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1 JOHDANTO 

Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata ratkaisut energiapuun toimitusver-
koston ja terminaaliratkaisuiden toteuttamiseen suuressa kokoluokassa. Selvi-
tys on kytketty maantieteellisesti Hattulan Merveen, johon on suunniteltu ener-
giapuuta hyödyntävää biojalostamoa. Tässä selvityksessä kuvataan neljä ener-
giapuun toimitusketjua, jotka perustuvat erilaisiin terminaaliratkaisuihin. Toi-
mitusketjujen ja terminaalien hallinnasta kuvataan kolme vaihtoehtoa. Lopuksi 
annetaan suositus metsähakkeen ja energiapuun hankinnasta Merven bioener-
giakeskukseen. 

Selvitys on toteutettu maaseuturahaston rahoittamassa Hämeen uusiutuvan 
energian tulevaisuus (HUE) -hankkeessa. HUE-hankkeen tavoitteena on edistää 
uusiutuvan energian käyttöä Hämeessä. Hanketta johtaa ProAgria Etelä-Suomi 
ja muina hanketoimijoina ovat Metsäkeskus Häme-Uusimaa, Hämeen ammat-
tikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Selvityksen on toteutta-
nut Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:sta. Työtä ovat ohjan-
neet Heikki Pusa Hämeen liitosta ja Kaisa Halme ProAgriasta. 

2 MERVEN BIOENERGIAKESKUS JA YRITYSALUE 

Merven bioenergiakeskukseen suunnitellaan energiapuuta käyttävää biojalos-
tamoa, joka käyttäisi puuta vuodessa 1 000 000 - 2 000 000 kiintokuutiometriä 
vuodessa. Energiasisältönä tämä vastaa 2000 - 4000 GWh vuodessa. Ensisijaise-
na teknisenä ratkaisuna on metsähakkeen kaasutus ja biokaasun syöttäminen 
maakaasuverkkoon. Maakaasuverkon lähisyys tarjoaa biokaasun tuottamiseen 
mahdollisuuden, joka puuttuu useimmilta suunnitelluilta biojalostamoilta. 
Muita teknisiä vaihtoehtoja on esimerkiksi biohiilen tuottaminen.  

Bioenergiakeskusta suunnitellaan osaksi Merven uutta noin 100 hehtaarin laa-
juista yritysaluetta. Tästä bioenergiakeskuksen käyttöön on alustavasti arvioitu 
20 hehtaarin alue. Yritysalue sijoittuu Parolan taajaman pohjoispuolelle mootto-
ritien kupeeseen. 

3 TERMINAALIJÄRJESTELMÄT 

3.1 Keskitetty käyttöpaikkaterminaali 

Keskitettyyn käyttäpaikkaterminaaliin perustuvassa toimitusketjussa valtaosa 
energiapuusta tuodaan Merven bioenergiakeskuksen käyttöpaikkaterminaaliin 
varastoitavaksi ja haketettavaksi. Tällöin voidaan investoida tehokkaaseen kiin-
teään sähkökäyttöiseen käyttöpaikkahakkuriin tai -murskaimeen, jolle saadaan 
tasainen käyttö esimerkiksi kahdessa työvuorossa. Tämä toimitusmalli vaatii 
runsaasti tilaa Mervessä energiapuun varastointiin. Suuri varastokenttä mah-
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dollistaa energiapuun ostamisen kesällä varastoon, jolloin voidaan hyötyä ke-
säkauden edullisemmista hinnoista. Käyttöpaikkaterminaali lisää tehokkuutta 
etäämpänä sijaitseviin terminaaleihin verrattuna, kun puun haketuksen tai 
murskauksen jälkeen hakkeen siirrot voidaan toteuttaa kuljettimilla. Tällöin 
vältetään hakerekan lastaus ja purku haketuksen jälkeen. Kustannuksissa ero 
on käyttöpaikkahaketuksen eduksi noin 1-3 euroa/MWh. Tienvarsihaketuk-
seen perustuva toimitusketju on silti useimmissa tapauksissa käyttöpaikkaha-
ketusta edullisempi ratkaisu. Etenkään pienen irtotiheyden metsätähteitä ei 
kannata kuljettaa kaukaa käyttöpaikalle haketettavaksi. Käyttöpaikkamurs-
kauksen kilpailukyky toimitusketjujen vertailussa on paras kantojen ja järeän 
lahopuun murskauksessa. Kantomurskeen tuotannossa monet pitävät käyttö-
paikkamurskausta kustannustehokkaimpana ratkaisuna. Kannot ja pyöreä puu 
voidaan pääosin ostaa Merven bioenergiakeskukseen murskattavaksi. 

Käyttöpaikkaterminaali on huoltovarmuuden kannalta paras ratkaisu. Runsail-
la käyttöpaikkavarastoilla voidaan suojautua energiapuun toimitushäiriöitä 
vastaan. Runsaat omat energiapuuvarastot suojaavat myös energiapuun hin-
nannousua vastaan. Kiinteän käyttöpaikkamurskaimen häiriöiden varalta on 
oltava riittävät hakevarastot. Jos käyttöpaikkamurskaimen seisokki kestää usei-
ta päiviä, voidaan mobiilihakkureilla ja -murskaimilla turvata hakkeen tuotanto 
poikkeustilanteessa. 

Investointi käyttöpaikkaterminaalin tehokkaisiin laitteisiin edellyttää suurta 
käsiteltävän energiapuun määrää. Mikäli käyttöpaikalla tapahtuva energiapuun 
murskaus ei ole jatkuvaa, on edullisempaa käyttää siirrettäviä mobiilimurs-
kaimia tarpeen mukaan. Mikäli kohtuulliselta kuljetusetäisyydeltä on saatavissa 
riittävä määrä energiapuuta Merveen haketettavaksi tai murskattavaksi, voi-
daan investoinneilla tehokkaisiin laitteisiin saavuttaa säästöä vaihtoehtoisiin 
toimitusketjuihin verrattuna. Käyttöpaikalla varastoitavan ja murskattavan 
puun määrä eivät ole suoraan sidottuja toisiinsa. Käyttöpaikkamurskaus on 
mahdollista myös pienellä käyttöpaikkavarastolla, jolloin puun kuljetuksen on 
oltava jatkuvaa joko suoraan metsästä tai muista terminaaleista. Suuri käyttö-
paikkavarasto lisää huoltovarmuutta ja mahdollistaa paremman joustavuuden 
energiapuutoimituksissa.  

Terminaalien pinta-alan mitoitusperusteena käytetään yleisesti yhden neliömet-
rin terminaalipinta-alaa yhtä energiapuun kiintokuutiometriä kohti. Tämä mi-
toitus sopii etenkin hakkeen ja rangan varastointiin. Kuitupuun ja järeän run-
kopuun varastoinnin tilantarve on pienempi. Kantojen ja kokopuun varastointi 
vaatii hieman enemmän tilaa. Metsätähteiden varastoinnin tilantarve on lähes 
kaksinkertainen (Impola & Tiihonen 2011). Tilantarpeen arvioinnin lähtökoh-
daksi voidaan valita esimerkiksi, että bioenergiakeskuksen käyttöpaikkavaras-
toon pitäisi pystyä varastoimaan kolmen kuukauden käyttöä vastaava määrä 
energiapuuta. Tällöin 1 000 000 m3 vuotuisella energiapuunkäytöllä terminaali 
mitoitettaisiin 250 000 m3 varastointiin, jolloin terminaalin koko olisi 25 hehtaa-
ria. Vastaavasti 2 000 000 m3 vuotuisella energiapuun käytöllä kolmen kuukau-
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den energiapuutarpeen varastointiin pitäisi varata 50 hehtaaria. Mikäli termi-
naaliin varastoitaisiin puolen vuoden tarve energiapuuta, kasvaisi terminaalin 
koko vastaavasti 1 000 000 m3 vuotuisella käytöllä 50 hehtaariin ja 2 000 000 m3 
vuotuisella käytöllä 100 hehtaariin. Tilantarvetta voidaan pienentää lisäämällä 
kasan korkeutta ja sijoittamalla useita pinoja vierekkäin ilman tieuraa. Runko-
puun tiiviissä varastoinnissa tilantarvetta saadaan vähennettyä edellä esitetyis-
tä luvuista. 

