon painorajoituksista. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

4. Rautatiekuljetukset (1/3)
• Raakapuun rautatiekuljetuksia voitaisiin ja pitäisi kasvattaa. Nykyiset volyymit ovat edelleen 

pienempiä kuin mitä ne olivat ennen vuosien 2008-2009 romahdusta. 

• Erityisesti tuontipuun volyymit romahtivat vuonna 2008-2009, mutta viime vuosina on ollut pientä 

positiivista kasvua näköpiirissä ja Venäjän tuontipuun tulevaisuus näyttääkin hyvältä. 

• Lisäksi EU -tasolla ja kansallisella tasolla tavoitteena on siirtää tavarakuljetukset maanteiltä 

rautateille, jolloin ympäristövaikutukset ja ruuhkat pienenevät, ja liikenneturvallisuus paranee. 

• Rautatiekuljetusten houkuttelevuuden parantamiseksi kokonaistehokkuutta eli sitä, mitä rautatiet 

kuljetusmuotona maksaa, pitäisi parantaa. 

• Kokonaistehokkuuteen vaikuttaa terminaalien toimivuus eli se, kuinka tehokkaasti siellä kyetään 

operoimaan, kuinka tehokkaasti saadaan kumipyöräkuljetukset tuotua terminaaliin, ja kuinka itse 

lastaus saadaan toteutettua mahdollisimman kustannustehokkaasti.

• Haasteena rautatieoperoinnin kehittämisellä on nykyinen rataverkko, jonka kantavuus ei salli 

esimerkiksi 25 tonnin akselipainoja lukuun ottamatta Pohjois-Suomen tiettyjä rataosuuksia. 

• Hybridivetureiden (sähkö- ja dieselveto) uskotaan tehostavan nykyistä rautatieoperointia



Kuljetusyritykset

4. Rautatiekuljetukset (2/3)
• Markkinat pitäisi saada kilpailua tukevaksi ja kannustavaksi, jolloin saataisiin luotua ratkaisuja, jotka 

lisäävät volyymejä rautateillä. Ruotsissa rautatiereformi on viety onnistuneesti läpi ja tavoitellut hyödyt 

on saavutettu.

• Haasteina tässä on se, että Suomen rautatiejärjestelmä on hyvin ainutlaatuinen raideleveyksineen, 

jolloin kaikki kalusto täytyy hankkia ”räätälityönä”. Lisäksi poliittinen ilmapiiri ei aina ole ollut kilpailua 

tukevaa. 

• Rataverkolla olisi tilaa uusillekin toimijoille, sillä Suomen rataverkko on EU:n sisällä kolmen vähiten 

hyödynnetyn joukossa. Tosin yksiraiteisuus edellyttää koordinointia ja sovittelua.

• Yksiraiteisuus voi paikoin olla jonkinlainen pullonkaula. Julkisen vallan tulisi kuitenkin tällaiset 

haasteet poistaa. Esimerkkinä Riihimäen kolmioraide, joka ei investointina ole ollut suuri, mutta on 

sen sijaan parantanut huomattavasti rataverkon välityskykyä.  

• Suurentuneet kuorma-autokoot eivät ole vielä vaikuttaneet merkittävästi rautatiekuljetusten 

markkinaosuuksiin yksittäisiä alueita lukuun ottamatta. 

• Jos HCT-ajoneuvoille saadaan luotua toimivaa pendeliliikennettä, niin niillä tulee olemaan 

kilpailullinen vaikutus rautatiekuljetuksiin nähden. Näillä olisi kuitenkin samat haasteet rautateiden 

kanssa siirtokuormauksen osalta. Haasteita käytännön toteutukselle aiheuttaa myös alemman 

tieverkoston surkea kunto. 

• Lainsäädännöllä ei ole suurta vaikutusta kotimaan liikenteessä, mutta Venäjän liikenteessä on 

huomattavaakin vaikutusta. 



Kuljetusyritykset

4. Rautatiekuljetukset (3/3)
• Terminaalien rooli rautatiekuljetusten kehittämisessä on hyvin keskeinen. Ensinnäkin terminaaleja 

tulee olla riittävästi sekä niiden tulee olla tarpeeksi isoja, jotta saadaan suuret volyymit. 

• Nykyisten rautatieterminaalien määrää ei tarvitsisi lisätä, mutta olemassa olevia tulisi kehittää ja 

parantaa jo tehdyn kehittämissuunnitelman mukaisesti. 

• Osa terminaaleista on niin huonossa kunnossa, että kohta niihin ei uskalla enää junalla mennä. 

