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• Suurin osa puusta kuljetetaan suoraan tienvarsivarastosta käyttökohteeseen.

› Ainespuukuljetuksissa terminaaleja käytetään kuljetusmuodon vaihtuessa 
esim. autokuljetuksesta rautatiekuljetukseen. Kelirikko ja alemman tieverkon 
kunto vaikuttavat terminointitarpeeseen.

› Energiapuukuljetuksissa terminaaleja tarvitaan kysyntävaihteluiden 
tasaamiseen. Lisäksi puuta haketetaan terminaaleissa.

• Terminaalihankkeen tavoitteena oli kehittää puutavaran ja bioenergian 
terminaaliverkostoa sekä parantaa biotalouden logistiikkaketjuja Pohjois-
Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. 

• Hankkeeseen sisältyi maantie-, rautatie- ja vesikuljetuksen terminaaleja ja 
kuormauspaikkoja, jotka olivat kuljetusyritysten, terminaliyritysten, 
metsäyhtiöiden tai julkisen sektorin omassa tai yhteisomistuksessa.

Tausta ja tavoitteet



• Hankkeen toteutuksesta vastasi Suomen metsäkeskus

• Hanke oli Pohjois-Savon ELY- keskuksen rahoittama Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta 2017-2020.

• Hankkeen projektiryhmässä olivat edustettuina metsähallitus, Suomen 
kuljetusyrittäjien liitto, Pohjois-Savon ELY –keskus, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-
Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto, Metsäteho Oy ja Suomen 
metsäkeskus.

• Hankkeen aineistot: https://www.metsakeskus.fi/terminaaleista-tehoa-
biotalouteen

Toteutus ja rahoittaja



• Hankkeessa kartoitettiin Itä-Suomen alueelta nykyistä aines- ja 
energiapuuterminaalien verkostoa metsäalan toimijoilta ja terminaalien käyttäjiltä.

• Kartoitus koski autokuljetuksen, rautatiekuljetuksen ja vesikuljetuksen 
terminaaleja ja välivarastopaikkoja.

• Ainespuuterminaaleja ja välivarastopaikkoja hankealueelta ilmoitettiin  238 kpl, 
joista yhteiskäyttöisiä oli 86 kpl ja erilliskäyttöisiä 152 kpl. 

• Energiapuun välivarastopaikkoja tai terminaaleja ilmoitettiin 92 kpl, joista 
yhteiskäyttöisiä oli kuusi ja loput 86 kpl erilliskäytössä.

• Uiton pudotuspaikkoja hankealueella on 42 kpl.

• Rautateiden kuormauspaikkoja 36 kpl.

• Tiehallinnon puutavaran kuormausalueita hankealueella on 11 kpl.

Puutavaraterminaalien nykytila



Ainespuu-
terminaalit



Energiapuu-
terminaalit



Muut 
terminaalit



Kaikki nykyiset
terminaalit



• Oheiselle kartalle on kuvattu maa-
alueita, joita on koostettu 
hankealueen kunnista. Kohteet on 
laitettu kartalle sillä tarkkuudella 
kuin ne on ilmoitettu. Kartalla on 
myös muita kohteita, joita on 
mahdollista käyttää 
terminaalikäyttöön. 

• Tietoja on kerätty hankealueen 
kunnilta ja kaupungeilta 
henkilökohtaisissa tapaamisissa, 
puhelimitse sekä sähköpostitse 
hankkeen aikana.

Kartta mahdollisista maa-alueista 
terminaalikäyttöön



• Hankkeessa selvitettiin ostopalveluna puutavaran kuljetusvirtoja Itä-Suomen 
tieverkolla simulointitutkimuksen keinoin vuonna 2020. Simuloinnissa selvitettiin 
metsästä tehtaalle kuljetettavien puutavaratoimitusten ohjaamista 
kustannustehokkaasti, puunhankinnan vaikutuksia tieverkon ja terminaalien 
käyttöön.