Terminaalin koon kasvaessa useisiin kymmeniin hehtaareihin, on terminaalin 
sisäiseen logistiikkaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Suuren kokoluokan 
puuterminaaleista on kokemusta etenkin kuitupuun varastoinnissa sellutehtail-
la. Energiapuun varastoinnissa yli viiden hehtaarin terminaalit ovat vielä har-
vinaisia. Sellutehtaillakin käyttöpaikkavarastot on mitoitettu varsin pieniksi 
suhteessa vuotuiseen käyttöön, ja toimitusketjun hallinta perustuu puun ostoon 
pystykaupalla ja hakkuiden ja kuljetusten ajoitukseen puun tarpeen mukaan. 
Ainespuun varastoinnista voidaan ottaa oppia myös energiapuuterminaalien 
suunnitteluun. Energiapuuterminaaleissa ei ole nykyisin käytössä yhtä järeää 
kalustoa puun siirtelyyn kuin sellutehtailla. Kuitupuun toimitusketjusta ener-
giapuu poikkeaa siinä, että energiapuu on tärkeää saada kuivumaan mahdolli-
simman paljon ennen haketusta. 

Merven yritysaluetta suunnitellaan 100 hehtaarin kokoiseksi, josta bioenergia-
keskukselle on ajateltu 20 hehtaaria. 20 hehtaaria riittää hyvin bioenergiakes-
kuksen tarpeisiin. Näin suurista energiapuuterminaaleista ei vielä ole Suomessa 
käytännön kokemuksia. Bioenergiakeskukselle suunniteltu alue soveltuu erin-
omaisesti käyttöpaikkaterminaalille, koska asutusta ei ole lähellä ja harju suojaa 
Parolaa mahdolliselta meluhaitalta. Alueen mikroilmasto harjun eteläpuolella ja 
moottoritien varressa edistää puun kuivumista, koska aurinko pääse paista-
maan ja tuuli puhaltamaan. Kuvassa 1 on esitetty yksi vaihtoehto biojalostamon 
ja käyttöpaikkaterminaalin sijoittamiseen. 
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Kuva 1. Kartta Merven bioenergiakeskuksesta. Kartassa on esitetty yksi vaihtoehto 
biojalostamon, murskaimen, energiapuun varastokentän ja liikenneyhteyksien toteut-
tamisesta. 

3.2 Lähiterminaalit 

Lähiterminaaleihin perustuvassa toimitusmallissa Merven lähialueilla alle 20 
kilometrin etäisyydellä on 2-3 suurta bioenergiaterminaalia, joissa energiapuun 
varastointi ja haketus tapahtuu. Tällöin Merven bioenergiakeskukseen kuljete-
taan vain valmista haketta. Tässä mallissa ei siten tarvita tilaa useiden hehtaa-
rien varastokentälle bioenergiakeskuksessa, vaan valmiin metsähakkeen varas-
to- ja vastaanottojärjestelyt riittävät. Lähiterminaaleihin voidaan investoida joko 
kiinteät käyttöpaikkamurskaimet tai käyttää siirrettäviä hakkureita ja murs-
kaimia. Ratkaisu riippuu terminaaleissa haketettavan energiapuun määrästä. 
Kiinteä sähkökäyttöinen murskain on kustannustehokkain ratkaisu, jos käyttö-
tunteja kertyy lähes ympäri vuoden kahdessa työvuorossa. Myös lähiterminaa-
lijärjestelmä on huoltovarmuuden kannalta hyvä ratkaisu, koska energiapuuta 
voidaan varastoida usean kuukauden käyttötarpeeseen lähellä bioenergiakes-
kusta. Useilla voimalaitoksilla on käytössään lähiterminaaleja, koska voimalai-
tosalueella ei ole ollut tilaa mittavaan energiapuun varastointiin. Vanhat voima-
laitokset ovat usein jääneet laajenevan kaupungin sisään, jolloin energiapuu-
terminaalit on joutunut suunnittelemaan kauemmas. Melurajoitukset voivat 
rajoittaa energiapuun haketusta ja murskausta voimalaitosalueella. Useissa bio-
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voimalaitoshankkeissa lähiterminaaleille on löytynyt edullisempi ja tarkoituk-
seen paremmin sopiva tontti kuin käyttöpaikalla.  

Lähiterminaaleja varten etsittiin mahdollisia terminaalipaikkoja alle 20 kilomet-
rin etäisyydeltä Merven bioenergiakeskuksesta. Mahdollisten terminaalipaikko-
jen valinta tehtiin karttatarkastelun perusteella.  Ensisijaisena valintakriteerinä 
oli terminaalin sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella. Muina valintakritee-
reinä oli alueen rakennettavuus ja etäisyys asutukseen. Energiapuuterminaalis-
sa tarvitaan tasaista kantavaa varastokenttää, joten esimerkiksi käytöstä poiste-
tut soranottoalueet sopivat erinomaisesti energiapuun varastointiin. Mahdollis-
ten melu- ja pölyhaittojen vuoksi terminaalin etäisyys asutukseen tulee olla vä-
hintään 500 metriä ja mieluiten yli kilometri. Nämä etäisyydet ovat suosituksia 
ja monet nykyiset terminaalit sijaitsevat vain parin sadan metrin päässä asutuk-
sesta tai jopa keskellä kylää vanhalla teollisuuskiinteistöllä. Tässä selvityksessä 
ei arvioitu valittujen alueiden maanomistusta ja kaavatilannetta eikä ympäris-
tönäkökohtien, kuten pohjavesialueiden, vaikutusta terminaalin perustamisen 
edellytyksiin. Joissakin tapauksissa suunnitellun terminaalialueen sijainti poh-
javesialueella on johtanut vaatimuksiin asfaltoinnista ja vesienkäsittelystä. Kart-
tatarkastelussa valitut terminaalipaikat on esitetty kuvassa 2 ja taulukossa 1. 

 

Kuva 2. Kartta mahdollisista lähiterminaalien sijainneista. 

Taulukko 1. Yhteenveto lähiterminaalien perustamiseen mahdollisesti soveltuvista 
kohteista alle 20 kilometrin etäisyydellä Merven bioenergiakeskuksesta. 
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1. Isomäki. Valtatie 3 ja tie 130 liit-
tymän eteläpuoleinen alue 

Alue metsätalousmaata, kantava maaperä, si-
jainti moottoritieliittymän tuntumassa, vain 
vähän asutusta lähellä 

2. Palssarinkangas. Tien 57 varressa Käytössä olevaa ja käytöstä poistettua soranot-
toaluetta. Ei asutusta lähellä. 

3. Rahkoilan maankaatopaikka. Tien 
57 varressa 

Maankaatopaikan yhteyteen voisi perustaa 
myös energiapuuterminaalin. Asutusta 500 
metrin etäisyydellä. 

4. Hätilä. Tien 10 varressa Kankais-
ten kylän ja Puolustusvoimien am-
puma-alueen välissä 

Käytössä olevaa ja käytöstä poistettua soranot-
toaluetta. Kankaisten kylä kilometrin päässä. 

5. Pyyttämö. Tien 10 varressa Hä-
meenlinna ja Rengon välissä 

Alue metsätalouskäytössä. Ei asutusta. Useita 
mahdollisia terminaalipaikkoja. 

 

Lähiterminaaleihin perustuvassa toimitusratkaisussa sopiva terminaalien mää-
rä on kahdesta kolmeen kappaletta. Terminaalit tulee sijoittaa bioenergiakes-
kuksen eri puolille valtateiden varteen siten, ettei energiapuuta tarvitse kuljet-
taa bioenergiakeskuksen ohi terminaaliin. Tällöin terminaalitoiminta ei juuri-
kaan lisää kokonaiskuljetusmatkaa. Käyttöpaikkaterminaaliin verrattuna lähi-
terminaalien keskeisimmät edut ovat kustannussäästö tontin hinnassa ja termi-
naalitoimintaa paremmin sietävä ympäristö. Mikäli nämä edut eivät toteudu, 
on käyttöpaikkaterminaaliin investoiminen parempi ratkaisu.  

3.3 Alueellinen terminaalijärjestelmä 

Alueellisessa terminaalijärjestelmässä terminaalit on sijoitettu tasaisesti koko 
hankinta-alueelle hyvien liikenneyhteyksien varteen. Energiapuun varastointi 
ja haketus tapahtuu pääosin terminaaleissa, joista kuljetetaan valmista metsä-
haketta Merven bioenergiakeskukseen. Terminaalien sijoittelussa huomioidaan 
hyvät liikenneyhteydet ja terminaalien lähialueen metsävarat. Alueellisessa 
terminaalimallissa kuljetusmatkat terminaalista Merveen ovat pidemmät, joten 
metsähakkeen kuljetuskalustoa tarvitaan enemmän ja hakekuljetusten koordi-
noinnin on oltava tarkempaa lähiterminaalimalliin verrattuna. Etuna metsäva-
rojen läheisyydestä on lyhyt kuljetusmatka metsästä terminaaliin, jolloin myös 
metsätähteiden kuljetus terminaaliin haketettavaksi on mahdollista.  