• Tulevaisuudessa rautatieterminaaleista voi muodostua pullonkauloja tulevaisuuden volyymin 

kehitykselle, jos nykyisiä terminaaleja ei laiteta kuntoon. 

• Liikennevirastolla on suunnitteilla uusia rautatieterminaaleja (mm. Pieksämäki). Lisäksi 

Kemijärvelle valmistuu tämän vuoden aikana täysin uusi terminaali. 

• Kaakkois-Suomessa olisi tarvetta uudelle rautatieterminaalille Savonlinna-Pieksämäki-Kouvola 

muodostaman kolmien alueelta.

• Muuten uusille rautatieterminaaleille ei ole tarvetta Kaakkois-Suomessa, koska tuotantolaitoksia 

on aina suhteellisen lähellä. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

5. Ympäristöasiat terminaalitoiminnoissa
• Ympäristöasiat ovat tärkeitä toimijoille; laaditaan raportteja sekä tarkastajat vierailevat tietyin

väliajoin. Kaikessa toiminnassa pitää pyrkiä siihen, että ympäristölle ei aiheutuisi haittaa. 

• Lisäksi toiminta usein vaatii ympäristöluvan, joka ympäristölakien lisäksi ohjaa toimintaa. 

Esimerkiksi ötökkälakien mukaisesti terminaalit pitää pystyä tyhjentämään kesäkuun loppuun 

mennessä. 

• Ympäristöasioihin liittyvät käytännöt vaihtelevat alueittain, mutta lupakäytäntöjen kanssa ei ole 

ilmennyt haasteita. 

• Tulevaisuudessa ympäristövaatimusten ei uskota tiukentuvan, koska nykyiset vaatimukset ovat jo 

todella tiukkoja. 

• Terminaaleissa varsinaisia päästömittauksia ei tehdä, mutta terminaalissa olevan tavaran 

kirjanpito pitää olla kunnossa. Poikkeuksena ovat HCT-ajoneuvot, joista tehdään säännöllisesti 

kuukausiraportteja.  

• Lisäksi osa toimijoista tekee mallinnuksia, koskien kaluston polttoainekulutusta ja sitä kautta 

toiminnasta aiheutuvia päästöjä. 

• Ympäristöasiat ovat entistä tärkeämpiä kuljetusyritysten asiakkaille. Jotkut asiakkaat vaativat jopa 

hiilijalanjälkitodistuksia. 

• Jos lupakäytännöt olisivat yksinkertaisempia, niin terminaaleja uskottaisiin mahdollisesti olevan 

enemmän, mitä nykyisin on. 

• Haasteita ympäristöasioiden suhteen on ollut meluasioissa, jos terminaalit ovat olleet lähellä 

kaupunkien keskustoja.

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

6. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa
• Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoitusta ei ole käytetty investoinneissa.

• Tosin eräs toimija mainitsee kerran saaneensa tukea kalustohankintaansa.

• Nykyään rahaa on erittäin vaikea saada mihinkään, joten on tultava toimeen omillaan. 

• Tosin eräskin haastateltava mainitsee, että ei olisi pahitteeksi, jos julkinen sektori aktivoituisi 

enemmän vauhdittamaan investointeja. Terminaalien perustaminen ja pintojen laittaminen vaatii 

suuria pääomia. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

7. Bioenergiaterminaalit
• Biomassat säilytetään kokonaisena ja haketetaan tarpeeseen. Bioenergiaterminaaleja on puolestaan 

sekä asfaltti- että sorapinnoitteella. Biomassojen mittaaminen suoritetaan vastaanottavassa päässä. 

• Eräs haastateltava näkee, että bioenergia ei sovi samaan terminaaliin pyöreän puun kanssa. Syynä 

on se, että bioenergia vaatii paljon tilaa ja on erittäin roskaavaa.

• Rautatiepuolella ollaan myös kiinnostuneita bioenergiapuolen suurista ja yhä kasvavista volyymeistä. 

• Bioenergiaterminaaleista tulisikin erään haastateltavan mukaan yhdessä sopia, kuinka tämä 

järjestelmä rakennetaan kokonaisuutena, ettei kävisi niin, että jokainen alue ja toimija toimivat omien 

malliensa mukaan, mistä aiheutuisi taas isoja haasteita kuljetuspuolelle. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

8. Puun autokuljetusyritysten omat terminaalit
• Autokuljetusyritysten omia terminaaleja käytetään: 

• kuormatun kuorma-auton ja perävaunun säilytykseen, 

• puutavaran käsittelyyn ja lyhytaikaiseen säilytykseen kuten kuormien yhdistelyyn,

• puutavaran pitkäaikaiseen varastointiin,

• sekä kaluston huoltamiseen ja pesemiseen.