• Selvityksessä tutkittiin erikoisraskaan HCT-kuljetutuskaluston osuutta 
ajoneuvokantaan sekä arvioitiin mahdollisen Finnpulpin biotuotetehtaan 
puunhankinnan vaikutuksia tieverkon ja terminaalien käyttöön.

• HCT-kuljetuksilla lyhennettäisiin selvästi ajoneuvokannan 
kokonaiskuljetusmatkaa, mutta vaikutus kuljetuksen kokonaiskustannuksiin olisi 
kuitenkin vähäinen. HCT-terminaalien käyttö olisi merkittävä Iisalmen ja 
Nurmeksen suunnalla. Metsäenergiaa käyttävät suuret voimalaitokset 
Joensuussa, Kuopiossa ja Mikkelissä saattaisivat hyötyä lähellä sijaitsevista 
HCT-terminaaleista.

Puutavaran terminaalipaikkojen 
simulointi Itä-Suomen alueella 



• Kartalla on kuvattu HCT-terminaalien 
verkosto (17 kpl), joka muodostui 
simuloinnin tuloksena. Simuloinnissa 
HCT-terminaalien tuli sijaita 
mahdollisen HCT-käytävän varrella 
ja terminaaleista oli lähdettävä 
verraten suora HCT-kelpoinen reitti 
useaan käyttöpisteeseen.

•

• HCT-terminaaleista ja simuloinneista 
tarkemmin: Tutkimusraportti HCT-
terminaalit

HCT - terminaalien verkosto



Sähköinen karttapohja ArcGis Online

Linkki sähköiselle karttapohjalle



Terminaalien ilmoittaminen kartalle
• Kartalta puuttuvia terminaaleja voi ilmoittaa karttapohjaisella sovelluksella netissä.



• Rautateiden kuormauspaikat 
› Kylmien asemien säilyttäminen autokuljetuksen tarpeisiin.

› Olemassa olevia kuormauspaikkoja tulee kehittää.

› Ratoja poistettaessa toivottiin hyvien ja kantavien maapohjien jättämistä pistoiksi, 
autokuljetuksen puutavaran varastopaikoiksi.

› Rautateiden kuormauspaikat uudelleen tarkasteluun.

• Käytöstä poistettavat tiet ja öljysoralenkit
• Tarkasteltaisiin syrjään jäävien alueiden käyttömahdollisuus välivarastopaikoiksi tai 

terminaaleiksi.

• Levähdyspaikkojen auraus talvisin.

• Tieverkon kunnosta ollaan huolissaan, alemman tieverkon säästäminen 
varastopaikoilla tai terminaaleilla.

• Terminaalitarpeita valtateiden ja pääteiden varsilla.

• Tavoitetila, että on yhteisiä, luvallisia alueita, joissa selkeät pelisäännöt.

Toimijoiden näkemyksiä ja kehittämistarpeita



• Terminaalien hyödyntäminen puutavaraerien yhdistelyyn ympäri vuoden.

• Mahdollisuus ajaa hakkuutyömaan varasto  tyhjäksi kerralla -
terminaalimahdollisuus

• Siivous, kunnossapito, ympäristöluvat ja ympärivuorokautinen ja –vuotinen käyttö 
haaste.

• Pienempien maapohjien vesomistarve sekä kunnossapito.

• Uusia terminaaleja järkeviin paikkoihin, selkeä toimintamalli ja pelisäännöt.

• Terminaalin ylläpitäjänä yrittäjä, joka hoitaa hallinnoinnin ja kunnossapidon.

• Terminoitavasta puusta aihetuvista kuluista on saatava riittävä korvaus ja että 
ollaan valmiita maksamaan terminaaliyrittäjälle. 

• Uusien alueiden kuten turvetuotantoalueiden käyttämisen mahdollisuus.

Toimijoiden näkemyksiä ja kehittämistarpeita



Puun varastointitarpeet Pohjois-Savo

1. Vieremän alueelle, tarkemmin kohtaa 

yksilöimättä.

2. Kiuruveden rautatien kuormauspaikan 

läheisyyteen enemmän tilaa.