Kuvassa 3 ja taulukossa 2 on esitetty tässä työssä selvitettyjä mahdollisia bio-
energiaterminaalin paikkoja. Terminaalipaikat on valittu muutoin samoin pe-
rustein kuin lähiterminaalien tarkastelussa, mutta kuljetusmatka Merveen on 
pidempi ja terminaalin sijainnissa on huomioitu myös lähialueen metsävarat. 
Bioenergiaterminaaleiksi soveltuvien kohteita löytyy runsaasti, kun tarkastelu 
tehdään koko hankinta-alueella. Siten tässä kuvattujen kohteiden lisäksi on 
myös muita bioenergiaterminaalin perustamiseen hyvin sopivia kohteita. Tässä 
terminaalipaikkojen luettelossa ei ole mukana alueella jo toimivia terminaaleja. 
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Terminaalien mitoitusta suunniteltaessa keskeinen kysymys on terminaalitoi-
minnan mitoitus suhteessa tienvarsihaketukseen ja suoriin haketoimituksiin 
tienvarresta käyttöpaikalle. Terminaalihaketukseen perustuvan toimitusketjun 
kustannusten lasketaan yleisesti olevan 1-3 euroa/MWh tienvarsihaketusta 
korkeammat. Tämä johtuu etenkin ylimääräisestä kuorman lastauksesta ja pur-
kamisesta tienvarsihaketukseen verrattuna. Tämän vuoksi tienvarsihaketuk-
seen perustuvat toimitusketjut hallitsevat yhä haketoimituksia. Terminaalihake-
tuksen etuina on parempi häiriönsietokyky esimerkiksi hankalia keliolosuhteita 
ja kalustorikkoja kohtaan. Terminaaliin voidaan kuljettaa puuta joustavammin 
varastoitavaksi. Haketuksessa kalustolle saadaan korkea käyttöaste, mikä las-
kee kustannuksia. Mikäli haketettavan energiapuun määrät ovat riittävän suu-
ret, voidaan investoida kiinteään hakkuriin tai murskaimeen. Hakekuljetusten 
aikataulutus terminaaleista on helpompaa kuin tienvarsivarastoilta, mikä hel-
pottaa toimitusten suunnittelua ja ohjausta. 

Terminaaliverkosto muodostuu luonnostaan alueelliseksi, mikäli energiapuun 
ja metsähakkeen hankinta Merveen toteutetaan valtaosaltaan nykyisten metsä-
hakkeen toimittajien kautta. Tällöin terminaaleista toimitetaan haketta useisiin 
eri käyttökohteisiin toimitussopimuksista ja hakkeen kysynnästä riippuen.  

 

Kuva 3. Kartta alueellisesta terminaalijärjestelmästä. 
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Taulukko 2. Yhteenveto alueelliseen terminaalijärjestelmään valituista mahdollisista 
terminaalipaikoista. 
1. Kurjenkallio, Akaa. Teiden 9 ja 
303 liittymän eteläpuolella Toijalan 
ja Viialan taajamien välissä 

Entisen kaatopaikan ympäristö sijaitsee logisti-
sesti erinomaisella paikalla eikä lähellä ole asu-
tusta. 

2. Vuortenharju. Kangasalan Pohjan 
kylän eteläpuolella. 

Laaja toiminnassa oleva soranottoalue. Ei asu-
tusta lähellä. 

3. Padasjoki. Teiden 24 ja 53 etelä-
puoleinen alue. 

Logistisesti erinomainen sijainti. Alue metsäta-
louskäytössä. Asutus huomioitava terminaalin 
sijainnissa. 

4. Evo, Padasjoki tai Hämeenlinna. 
Tien 53 varsi. 

Terminaalin perustaminen Syrjäinharjun so-
ranottoalueelle tai muuhun kohteeseen tien 53 
varrella. Runsaat metsävarat lähialueella.  

5. Lakkamäki, Hämeenlinna. Tien 10 
varrella lähellä tien 12 risteystä. 

Soranottoalue, ei korkeuseroja. 

6. Karhunkorpi, Hämeenlinna. Tien 
10 varsi. 

Kestopuun kierrätysterminaalin ympäristö 
sopisi myös energiapuuterminaalille. Alue 
metsätalouskäytössä. 

7. Lakeanummi, Hausjärvi. Käytössä oleva laaja soranottoalue. 
8. Kusiaismäki, Tervakoski. Suljettu kaatopaikka. 
9. Loppi, tien 54 varsi Lopen ja Rii-
himäen välissä 

Metsäaluetta, jossa ei asutusta. 

10. Tammela, teiden 10 ja 283 ris-
teysalue 

Logistisesti erinomainen sijainti. Alue metsäta-
louskäytössä. 

 

3.4 Hajautettu energiapuun varastointi 

Hajautettuun energiapuun varastointiin ja tienvarsihaketukseen perustuvassa 
toimitusketjussa energiapuu haketetaan siirrettävillä hakkureilla tienvarsivaras-
toilla ja kuljetetaan hakkeena käyttöpaikalle. Energiapuu pyritään varastoimaan 
palstalla tai tienvarressa vähintään yhden kesän yli puun kuivattamiseksi ja 
energiasisällön nostamiseksi. Tienvarsihaketukseen perustuva toimitusketju on 
useimmissa tapauksissa edullisempi kuin terminaalihaketukseen tai käyttö-
paikkahaketukseen perustuva toimitusketju. Kustannusetu perustuu etenkin 
toimitusketjun yksinkertaisuuteen, kun kuormaa ei tarvitse purkaa ja lastata 
terminaalilla. Metsätähteiden ja kokopuun kuljetus pitkiä matkoja on kallista 
pienen irtotiheyden vuoksi. Metsähakkeen irtotiheys on kaksinkertainen met-
sätähteisiin verrattuna. Rangan tiheys on metsähakkeen kanssa samaa luokkaa 
ja kuitu- ja tukkipuukuorman tiheys on haketta suurempi. Siten pyöreä karsittu 
puu sopii hyvin terminaali- ja käyttöpaikkahaketukseen.  

Tienvarsihaketukseen perustuvan toimitusketjun ohjaus vaatii tarkkaa aikatau-
lutusta, jotta mobiilihakkurille ja hakeautoille tulisi mahdollisimman vähän 
odotusta ja hakkurin siirtymät kohteelta toiselle pysyisivät mahdollisimman 
lyhyinä. Tienvarsihaketusketjulla on vaikea reagoida nopeisiin hakkeen kysyn-
nän vaihteluihin, koska tienvarsivarastot sijaitsevat hajallaan ja usein kaukana 
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hakkeen käyttöpaikasta. Talvella lumiolosuhteet vaikeuttavat tienvarsihaketus-
ta, koska tiet tienvarsivarastoille on aurattava. Ympärivuotinen toimitusvar-
muus onkin varmistettava tarvittavilla terminaaleilla ja hakevarastoilla.  

Merveen suunnitellun biojalostamon mahdollisesti tasainen metsähakkeen tar-
ve on etu tienvarsihaketukseen ja suoriin hakekuljetuksiin perustuvissa toimi-
tusketjuissa. Tasaisen metsähakkeen käytön vuoksi ei välttämättä tarvitse va-
rautua yhtä suurilla terminaaleilla kuin CHP-laitosten vaihtelevaa kysyntää 
varten. Tasainen hakkeen kysyntää auttaa tienvarsihaketuskaluston mitoituk-
sessa. Merven bioenergiakeskus voikin saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä, 
jos se voi vastaanottaa metsähaketta tasaisesti vuoden ympäri. Kesäaikaan 
energiapuun haketus- ja kuljetuskalusto on vajaakäytöllä, joten metsähaketta on 
mahdollista ostaa keskimääräistä edullisemmin.  

3.5 Terminaalijärjestelmien vertailu 

Taulukkoon 3 on koottu yhteenveto eri terminaaliratkaisuiden vahvuuksista ja 
heikkouksista. Käyttöpaikkaterminaalin etuja on hyvä huoltovarmuus ja yksin-
kertainen toimitusketju, koska metsähake voidaan syöttää murskaimelta suo-
raan hakesiiloihin. Käyttöpaikkaterminaalien yleistymisen pääesteenä on ollut 
tilan puute voimalaitosten ympärillä. Käyttöpaikkaterminaaleja käytetään eten-
kin pyöreän puun ja kantojen varastointiin ja murskaukseen. 