• Näissä terminaaleissa ei ole omaa erillistä henkilöstöä. Lastaamiseen käytetään omaa kalustoa, 

kuten materiaalikonetta. 

• Tällä hetkellä ei ole tarvetta uusille tämän kaltaisille terminaaleille. 

• Terminaaleille sopivaan paikkaan mainitaan vaikuttavan eniten sijainti ja käyttötarkoitus. Sijainti on 

erityisen tärkeä, koska ei ole järkevää ajaa materiaalia poispäin sen lopullisesta käyttökohteesta.  

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Kuljetusyritykset

9. Puutavaran välivarastopaikat yleisten teiden varsilla (ei koske yksityisteitä)

• Eräs vastaaja ilmoittaa, että ei käytä ollenkaan välivarastoja, koska nykyinen terminaaliverkosto 

on niin kattava. Niille toimijoille, joilla ei taas ole omia terminaaleja, välivarastot ovat hyvin tärkeitä. 

• Toinen vastaajista taas sanoo, että toiminta-alueen välivarastojen kapasiteetti on heidän 

tarpeisiinsa riittävä eikä niissä ole mitään erityistä kehitettävää.  

• Nykyisin välivarastointi on hyvin pienimuotoista ja liittyy joissain tapauksissa alueurakointiin. 

• Tulevaisuudessa HCT-ajoneuvot tulevat vaikuttamaan välivarastoihin ja niihin liittyviin tarpeisiin, 

mikäli uusia tieosuuksia HCT-ajoneuvoille avataan. 

• HCT-ajoneuvojen yleistyessä syntyy tarvetta uusille terminaaleille, jolloin välivarastoja ei enää 

tarvita nykyisessä määrin. 

• Haasteita HCT-terminaaleissa on se, että sinne ajavat muutkin kuin omaan alueurakointiin 

osallistuvat tahot. Tällöin koordinoinnin ja toimijoiden välisen yhteydenpidon merkitys korostuu. 

• Terminaalien ihanteellinen sijainti olisi muutaman kymmenen kilometrin sisällä varastoista 

eteenpäin. 

• Jotta kuljetustoiminta olisi kannattavaa pitää terminaaleissa olla yksi toimija, joka vastaa koko 

kuljetusketjusta. 

 Takaisin yleisiin tuloksiin 



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (1/9)

1. Taustatietoa yrityksestä

1.1 Yrityksen toiminnot/palvelut Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella

‒ Maantiekuljetuspalvelut: ainespuu / hakettamaton energiapuu / hake

‒ Ainespuun tai pikkutukin autokuljetusten terminaalitoiminnot (esim. 

ajoneuvon tai perävaunun säilytys, puuerien pienimuotoinen varastointi 

ja yhdistely)

‒ Rautatiekuljetuspalvelut: puutavara / hake

‒ Metsäteollisuuden tuotantolaitosten saapuvan puun tai hakkeen 

terminaalipalvelut: saha / paperi- tai sellutehdas & saapuvat 

maantiekuljetukset / junakuljetukset / vesikuljetukset

‒ Energiapuun terminaalipalvelut: tienvarsihaketus / murskaus / oma 

bioenergiaterminaali / voimalaitokseen saapuvan energiapuun 

terminaalipalvelut

‒ Puun vesi- ja rautatiekuljetusterminaalien terminaalipalvelut

‒ Metsäteollisuus: saha / vaneri / kartonki / levy / paperi- tai sellutehdas

‒ Muu kuin edellä mainittu 



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (2/9)

2. Yrityksen omistamat tai operoimat terminaalit Etelä-Karjalassa ja 

Kymenlaaksossa 
2.1. Terminaalitoimipisteiden lukumäärä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella yhteensä

2.2. Perustiedot kustakin terminaalista

‒ Sijainti (tiennumero, kaupunki, mahdollisesti myös koordinaatit)

‒ Pinta-ala 

‒ Volyymit / Määrät: puu / energiapuu / hake (tehtailla ja voimalaitoksissa vain saapuva 

volyymi)

‒ Terminaalissa käsiteltävät kuljetusmuodot

o Rautatie / Tie / Meri / Sisävesi

o Kuljetusmuotojen kehitys viimeaikoina

o Tulevaisuuden näkymät: keskeiset syyt tulevaisuuden kehityspoluille

2.3. Terminaalien omistus (tontti, rakennukset)

‒ Omistus, leasing / sopimus kolmannelta osapuolelta tai toiminta alihankittuna operaattorina 

‒ Ovatko osa terminaaleista yhteisomistuksessa kolmansien osapuolien kanssa?