3. Iisalmen rautatien kuormauspaikan 

läheisyyteen enemmän tilaa.

4. Soinlahdessa Iisalmessa terminaalitarve, 

kohtaa tarkemmin yksilöimättä. Soinlahdessa 

on tarve kunnollisesta lastausasemasta tai 

puutermi-naalista joka soveltuu 

yhteiskäyttöön.

5. Sonkajärventien ja Kainuuntien risteysalueella 

tarve terminaalista.



6. Viitasaari-Keitele välillä, tarkemmin kohtaa 

yksilöimättä.

7. Tuovilanlahti - Pielavesi välillä, tarkemmin 

kohtaa yksilöimättä.

8. Siilinjärvi - Maaninka välillä, Kinnulanlahden 

läheisyys nostettu esiin.

9. Tervo-Vesanto välillä, tarkemmin kohtaa 

yksilöimättä.

Puun varastointitarpeet Pohjois-Savo



10. Kaavin keskustan läheisyyteen, 

tarkemmin kohtaa yksilöimättä.

11. Kuopion eteläpuolella, Kurkimäen ja 

Pellesmäen alueella, tarkemmin kohtaa 

yksilöimättä.

12. Tie numero 9 varrella Riistavesi-

Tuusniemi välillä, tarkemmin kohtaa 

yksilöimättä.

13. Tie numero 5 varrella Kuopiosta etelään, 

tarkemmin kohtaa yksilöimättä.

Puun varastointitarpeet Pohjois-Savo



14. Puutavaran terminaalin tarve, ei tarkka kohta, 
Nurmes

Puun varastointitarpeet Pohjois-Karjala



15. Terminaalin tarve alueella, Juuka

16. Risteyskohta Enocellin tehtaalle ja etelän 

suuntaan suuntautuviin kuljetuksiin. Tarve säilyttää 

perävaunua ja pieniä eriä puita ym.

17.Tarve terminaalille alueella, Liperi

18. Joensuun alueelta lähtee puuta uittamalla 

aluksella ja junalla. Autokuljetusten jatkokuljetusta ja 

keräilyä varten tarvittaisiin kunnon alue, Kontiolahti, 

Joensuu alueelle.

• Kartalla olevien kohden lisäksi:

• Nurmekseen kaivataan puunostureille 
jättöpaikkoja.

• Joensuuhun rekkaparkki

• Niiralaan kannattaa pohtia HCT-rekkojen käyttöä.

• Tuusjärvi – Varkoi –välillä oleva vanhan 
öljysoralenkki sopisi käyttöön otettavaksi. 

• Tohmajärven teollisuusalueelle olisi 
sorakenttäisen varastopaikan tarve.

• Tarve metsäenergiaterminaalille (tarkempaa 
sijaintia ei ole tuotu esille)

Puun varastointitarpeet Pohjois-Karjala



19. Terminaalin tarve on 
Anttolantien varressa 

Mikkelissä.

• Uusi terminaali Mikkeliin lähelle 
isoa tietä.

• Tarve metsäenergiaterminaalille 
(tarkempaa sijaintia ei ole tuotu 
esille)

• Karttapohjalle ei tullut merkintöjä 
Etelä-Savon osalta.

Puun varastointitarpeet Etelä-Savo

19



• Sähköinen karttapalvelu valtakunnalliseksi sekä sen päivitys ja ylläpito.

• Yritysten ja yhteiskunnan yhteistyötä tarvitaan.

• Kun terminaalitarpeita tulee esille, kannattaa olla yhteydessä sen alueen kuntaan 
tai kaupunkiin. 

• Yhteinen tahtotila toimia ja luoda toimintaedellytyksiä toiminnalle.

• Yrittäjien työn arvostaminen ja työn merkityksen tärkeys.

• Hankkeen aineistot:

Terminaaleista tehoa biotalouteen -hankkeen sivut

Lopuksi





Kiitos

Birgitta Jalkanen

birgitta.jalkanen@metsakeskus.fi