Lähiterminaaleilla voidaan saavuttaa lähes yhtä hyvä huoltovarmuus kuin 
käyttöpaikkaterminaaleilla, mutta lähiterminaalille voidaan usein löytää edulli-
sempi tai terminaalitoimintaan paremmin soveltuva tontti kuin käyttöpaikalla. 

Alueellisessa terminaalimallissa terminaalit sijaitsevat yleensä metsävarojen 
lähellä, jolloin kuljetusmatka metsästä terminaaliin on lyhempi. Alueellisia ter-
minaaleja käytetään etenkin kantojen varastointiin ja murskaukseen, mutta 
myös metsätähteiden ja kokopuun terminaalihaketus voi tulla kyseeseen, kun 
kuljetusmatka tienvarsivarastolta terminaaliin pysyy muutamassa kymmenessä 
kilometrissä. 

Tienvarsihaketusta pidetään useimmissa tilanteissa edullisimpana toimitusket-
juna, mutta toimitusvarmuuden vuoksi hakkeen toimitus ei voi perustua yksis-
tään tienvarsihaketukseen. Tienvarsihaketuksen heikkoutena on huono rea-
gointikyky huippukysyntään ja toisaalta kesäkauden seisokki. Monet hakkeen-
toimittajat pitävätkin terminaalien suurimpana etuna työn kausivaihtelun ta-
saamista. 
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Taulukko 3. Yhteenveto edellä kuvattujen toimitusketjujen vahvuuksista ja heikkouk-
sista. 
 Vahvuudet Heikkoudet 
Käyttöpaikkaterminaali Kiinteä murskain nostaa 

tehokkuutta 
Yksinkertainen toimitus-
ketju 
Paras ratkaisu huoltovar-
muuden kannalta 
Tasaa työn kausivaihtelua 

Kalliit investointikustan-
nukset 
Metsätähteiden kuljetus 
kallista pienen irtotihey-
den vuoksi 
Usein tilanpuute rajoittee-
na 

Lähiterminaalit Hyvä toimitusvarmuus 
myös huippukäytöllä, kos-
ka kuljetusmatkat ovat 
lyhyet 
Tasaa työn kausivaihtelua 

Lastaus ja purku terminaa-
lilla nostavat toimitusket-
jun kustannuksia 
Metsätähteiden kuljetus 
kallista pienen irtotihey-
den vuoksi. 

Alueelliset terminaalit Hyvä toimitusvarmuus, 
koska puu on hyvien tie-
yhteyksien varrella 
Tasaa työn kausivaihtelua 
Lyhyet kuljetusmatkat 
metsästä terminaaliin 

Lastaus ja purku terminaa-
lilla nostavat toimitusket-
jun kustannuksia 

Hajautettu energiapuun 
varastointi 

Kustannustehokas toimi-
tusketju, koska ei ylimää-
räisiä työvaiheita 
Ei tarvita erillisiä terminaa-
lialueita. 

Tienvarsivarastojen hallin-
ta työlästä 
Varastot vaikeiden kulku-
yhteyksien takana 
Hakkurin ja hakerekkojen 
työnohjaus haastavaa 
Hakkurin tehollinen työai-
ka jää pieneksi, koska aika 
menee hakkurin siirtelyyn 
Kausivaihtelu ongelma 

 

Kuvassa 4 on verrattu toisiinsa neljän metsähakkeen toimitusketjun kustannuk-
sia. Kantojen osalta vertailussa on sekä terminaalimurskaukseen että käyttö-
paikkamurskaukseen perustuvat toimitusketjut. Pienpuun ja metsätähteiden 
osalta toimitusketju perustuu tienvarsihaketukseen. Kuvassa näkyy kuljetus-
matkan vaikutus hakkeen tuotantokustannusten kehitykseen. 
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Kuva 4. Käyttöpaikalle toimitetun metsähakkeen tuotantokustannukset suhteessa kul-
jetusmatkaan (Ryymin ym. 2008). Kantomurskeen tuotannosta on kuvattu sekä termi-
naalimurskaukseen että käyttöpaikkamurskaukseen perustuvat toimitusketjut. Pien-
puu ja latvusmassa on haketettu tienvarsivarastolla ja kuljetettu hakkeena käyttöpai-
kalle. 

Paras toimitusratkaisu ei suuressa kokoluokassa voi koskaan perustua yksittäi-
seen toimitusketjuun. Optimaalinen toimitusverkosto rakentuu eri toimitusket-
jujen yhdistelmästä. Nykyisin tienvarsihaketus muodostaa yleensä toimitusver-
koston pääosan, ja toimituksen varmistetaan riittävillä terminaalivarastoilla. 
Pääsääntöisesti metsähaketta toimitetaan samasta terminaalista useille asiak-
kaille, jotka voivat sijaita kaukanakin terminaalista. Merven bioenergiakeskuk-
selle optimaaliseen energiapuun ja metsähakkeen hankinnan toimitusverkos-
toon otetaan kantaa kappaleessa yhdeksän. 

4 LAADUNHALLINTA METSÄHAKKEEN TUO-
TANNOSSA 

Metsähakkeen tuotannon laadunhallinnan keskeisenä tavoitteena on tuottaa 
mahdollisimman kuivaa haketta ja välttää lahoamisesta johtuva lämpöarvon 
lasku. Energiapuu on saatava kuivumaan mahdollisimman paljon ennen hake-
tusta. Lähtökohtana on energiapuun kuivatus yhden kesän yli. Metsätähteitä eli 
oksa- ja latvusmassaa ei ole hyvä varastoida pidempään kuin yhden kesän yli 
lahoamisen välttämiseksi. Rankaa ja järeämpää runkopuuta varastoidaan yleen-
sä korkeintaan kaksi vuotta. Kantoja voi varastoida jopa useita vuosia laadun 
heikkenemättä. Pääoman sitominen kantovarastoihin useaksi vuodeksi ei ole 
kuitenkaan taloudellisesti tarkoituksenmukaista. 
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Keväällä ja alkukesästä energiapuu kuivuu nopeasti pienissä kasoissa palstalla, 
joten maastokuljetuksella ei ole kiirettä puun laadunhallinnan kannalta. Myös 
tienvarsivarastoille saadaan tehtyä tilaa, jos ainespuu kuljetetaan pois tienvar-
sivarastolta ennen energiapuun ajoa tienvarteen. Metsätähteitä ja kokopuuta 
suositellaan varastoitavaksi palstalla, jotta lehdet ja neulaset varisevat palstalle. 
Kantojen kuivatus palstalla edistää maa-aineksen varisemista, kun kannot siir-
retään tienvarsivarastoon.  

Tienvarsivarastoinnissa tärkein kuivumiseen vaikuttava asia on varaston sijain-
ti. Puu kuivuu parhaiten tuulisella avoimella etelärinteellä. Tienvarsivarastojen 
kastumista voidaan edistää peittämällä kasat peitepaperilla. Ristikkäin asete-
tuilla aluspuilla edistetään ilman kiertoa kasan alla ja kasan kuivumista. Teke-
mällä korkeita kasoja sateen kasteleva vaikutus pienenee. Kasojen peittäminen 
vähentää kastumista sateella. Peittämisen kustannus on noin 0,5 - 1,0 eu-
roa/MWh. Peittämisen taloudellinen kannattavuus on harkittava tapauskohtai-
sesti. Loppukesällä haketettavien tai terminaaliin siirrettävien energiapuuka-
sojen peittäminen ei yleensä ole tarpeen, kun taas talveen tai talven yli varastoi-
tavat kasat kannattaa peittää. 

Energiapuun varastointiin terminaalissa pätevät samat periaatteet kuin tienvar-
sivarastoillakin. Valmista haketta voi varastoida aumassa muutaman kuukau-
den. Hakkeen varastoinnissa kompostoitumisen käynnistyminen alentaa läm-
pöarvoa ja aiheuttaa palovaaran. Useita viikkoja varastoitavassa hakkeessa ei 
saa olla vihreää lehti- tai neulasmassaa, koska ne käynnistävät kompostoitumi-
sen muutamassa päivässä. Hakkeen aumavarastointi altistaa hakkeen kompos-
toitumisen lisäksi myös sateelle, joten laadunhallinnan kannalta paras ratkaisu 
on toimittaa hyvin peitetystä kasasta tehty hake suoraan käyttökohteen poltto-
ainesiiloon. Katosten rakentaminen hakkeen varastointiin ei ole osoittautunut 
taloudellisesti kannattavaksi. Katettujen hakevarastojen rakentaminen voi tulla 
kyseeseen, jotta voidaan toimittaa kuivaa rankahaketta pienille lämpökeskuksil-
le. Suurkäyttäjien hakkeen laadunhallinnassa tärkeintä on tienvarsivarastojen 
oikeaoppinen rakentaminen.  