2.4. Terminaalilaitteet ja niiden omistus (kuten trukit, kuormaajat ja kurottajat, hakkurit ja 

murskaimet, siirtokuljettimet)

‒ Terminaalilaitteet terminaaleissa / varastoissa / tehtaissa / tuotantoalueilla per tyyppi per 

terminaali

‒ Omistus / Leasing / Muu



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (3/9)

3. Yrityksen tarjoamat/käyttämät terminaalipalvelut Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

3.1. Työvoima terminaalitoiminnoissa 

‒ Työvoima toimipisteittäin / terminaaleittain

‒ Ennuste työvoiman määrällisestä kehityksestä tulevaisuudessa (lisääntyy / vähenee)

‒ Miten se on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana?

‒ Palveluiden tarjonta: työvuorojen lukumäärä, viikonloput

‒ Työntekijöiden työnkuva: mitä eri koneita yksi henkilö hallitsee terminaalissa (työnkuvan 

moninaisuus)

‒ Onko yrityksellä hankaluuksia sopivan terminaalihenkilöstön saatavuudessa?

3.2. Alihankkijat / ulkoistamissopimukset (terminaalitoiminnoissa)

‒ Mitkä terminaalipalvelut ovat omia ja mitkä ovat alihankittuja?

3.3. Terminaalipalveluiden näkymät 

‒ Mitä keskeisiä muutoksia ja kehitystarpeita näette terminaalien roolissa puun kuljetusketjussa ja 

tarjoamissanne / käyttämissänne terminaalipalveluissa?

‒ Miten näette seuraavien tekijöiden vaikuttavan terminaalitoimintojen rooleihin, 

terminaalipalvelutarpeisiin ja terminaalien suunnitteluun:

o Suurentuvat kuorma-autokoot (ml. mahdollisesti tulevaisuudessa sallitut HCT-ajoneuvot)

o Terminaalikalusto

o Mittaus (mahdollistaa yhteiset puupinot terminaaleissa)

o Uudet biojalostamotuotteet

o Muut tekijät

‒ Onko teillä hyviä esimerkkejä terminaalikonsepteista ja -palveluista muissa maissa?



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (4/9)

4. Rautatiekuljetukset

‒ Rautatiekuljetusten käyttö

o Voitaisiinko rautatiekuljetusten volyymiä kasvattaa?

Jos ei: nimetkää estävät tekijät (kustannukset, teknologia, infrastruktuuri, lainsäädäntö/luvat, ja 

kulttuurilliset tekijät jne.)

o Mitä parannuksia tulisi tehdä, jotta rautatiekuljetusten houkuttelevuus kasvaisi? (teknologia, 

infrastruktuuri, lainsäädäntö/luvat, kulttuuri ja yhteistyö (yhteiskuljetukset))

o Miten 76-tonniset kuorma-autot ovat vaikuttaneet puutavaran rautatiekuljetuksiin?

Mikä vaikutus on puolestaan mahdollisesti tulevaisuudessa sallituilla HCT-ajoneuvoilla?

o Mikä on terminaalien rooli rautatiekuljetusten kehittämisessä? 

Kuinka toiminta uusissa terminaaleissa on lähtenyt käyntiin? 

Onko uusia rautatieterminaaleja suunnitteilla? 

o Ovatko terminaalialueet pullonkauloja tulevaisuuden volyymin kehitykselle?

o Minkälainen rooli on lainsäädännöllä rautatiekuljetusvolyymien kehityksessä (rautatieliikenteen 

yhdysliikennesopimus Venäjän kanssa kuin myös lainsäädäntö koskien kotimaan markkinoilla 

yhdessä kalustovaatimusten kanssa jne.)

Miten Venäjän tuontipuun volyymit ovat kehittyneet? Entä tulevaisuudessa?

Onko Kaakkois-Suomessa tarvetta uudelle rautatieterminaalille?

o Investoinnit:

Onko rahtipuolelle suunnitteilla uusia kalustoinvestointeja (esim. koskien puutavaravaunuja)?

Jos kyllä, niin onko suunnitteilla muutoksia vaunudesigniin (vrt. Ruotsi, missä vaunuihin saadaan 

lastattua enemmän tavaraa)?



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (5/9)

5. Ympäristöseikat terminaalitoiminnoissa 

5.1. Mikä on ympäristöystävällisyyden tärkeys ja vaikutus yrityksen 

terminaalitoimintoihin ja -palveluihin?