Bioenergiakeskuksessa voidaan mahdollisesti hyödyntää ylijäämälämpöä met-
sähakkeen kuivattamiseen. Hakkeen kuivausteknologia on osoittautunut toi-
mivaksi myös teollisessa mittakaavassa. Kuivaus on tarpeen etenkin, jos bioja-
lostamon prosessi edellyttää kuivaa haketta. 

5 TERMINAALIEN HALLINTA JA LIIKETOIMINTA 

5.1 Haketoimittajien hallinnoimat terminaalit 

Suomen nykyiset bioenergiaterminaalit ovat pääosin metsähakkeen toimittajien 
omistamia ja hallinnoimia. Tässä toimitusmallissa haketoimittaja vastaa omasta 
toimitusverkostostaan ja varmistaa haketoimitukset riittävällä terminaalikapasi-
teetilla. Metsähakkeen käyttäjä kilpailuttaa haketoimitukset ja ostaa valmista 
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haketta perille toimitettuna. Kukin haketoimittaja toimittaa haketta omilta tien-
varsivarastoiltaan tai terminaaleistaan. Samasta terminaalista toimitetaan haket-
ta tyypillisesti usealle eri asiakkaalle, jotka voivat sijaita kaukanakin terminaa-
lista.   

Energiapuu- ja metsähakemarkkinoilla on nykyään kova kilpailu, vaikka ener-
giapuuta riittää vielä hyvin eteläisessäkin Suomessa. UPM, Stora Enso ja Metsä 
Group hallitsevat ainespuukaupan ohessa myös energiapuumarkkinoita. Tämä 
on luonnollista, koska suurin osa energiapuusta korjataan ainespuuhakkuiden 
yhteydessä. Kuusikon päätehakkuun yhteydessä korjattavat metsätähteet ovat 
myös edullisin energiapuujae. Alueellisesti kattavat ja kokeneet hankintaor-
ganisaatiot antavat suurille metsäyhtiöille hyvät edellytykset suunnata tulevai-
suudessa voimakkaammin myös nuoren metsän energiapuunkorjuuseen. Kan-
tojen noston lisäämiseen suurilla metsäyhtiöillä on hyvät edellytykset, koska ne 
suorittavat pystykaupalla suurimman osan Suomessa tehtävistä päätehakkuista.  

Suurten metsäyhtiöiden lisäksi merkittäviä metsähakkeen toimittajia ovat esi-
merkiksi Lassila&Tikanojan Biowatti, Vapo ja Kuusakoski. Monet paikalliset tai 
alueelliset haketusurakointia tekevät yhtiöt ovat tulleet mukaan kilpailemaan 
myös haketoimituksista. Esimerkiksi Askolalainen Hakevuori on aloittanut 
oman puunhankinnan suoraan metsänomistajilta. Myös metsänhoitoyhdistyk-
set ovat viime vuosina tulleet aktiivisesti mukaan energiapuumarkkinoille al-
kaen myydä haketta suoraan käyttäjille perinteisen puun välitystoiminnan si-
jasta. Metsänhoitoyhdistyksillä on vahva asema energiapuun hankinnassa yksi-
tyisiltä metsänomistajilta, koska suurin osa yksityismetsien hakkuista toteute-
taan metsänhoitoyhdistysten kautta.  

5.2 Hakkeen käyttäjän hallinnoima terminaalijärjestelmä 

Hakkeen käyttäjän hallinnoimassa hallintomallissa vastuu terminaaleista ja 
metsähakkeen toimituksesta käyttöpaikalle on hakkeen käyttäjällä. Puun han-
kinta voidaan toteuttaa ostamalla energiapuu metsäyhtiöiltä joko tienvarressa 
tai terminaaliin toimitettuna. Voidaan myös perustaa oma hankintaorganisaatio 
puunhankintaan suoraan metsänomistajilta. Käyttöpaikkaterminaalin hallin-
nointi on luonnollinen valinta. Jos käyttöpaikkaterminaalille ei ole riittävästi 
tilaa on energiayhtiöillä usein omia lähiterminaaleja. 

Omalla puunhankinnalla ja riittävillä varastoilla voidaan myös suojautua met-
sähakkeen huippuhintoja vastaan. Omat terminaalit mahdollistavat pitkäjäntei-
sen ja joustavan energiapuunhankinnan. Omat terminaalit etenkin käyttöpaikan 
lähellä lisäävät kustannustehokkuutta, kun kaikki energiapuun toimittajat voi-
vat ajaa puuta samaan, sijainniltaan optimaaliseen terminaaliin. 

Energiapuu voidaan ostaa myös tienvarteen toimitettuna, jolloin tienvarsivaras-
toja voidaan käyttää joustavana osana varastojen hallintaa. Sopimusrakenteesta 
riippuen puu saadaan tällöin edullisesti, mutta ennakkoon ostettavaan puuhun 
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joudutaan sitouttamaan pääomaa. Lisäksi tässä mallissa tarvitaan useita toimi-
henkilöitä ohjaamaan metsähakkeen toimitusketjuja. Tämäkin malli sopisi luon-
tevasti bioenergiakeskukselle. Varsinainen puunhankinta metsänomistajilta, 
puun korjuu ja lähikuljetus tienvarteen tapahtuisi metsäyhtiöiden toimesta ja 
bioenergiakeskus voisi ostaa muutamalta suurelta toimijalta energiapuun tien-
varteen toimitettuna. Oma tienvarsivarastojen hallinta toisi myös joustoa ener-
giapuun toimituksiin tienvarresta terminaaleihin tai käyttöpaikalle.  

5.3 Itsenäiset terminaaliyrittäjät 

Kolmannessa terminaalitoiminnan hallinnointimallissa terminaalitoiminnasta 
vastaa itsenäinen yrittäjä, joka ostaa terminaaliin energiapuuta ja myy haketta 
käyttäjille. Tämä toimintamalli sitoo yrittäjän pääomaa puuhun, ja yrittäjä kan-
taa riskin energiapuun ja hakkeen hinnanvaihteluista. Yrittäjän riskiä voidaan 
pienentää pitkäaikaisilla toimitussopimuksilla, joissa hakkeen hinta on sidottu 
eri muuttujiin, kuten polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintaan. Pitkäaikaisilla 
toimitussopimuksilla yrittäjä voi varmistua hakkeen menekistä. Malli kannus-
taa terminaaliyrittäjää laadunhallintaan, koska metsähaketta myydään energia-
sisältöön perustuen. Tässä mallissa etuna on kuljetusten optimointi, kun ener-
giapuuta voi ostaa samaan terminaaliin kaikkien metsäyhtiöiden hakkuista lä-
hiseudulla.  

Terminaaliyrittäjän voi olla vaikeaa toimia itsenäisenä toimijana metsäyhtiöi-
den ja energialaitosten välillä. Terminaalien suurimmaksi eduksi nähdään 
mahdollisuus tasata kausivaihteluita ja varmistaa haketoimitukset voimalaitos-
ten huippukuormien ja toimitusketjun kalustorikkojen aikaan. Siten esimerkiksi 
tienvarsihaketusketjun ongelmatilanteissa samalla kalustolla toimitetaan haket-
ta terminaalista. Tämä toimitusverkoston joustavuus voi olla vaikeampi toteut-
taa, jos terminaaliyrittäjä ja metsähaketta tienvarsihaketuksella toimittava met-
säyhtiö ovat erillisiä toimijoita.  

Yksi vaihtoehto olisi perustaa eri yhtiöiden yhteinen terminaali, jossa jokaisella 
yhtiöllä olisi omat varastokentät. Yhteiskäytössä olevat terminaalit auttaisivat 
kuljetusten optimoinnissa. Kustannussäästöjä saavutettaisiin myös perustamis-
kustannuksissa ja yhteisen kaluston käytössä. Yhteisterminaalissa voidaan tar-
jota urakoitsijoille suurempia kokonaisuuksia, mikä lisää työn tehokkuutta. 

Bioenergiakeskuksessa erillinen puunhankinta- ja terminaaliyhtiö olisi luonteva 
ratkaisu, jos bioenergiakeskuksen alueelle muodostuu useita erillisiä hakkeen 
käyttäjiä. Yhteisellä puunhankintayhtiöllä ja terminaalitoiminnoilla voidaan 
saavuttaa kustannussäästöjä eri toimijoiden itsenäiseen puunhankintaan verrat-
tuna.  

Energiapuun terminaalitoimintoja on mahdollista yhdistää myös energiajätteen 
prosessointiin, jolloin voidaan puhua integroidusta energiaterminaalista. Integ-
roitua energiaterminaalia voidaan käyttää useiden eri polttoainejakeiden pro-
sessointiin ja varastointiin. Suuressa mittakaavassa on helpompi toteuttaa esi-
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merkiksi energiapuujakeiden parempi jaottelu laadun mukaan. Mikäli energia-
jätteen ja energiapuun käsittely yhdistetään samaan terminaaliin, on tärkeää 
huolehtia eri jakeiden pysymisestä erillään. Esimerkiksi muovisilppua ei saa 
päästä lentämään tuulen mukana puhtaan metsähakkeen sekaan. 

6 KULJETUSMUODOT JA LIIKENNERATKAISUT 

6.1 Maantiekuljetukset 

Merven bioenergiakeskuksen sijainti palvelee erinomaisesti energiapuun ja 
metsähakkeen maantiekuljetuksia. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset Helsin-
gin, Tampereen, Forssan, Pälkäneen ja Padasjoen suuntiin. Energiapuun han-
kinta-alue on siis aidosti ympyrän muotoinen, mikä tarjoaa suuren hankintapo-
tentiaalin alle 100 kilometrin etäisyydellä Mervestä. Bioenergiakeskuksen ym-
päristön liikenneyhteyksien kannalta uuden moottoritieliittymän rakentamisel-
la on keskeinen merkitys. Liittymä on suunniteltu ensisijaisesti perustettavaksi 
nykyisiä levähdysalueita (kuva 5) hyödyntäen, jolloin kustannuksissa voidaan 
säästää merkittävästi. Liittymän rakentamisessa voidaan lisäksi hyödyntää le-
vähdysalueiden välissä olevaa tunnelia (kuva 6). Sujuvan kaksisuuntaisen lii-
kenteen mahdollistamiseksi moottoritien ali pitäisi rakentaa toinen tunneli tai 
leventää nykyistä kaksikaistaiseksi. 

Mikäli moottoritieliittymää ei saataisi rakennettua bioenergiakeskuksen käyn-
nistysvaiheessa, voitaisiin energiapuuta toimittaa Parolan taajaman pohjoispuo-
lella kulkevaa Teollisuustietä pitkin. Tieyhteys Parolan taajamasta edellyttää 
harjun ylitystä. Tieyhteys harjun yli rakennettaisiin noin kilometri Marttaristin-
tien ja Rannikontien lounaispuolelta.  

Metsähaketta tai energiapuuta toimitettaisiin Merveen 1 000 000 kiintokuutio-
metrin vuosittaisella puun käytöllä noin 60 yhdistelmäajoneuvokuormaa vuo-
rokaudessa, jos toimituksia tehdään 365 päivänä vuodessa. 2 000 000 m3 puun-
käytöllä puuta tuo 120 ajoneuvoa vuorokaudessa. Moottoritieliittymän raken-
tamisella vältettäisiin raskaan liikenteen määrän kasvu Parolan taajamassa. 
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Kuva 5. Moottoritieliittymä voidaan toteuttaa edullisesti nykyisiä levähdysalueita 
hyödyntäen. 

 

Kuva 6. Levähdysalueiden välissä olevaa tunnelia voidaan hyödyntää moottoritieliit-
tymän toteutuksessa. Sujuva kaksisuuntainen liikennöinti edellyttää toisen tunnelin 
avausta nykyisen viereen. 
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6.2 Rautatiekuljetukset ja rautatieterminaalin perustaminen 

Helsinki-Tampere -rautatien läheisyys ja nykyinen teollisuusraide tarjoavat hy-
vät edellytykset metsähakkeen rautatiekuljetusten kehitykselle. Kuvassa 7 on 
esitetty neljä toteutusvaihtoehtoa metsähakkeen rautatietoimituksille bioener-
giakeskukseen.  

 

Kuva 7. Kartta rautatieterminaalien toteutusvaihtoehdoista. Uuden rautatien linjaukset 
on kuvattu violetilla katkoviivalla ja terminaalialueet on rajattu vihreällä viivalla. 

Ensimmäisessä vaihtoehdossa rautatieterminaali perustettaisiin Merventien ja 
Kerälänvuoren välissä olevalle käytöstä poistetulle soranottoalueelle (kuva 8). 
Tässä vaihtoehdossa terminaalin perustamiskustannukset olisivat pienimmät, 
koska terminaali voitaisiin perustaa suoraan olemassa olevan teollisuusraiteen 
varteen. Uutta raidetta tarvitsisi rakentaa vain muutama sata metriä nykyisen 
teollisuusraiteen viereen haketoimitusten vastaanottoa varten. Alue on tasaista 
ja sen rakennettavuus on erittäin hyvä. Soranottoalueesta suurin osa voitaisiin 
teknisten ominaisuuksien puolesta ottaa suoraan käyttöön energiapuun varas-
toinnissa. Alueen läpi kulkeva ulkoilureitti tulisi siirtää kiertämään terminaali-
alue. Tämän terminaalialueen keskeisenä ongelmana metsähakkeen vastaan-
otossa rautateitse on hakkeen siirto terminaalista harjun toiselle puolelle bio-
energiakeskukseen. Terminaalista on linnuntietä matkaa suunniteltuun bioja-
lostamon sijaintiin noin kilometri. Kuljettimien rakentaminen näin pitkälle 
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matkalle nostaisi selvästi rautateitse toimitettavan hakkeen kustannuksia. Käy-
tännössä kuljetinta ei voisi rakentaa ympäristö- ja virkistyskäyttösyistä suorinta 
tietä pitkin harjua, joten kuljettimen pitäisi olla selvästi yli kilometrin mittainen. 
Vaihtoehtona on hakkeen kuljetus rekoilla terminaalista bioenergiakeskukseen, 
mikä on toimiva ratkaisu etenkin, jos rautatietoimitukset ovat tukeva ja epä-
säännöllinen toimitusmuoto. 

 

Kuva 8. Merventien ja Kerälänvuoren välissä oleva soranottoalue. Teollisuusraide kul-
kee kuvan takalaidassa. Alueen voisi teknisten ominaisuuksien puolesta ottaa suoraan 
käyttöön energiapuun varastoinnissa. 

Toisessa vaihtoehdossa teollisuusraidetta jatketaan Onnisen ohi luoteeseen. 
Myös tämä alue soveltuu teknisesti erinomaisesti sekä rautatien että bioenergia-
terminaalin rakentamiseen. Alue on metsätalouskäytössä olevaa tasaista kuivaa 
kangasta. Tästä terminaalista metsähake voitaisiin siirtää biojalostamolle noin 
puolen kilometrin mittaisella kuljettimella. 

Kolmannessa vaihtoehdossa teollisuusraidetta jatkettaisiin harjun läpi bioener-
giakeskukseen. Tässä vaihtoehdossa tunnelin rakentaminen harjun läpi olisi 
teknisesti haastava ja kallis ratkaisu. Tunnelin linjaus menisi todennäköisesti 
myös pohjaveden pinnan alapuolelta. Ympäristösyistä harjun avaaminen juna-
radan kohdalta ei ole mahdollista. Käytettävyydeltään ratayhteys aivan bioja-
lostamon viereen olisi paras ratkaisu.  

Neljännessä vaihtoehdossa rakennetaan suoraan Helsinki-Tampere pääradalta 
uusi raideyhteys moottoritien vartta biojalostamolle. Kolmanteen vaihtoehtoon 
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verrattuna tässä ratkaisussa saadaan ratayhteys biojalostamolle kulkematta har-
jun läpi. Tässä ratkaisussa joudutaan rakentamaan silta Ihalemmentien yli ja 
leikkaamaan hieman harjun päätä moottoritien varressa. Toteutuskustannuksil-
taan tämä vaihtoehto saattaa kuitenkin olla edullisempi kuin kolmas vaihtoehto. 
Ympäristövaikutusten kannalta rautatien rakentaminen moottoritien varteen on 
hyvä ratkaisu.  

7 ENERGIAPUUN SAATAVUUDEN MUUTOKSET 

Energiapuun saatavuutta Merveen on selvitetty jo kattavasti, joten tässä selvi-
tyksessä keskitytään arvioimaan energiapuun kysynnän muutoksia tulevaisuu-
dessa Hämeen lähialueilla. Tällä hetkellä metsähakkeen saatavuus on hyvä, 
koska voimalaitokset ovat lisänneet kivihiilen ja turpeen käyttöä vallitsevan 
polttoainemarkkinatilanteen vuoksi. 