5.2. Mikä on ympäristöystävällisyyden tärkeys ja vaikutus yrityksen asiakkaille 

terminaalipalveluissa?

5.3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät ympäristövaikutusten vähentämisessä 

terminaalitoiminnoissa?

5.4. Kuinka ympäristöasiat on otettu huomioon yrityksen terminaalitoiminnoissa?

5.5. Teettekö päästömittauksia / päästölaskenta-arvioita kuukausittain tai 

päivittäin toiminnoistanne? Tehdäänkö näitä mittauksia / laskenta-arvioita vain 

sisäisesti vai myös asiakkaiden taholta/pyynnöstä?

5.6. Miten ympäristölupakäytännöt ja lait vaikuttavat terminaalitoimintoihin? 

5.7. Kuinka lupakäytäntöjä tulisi mielestänne kehittää?

5.8. Lisäisikö suoraviivaisemmat lupakäytännöt terminaalitoimintoja?



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (6/9)

6. Yhteistyö julkisen sektorin kanssa 

6.1. Oletteko käyttäneet public-private-partnership (PPP; julkisen ja 

yksityisen sektorin nk. yhteisrahoitushankkeet) yhteistyön muotona 

(esim. terminaali-investoinneissa ja/tai kuljetusinfrastruktuurissa)?

6.2. Mitkä tekijät ovat estäneet yhteistyön PPP-mallin mukaisesti? Miten 

julkisen sektorin pitäisi aktivoitua investointien vauhdittamiseksi (esim. 

terminaali-investoinneissa ja/tai kuljetusinfrastruktuurissa)?

Takaisin alkuun



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (7/9)

7. Bioenergiaterminaalit

7.1. Biomassojen pääasiallinen säilytysmuoto energiapuuterminaalissa 

(hakkeena, murskattuna, esimurskattuna, kokonaisena)

7.2. Terminaalikenttä (asfaltoitu, hiekka, muu) 

7.3. Käytössä olevat painon ja kosteuden mittalaitteet 

energiapuuterminaalissa (esim. siltavaaka, kosteudenmittausvälineet, 

uunikuivaus)

Takaisin alkuun



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (8/9)

8. Puun autokuljetusyritysten omat terminaalit

8.1. Kuinka monta omaa terminaalia yrityksellänne on Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 

alueella?

8.2. Miten usein käytätte omaa terminaalianne seuraaviin toimintoihin ja mitkä tekijät 

vaikuttavat kyseisiin käyttötarpeisiin:

o Kuormatun kuorma-auton tai perävaunun säilytys

o Puutavaran käsittely ja lyhytaikainen säilytys (esim. kuormien yhdistely)

o Puutavaran pitkäaikainen varastointi

o Muut toiminnot, mitkä (esim. kaluston pesu ja huolto)?

8.3. Käytetäänkö terminaalissa muuta kalustoa kuin ajoneuvojen omaa kuormainta?

8.4. Onko terminaalissanne erillistä terminaalihenkilöstöä (poislukien kuljettajat  ja 

toimihenkilöt)?

8.5. Onko yrityksellänne tarve uudelle terminaalille Etelä-Karjalan tai Kymenlaakson 

alueella?

8.6. Mitkä tekijät vaikuttavat terminaaliin liittyviin tarpeisiin (esim. sijainti, keruualue, 

luvat, hinnat, työvoima, kokonaiskustannukset jne.)?

Takaisin alkuun



Haastattelun teemat sekä 

kysymykset (9/9)

9. Puutavaran välivarastopaikat yleisten teiden varsilla (ei koske 

yksityisteitä)

Välivarastotyypit: 1) Vain kuormaimen ja perävaunun tilapäinen säilytys 

sallittu, 2) Puutavaran käsittely ja lyhytaikainen säilytys sallittu ja

3) Puun pitkäaikainen varastointi sallittu

9.1. Onko nykyisten välivarastopaikkojen määrä, sijainti, kapasiteetti ja 

ominaisuudet tarpeisiinne riittävät Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella?

9.2. Onko niissä kehittämistarpeita?

o Jos kyllä, niin kuvatkaa tarpeita lyhyesti

9.3. Minkä tekijöiden näette tulevaisuudessa vaikuttavan välivarastoihin liittyviin 

tarpeisiin? (esim. HCT-autot  mitoitus leveydelle / kääntymiselle ja 

korkeudelle)

9.4. Miten välivarastoihin liittyviä toimintamalleja ja eri toimijoiden rooleja tulisi 

kehittää?

Takaisin alkuun