Merkittävimmät mahdolliset uudet metsähakkeen käyttökohteet Hämeenlinnan 
lähialueilla ovat YVA-menettelyssä olevat Lahti Energian 300 MW voimalaitos 
ja Helsingin Energian 700 MW Vuosaari C-voimalaitos. Molemmissa voimalai-
toksissa metsähake tulisi olemaan pääpolttoaine. Näistä hankkeista Lahti Ener-
gian voimalaitoshanke on etenemässä kohti toteutusta. Helsingin energian 
Vuosaari C -voimalaitoksen selvitystyö on osa taustatyötä Helsingin kaupungin 
uusiutuvan energian tavoitteisiin pääsemiseksi. Helsingin Energia tekee ratkai-
sut uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä lähivuosina. Muita merkittäviä 
metsähaketta käyttäviä voimalaitoksia Hattulan lähialueella on mm. Hämeen-
linnassa, Keravalla, Järvenpäässä, Porvoossa, Tampereella ja Jyväskylässä. Val-
takunnallisesti metsähakkeen kysyntä on kovinta eteläisessä Suomessa ja länsi-
rannikolla ja suhteessa kysyntään suurin energiapuun tarjonta on Itä-Suomessa. 
Hattula sijoittuu seudulle, jossa metsähakkeelle tulee olemaan kysyntää CHP-
laitoksissa. Hankinta-alue menee päällekkäin useiden suurten kaupunkien 
voimalaitosten kanssa. Todennäköisesti biopolttoaineiden osuus voimalaitos-
käytössä tulee kasvamaan seuraavan kymmenen vuoden aikana, koska turpeen 
ja kivihiilen käyttöä pyritään vähentämään poliittisilla ohjauskeinoilla. Tämä 
lisää jalostetumpien energiamuotojen, kuten biokaasun tai biohiilen kysyntää, 
mutta samalla lisää kilpailua metsähakkeesta. Hämeestä voidaan toimittaa met-
sähaketta kaikkiin eteläisen Suomen suuriin kaupunkeihin, joten Hämeen ener-
giapuuvaroille tulee olemaan kysyntää tulevina vuosikymmeninä. Siten metsä-
hakkeen hinnan voidaan olettaa asettuvan Hämeessä korkeammalle tasolle 
kuin vaikkapa Itä-Suomessa, jossa metsähakkeen tarve lämmöntuotannossa on 
pienempi. Hämeen vahvuuksina biopolttoaineiden valmistuksessa on asiakkai-
den läheisyys ja mahdollisuus syöttää biokaasua maakaasuverkkoon. 

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotannon leikkaukset voivat tulevaisuudessa 
parantaa energiapuun saatavuutta, jos kuitupuun käyttö siirtyy suuremmassa 
määrin puuta jalostavasta metsäteollisuudesta energiateollisuuden puolelle. 
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Tällöin todennäköisesti yleistyy Makkosen (2013) esityksen mukainen ener-
giakuitupuun korjuu, jossa energiakäyttöön korjataan karsittuna puu 12 sentti-
metrin läpimitasta kolmen senttimetrin latvaläpimittaan. Karsittuna korjattavan 
energiakuitupuun logistiikka ja terminaalijärjestelyt on helppo toteuttaa perin-
teisellä runkopuun käsittelykalustolla. Nykyisinkin energiakuitupuuta korja-
taan etenkin ensiharvennusleimikoilta, joilla puiden keskitilavuus on pieni. Se-
kametsien energiakuitupuun korjuu on tehokkaampaa kuitupuun korjuuseen 
verrattuna, koska puuta ei tarvitse lajitella puulajeittain. Kantojen noston osuus 
metsähakkeen tuotannosta on vähentynyt viime vuosina kantojen noston kus-
tannusten vuoksi. Kaikki voimalaitokset eivät myöskään ota kantoja vastaa ja 
metsänomistajat pelkäävät ravinnehäviöitä ja kantojennostoalan runsaampaa 
vesakoitumista. Metsätähteet päätehakkuualalta on edullisin energiapuujae ja 
tulee jatkossakin muodostamaan valtaosan energiapuusta. Puunhankinnan 
kannalta on suuri etu, jos Merven biojalostamo pystyy hyödyntämään kaikkia 
energiapuujakeita. 

Kaupunkien ja taajamien puisto- ja pihapuiden vastaanotto voidaan ottaa osak-
si Merven bioenergiakeskuksen puunhankintaa. Puistopuut tarjoavat Merven 
bioenergiakeskuksen näkökulmasta hyvin pienen, mutta edullisen jakeen. Taa-
jamahakkuista kaikki puu korjataan usein energiapuuksi, koska yksittäisten 
runkojen lajittelu ja toimitus jalostavalle teollisuudelle ei ole kannattavaa. Taa-
jamahakkuiden energiapuun saa usein ilmaiseksi, mutta pienten erien noudosta 
ja yhteydenpidosta muodostuu kustannuksia. 

Tällä hetkellä metsähakkeen rautatiekuljetuksia rajoittaa terminaalien puute 
sekä lastauksessa että hakkeen vastaanotossa. Todennäköisesti metsähakkeen 
rautatiekuljetuksia tullaan kehittämään lähivuosina ja perustamaan tai kunnos-
tamaan terminaaleja, joissa energiapuu voidaan hakettaa junakontteihin. Ai-
nespuuterminaalit ja puutavaravaunut soveltuvat rangan kuljetuksiin ilman 
teknisiä muutoksia. Rautatiekuljetuksilla voidaan lieventää energiapuun käytön 
ja puuvarojen kohtaanto-ongelmaa, kun metsähaketta saadaan kuljetettua kus-
tannustehokkaasti useiden satojen kilometrien matkoja. Rautatiekuljetusten 
merkitys kasvaa, mikäli kilpailu energiapuusta nostaa metsähakkeen hintaa 
Hämeessä. 

Biojalostamon teknisestä ratkaisusta riippuen tulee huomioida myös mahdolli-
suus hyödyntää pelto- ja järvibiomassaa biojalostamon raaka-aineena. Nämä 
biomassajakeet ovat vajaasti hyödynnettyjä puuhun verrattuna ja voivat tarjota 
edullisen raaka-ainelähteen jalostettujen energiatuotteiden valmistukseen. 

8 SUOSITUS ENERGIAPUUN HANKINNAN TOI-
MINTAMALLIKSI 

Puunhankinta kannattaa toteuttaa ostamalla metsä- ja energiapuuyhtiöiltä met-
sähaketta ja energiapuuta Merven bioenergiakeskukseen toimitettuna. Ener-
giamarkkinoilla vallitsee terve kilpailu, joten omalla energiapuunhankinnalla ei 
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todennäköisesti saavutettaisi kustannussäästöjä. Nykyisen markkinatilanteen 
valossa perille toimitetun metsähakkeen osuus voisi olla 60-80 prosenttia. 20-40 
käytettävästä energiapuusta ostettaisiin rankana, lahona runkopuuna tai kan-
toina bioenergiakeskukseen murskattavaksi. Käyttöpaikkahaketuksen osuutta 
voidaan nostaa, mikäli runkopuun osuus metsähakkeen tuotannosta nousee 
hankinta-alueella. 

Energiapuun varastointi kannattaa keskittää Merven käyttöpaikkaterminaaliin. 
Käyttöpaikkaterminaalissa varastoidaan ensisijaisesti runkopuuta, koska pyö-
reän puun kuljetukset sujuvat kustannustehokkaasti kaukaakin puutavara-
autolla. Runkopuun varastointi on myös tilankäytöllisesti tehokasta. Jossain 
määrin terminaaliin voidaan ottaa varastointiin myös kantoja tai esimurskattuja 
kantoja. Kantoja voidaan varastoida tarvittaessa useitakin vuosia, mutta ne vie-
vät tilaa enemmän kuin runkopuu. Kantojen murskaus käy tehokkaasti suurella 
käyttöpaikkamurskaimella. 

Hyvillä vastaanottojärjestelyillä ja omalla laajalla käyttöpaikkaterminaalilla 
voidaan tarjota hake- ja energiapuutoimitusten aikatauluun väljyyttä, mikä aut-
taa edullisten sopimusten neuvottelussa. Nykyisin monien voimalaitosten 
puutteelliset vastaanottojärjestelyt, sään mukaan vaihteleva hakkeen tarve ja 
kesäseisokki ovat merkittäviä haasteita metsähakkeen toimittajille. Metsähak-
keen toimittajat kannattaa ottaa mukaan suunnitteluun, koska haketoimitusten 
yhteisellä suunnittelulla on helpointa löytää molemmille osapuolille edullisin 
toimitusratkaisu. Mikäli bioenergiakeskuksessa käytetään metsähaketta tasai-
sesti vuoden ympäri, voidaan metsähakkeen hankinnassa hyötyä kesäkauden 
edullisista hinnoista. Tällöin voidaan kesäaikaan ostaa edullisesti metsähaketta 
bioenergiakeskukseen toimitettuna, koska metsähakkeen toimittajilla on tien-
varsihaketusketjujen ylikapasiteettia. Kovimmalla lämmityskaudella voidaan 
käyttää ensisijaisesti omaa käyttöpaikkavarastoa. 

Hakkeen saatavuuden varmistamiseksi toimitusten puitesopimukset on neuvo-
teltava mielellään ennen laitoksen investointipäätöstä. Metsähakkeen toimittajia 
sitovat niiden nykyiset toimitussopimukset. Tyypillisesti metsähaketoimitusten 
puitesopimukset tehdään kolmen tai viiden vuoden ajaksi. Jotkut energiayhtiöt 
tekevät toimitussopimukset vain vuodeksi kerrallaan. Biojalostamoinvestoin-
nissa pitää varmistua energiapuun saatavuudesta pitkällä aikavälillä, joten jopa 
10 vuoden puitesopimuksista kannattaa neuvotella. Hinnan sitominen useiksi 
vuosiksi eteenpäin voi olla metsähakkeen toimittajille vaikeaa, joten bioener-
giakeskuksen tulee varautua sietämään epävarmuutta metsähakkeen hankinta-
hinnassa. Lyhyen aikavälin hinnanvaihteluilta voidaan suojautua myös omilla 
energiapuuvarastoilla. 

Pääosa energiapuusta voidaan hankkia alle 100 kilometrin etäisyydeltä Merves-
tä, mutta myös yli 200 kilometrinkin kuljetukset ovat mahdollisia. Tällä hetkellä 
Hämeen energiapuuvaroihin ei kohdistu kovaa kilpailua ja energiapuuta on 
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runsaasti tarjolla. Valmista haketta ostettaessa hankinta-alue muodostuu met-
säyhtiöiden puunhankinnan ja toimitussopimusten mukaisesti. Hakkeen toimit-
tajat pyrkivät toimittamaan kullekin asiakkaalle haketta mahdollisimman lähel-
tä kuljetusmatkan optimoimiseksi.  

Rautatietoimituksiin varautuminen auttaa hintavakauden säilyttämisessä, mi-
käli kilpailu Etelä-Suomen energiapuuvaroista nostaa metsähakkeen hintaa. 
Tällä hetkellä rautatieterminaaliin investointi ei näytä houkuttelevalta, koska 
rautatiekuljetukset ovat verraten kalliita ja energiapuuta on hyvin tarjolla Mer-
ven lähialueilla. Bioenergiakeskuksen suunnittelussa ja alueen kaavoituksessa 
varaus rautatieterminaalille on syytä tehdä. 

9 SUOSITUS JATKOTOIMENPITEIKSI 

Bioenergiakeskuksen yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjaksi on tehtävä 
ratkaisu käytettävästä biojalostamotekniikasta, tuotteesta ja raaka-aineen mää-
rä- ja laatuvaatimuksista. Näiden ratkaisuiden tekeminen edellyttää toimijoita, 
joilla on kiinnostusta investoida bioenergiakeskukseen. Luonteva ratkaisu olisi 
perustaa hankkeesta kiinnostuneiden toimijoiden omistama projektiyhtiö to-
teuttamaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Liiketoimintamallin muodostamisen ja alustavan kannattavuuslaskelman jäl-
keen voidaan edetä tarkempaan tekniseen suunnitteluun. Teknisen suunnitte-
lun rinnalla tulee toteuttaa tarvittavat kaavamuutokset ja ympäristövaikutusten 
arviointimenettely, jotka ajoissa tehtynä mahdollistavat nopean rakennus- ja 
ympäristölupien käsittelyn. Teknisen suunnittelun ohessa aloitetaan myös neu-
vottelut energiapuun hankinnasta ja biojalosteiden myynnistä. Markkinatutki-
musten ja puitesopimusten avulla voidaan tarkentaa tietoja raaka-aineen han-
kinnan kustannuksista ja biojalosteiden myynnin tuotoista. Teknisen suunnitte-
lun edetessä saadaan tarkennettua investoinnin kustannusarviota ja pystytään 
tuottamaan riittävän luotettavat laskelmat investointipäätöksen pohjaksi. 

Keskusteluyhteys metsähakkeen toimittajiin on avattava heti, kun bioenergia-
keskuksen tarvitsema energiapuun ja metsähakkeen määrä ja laatu ovat tiedos-
sa. Puitesopimukset energiapuun hankinnasta on hyvä tehdä investointipää-
töksen pohjaksi. Investointipäätöksestä laitoksen valmistumiseen kestää kah-
desta viiteen vuotta teknisen suunnittelun ja lupamenettelyiden tilanteesta riip-
puen. Tässä ajassa metsähakkeen toimittajat ehtivät sopeuttaa puunhankintansa 
bioenergiakeskuksen aiheuttamaan energiapuumarkkinan muutokseen. 

Liikenneratkaisuiden osalta moottoritieliittymää voidaan pitää edellytyksenä 
bioenergiakeskuksen ja Merven yritysalueen toteuttamiselle suunnitellussa laa-
juudessa, jotta liikenne ei aiheuttaisi kohtuutonta haittaa asutukselle Teollisuus-
tien varressa. Liikennesuunnittelu nivoutuu luontevaksi osaksi Merven yritys-
alueen kaavoitusta. Myös liikennesuunnittelu edellyttää tarkempia tietoja Mer-
ven bioenergiakeskuksen raaka-ainevirroista. Bioenergiakeskuksen käyttöpaik-
katerminaalille on syytä varata kaavoituksessa laajennusvaraa, jottei tilanpuute 
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muodostu tulevaisuudessa liiketoiminnan kasvattamisen esteeksi. Kaavoituk-
sessa tulee huomioida myös muiden yritystoimintojen riittävä etäisyys bioener-
giaterminaaliin, jottei mahdollisista pöly- ja meluvaikutuksista synny rasitetta. 

Rautatieterminaalien toteutuksesta on tehtävä eri ratkaisuiden teknistaloudelli-
nen vertailu tässä työssä kuvattujen neljän perusratkaisun osalta. Selvityksessä 
on tarkasteltava tarvittavan rautatieyhteyden rakentamiskustannukset, termi-
naalin rakennettavuus, hakkeen siirto biojalostamolle ja ratkaisun kokonaisvai-
kutus alueen muuhun käyttöön. Selvityksen pohjalta on kaavoituksessa tehtävä 
aluevaraus rautatieterminaalin ja tarvittavien raideyhteyksien perustamiseen. 
Terminaalin rakentaminen tulee todennäköisesti kannattavaksi vasta, jos kilpai-
lu metsähakkeesta nostaa hintoja huomattavasti nykyisestä. 

Mikäli bioenergiakeskukselle ei löydy nykyisessä energiamarkkinatilanteessa 
halukkaita investoijia, voidaan energiapuuterminaalitoimintojen perustamisella 
pohjustaa mahdollista myöhempää jalostamoinvestointia. Pelkkään energia-
puun haketukseen ja hakkeen myyntiin käytettävälle terminaalipaikalle olisi 
varmasti kiinnostusta, mutta tällä toiminnalla ei pystytä kattamaan korkeita 
investointikustannuksia terminaalialueeseen. Terminaalitoiminnassa on tärkeää 
pitää kiinteät kulut pieninä, joten suurin osa energiapuuterminaaleista onkin 
käytöstä poistettuja soranottopaikkoja tai vastaavia alueita. Jo pelkkä terminaa-
likentän asfaltointi voi olla liian suuri kustannusrasite terminaalitoimintaan. 
Suurin osa energiapuuterminaaleista on asfaltoimattomia. Metsähakkeen varas-
tointiin käytettävät terminaalin osat on tarpeen asfaltoida, jotta hakkeeseen ei 
pääse sekoittumaan maa-ainesta. 

Merven yritysalueen kehittämisessä tulee huomioida eri yritystoimintojen toisi-
aan tukevat ominaisuudet. Teollisen symbioosin suunnittelu hyödyntää kaikkia 
osapuolia. Merven tapauksessa hyödyt liittyvät etenkin puuhun biojalostamon 
raaka-aineena. Merveen olisikin hyvä synnyttä puuta jalostavaa teollisuutta, 
jotka hyötyisivät hyvistä liikenneyhteyksistä ja puukuljetusten synergiaeduista 
biojalostamon kanssa. Biojalostamo taas voisi hyödyntää puuperäiset sivutuot-
teet prosessissaan. Biojalostamon mahdollisesti tuottamaa ylijäämälämpöä voi-
taisiin hyödyntää muualla Merven yritysalueella. 
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