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ESIPUHE 

Puulog-hanke (Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa) on Oulun yli-

opiston ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke, jonka 

avulla pyritään edistämään bioenergian käyttömahdollisuuksia ja kannattavuutta 

pohjoisilla alueilla. Leimallista tälle alueelle ovat pitkät kuljetusetäisyydet ja melko 

pieni loppukäyttäjien määrä. Eräs tapa logistiikan tehostamiseksi tällaisessa 

ympäristössä on terminaalien käyttö, jolloin toimintoja ja kuljetuksia voidaan 

keskittää yhteen paikkaan ja näin eliminoida esimerkiksi haketuskaluston siirtelystä 

syntyviä odotusaikoja ja kustannuksia. 

Tässä tutkimusraportissa esitellään terminaaliratkaisun toimintamallia laskennallisen 

simulointimallin avulla. Kehitetty malli kuvaa esimerkkiä, jossa bioenergiaterminaali 

sijoittuisi Pudasjärven alueelle hakkeen käyttöpaikan sijaitessa Oulussa. Lisäksi 

tarkastellaan tilannetta, jossa hakkeen kysyntä kasvaisi merkittävästi Kemin alueelle 

sijoittuvan mahdollisen uuden loppukäyttäjän myötä. Mallin avulla tarkastellaan 

koko toimitusketjun dynamiikkaa hakkuualueilta aina loppukäyttäjän varastoon asti. 

Keskeisiä toimituksiin ja kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, joita simuloinneissa 

tarkastellaan, ovat mm. kuljetuskaluston koko sekä hakkeen kosteus. 

Simulointimallin on kehittänyt ja tämän raportin kirjoittanut hankkeessa tutkijana 

työskennellyt KTM Eero Klemetti. Työtä on valvonut ja raporttia eri vaiheissa 

kommentoinut hankkeen ohjausryhmä, jolle esitämme kiitokset aktiivisesta ja 

asiantuntevasta panoksesta. Lisäksi esitämme lämpimät kiitokset mallin kehittämistä 

ja tarvittavien tietojen hankkimista tukeneille henkilöille, erityisesti Jouni Juntuselle, 

Tuomas Hakoselle, Aki Niskalalle, Pertti Vanhalalle ja Ilkka Saarijärvelle. Oulun 

yliopiston hankeosuudelle on saatu rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan alueellisen 

kilpailukyvyn ja työllisyyden tavoiteohjelmasta (EAKR), mistä esitämme parhaat 

kiitoksemme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. 
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Jari Juga   Eero Klemetti 
Hankkeen tieteellinen johtaja tutkija 
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1 JOHDANTO 

Biopolttoaineiden käyttö lisääntyy Suomessa, koska ulkomaisten fossiilisten 

polttoaineiden käyttöä pyritään vähentämään, paitsi poliittisen ohjauksen ja 

ympäristönsuojelun, myös nousevien tuontikustannusten takia. Ydinvoimasta ja 

kotimaisesta turpeesta käydään vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Pohjois-

Suomessa on tällä hetkellä muuhun maahan verrattuna vähän bioenergian tuottajia. 

Pohjois-Pohjanmaa on valtakunnallisesti merkittävä biopolttoaineiden tuotantoalue, 

jossa turvetta ja energiapuuta riittää. Kasvava kysyntä ja alueen pitkät 

kuljetusetäisyydet edellyttävät metsähakkeen tuotantoketjuilta tehokkuutta. 

PUULOG hankkeessa pyritään kartoittamaan, kehittämään ja analysoimaan 

metsähakkeen hankintaketjun liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja sekä 

niiden vaikutuksia suurille käyttöpaikoille toimitetun hakkeen toimitusvarmuuteen, 

laatuun ja hankintalogistiikan kustannusten muodostumiseen Pohjois-Suomessa. 

Hanke keskittyy ensisijaisesti kuljetuksiin, varastointiin ja terminaaleissa tapahtuviin 

toimintoihin sekä materiaalin vastaanottoon suurilla käyttöpaikoilla (ks. kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Vaihtoehtoisten hankintaketjujen prosessit 

Metsässä tai turvesoilla tapahtuva tuotannollinen toiminta jätetään tutkimuksen 

ulkopuolelle. Hanke on rajattu kohdistumaan alueellisesti Pohjois-Suomen 

erityisolosuhteisiin ja erityisesti metsähakkeen hankintalogistiikan kehittämiseen, 
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kun kuljetusmatkat ovat pitkiä. Lisäksi tarkastellaan liiketoimintamallien vaikutuksia 

hankintalogistiikan toimivuuteen ja kustannusten muodostumiseen 

Hankesuunnitelmassa todetaan, että ”hankintaketjujen logistiset ratkaisut määrittävät 

pitkälti sen, kuinka tehokkaasti oikea määrä oikean laatuista biopolttoainetta 

asiakkaille pystytään toimittamaan. Siksi hankintaketjun logistiikkaa on tarkasteltava 

kokonaisvaltaisesti raaka-ainelähteeltä loppuasiakkaalle niin, että kaikkien jäsenten 

toiminta tähtää ketjun kokonaisedun lisäämiseen.” Energiapuuterminaalin tehokas 

toiminta vaatii teknisten, taloudellisten ja ympäristöllisten tekijöiden yhtäaikaista 

huomioimista. Kasvavat kuljetusetäisyydet asettavat haasteita niin kuljetuskalustolle 

kuin terminaalin vastaanottojärjestelmille. Myös bioenergian laatu- ja 

kustannustekijöitä on etäisyyksien kasvaessa mietittävä entistäkin tarkemmin. Hyvän 

toimitusvarmuuden takaamiseksi on kehitettävä selkeä ja asioita eri näkökulmista 

tarkasteleva logistinen toimintamalli. Mallissa kuvataan terminaalin erilaiset 

hankinta-, jalostus- ja toimitusketjut. 

Kustannusrakenteen muodostumiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Eksogeeniset eli 

ulkoisen syyn aiheuttamat muutokset ilmenevät erityisesti loppukäyttäjän 

hinnoittelussa. Poliittisten päätösten perusteella syöttötariffin hinta vaikuttaa 

sähköntuotantoon ja siten myös hakkeen kysyntään. Hallituksen energiapolitiikalla 

ohjataan bioenergialähteiden käyttöä. Turpeen, jota käytetään tällä hetkellä eniten, 

käyttöä ollaan rajoittamassa. Kemera -tukea myönnetään ainakin toistaiseksi 

energiapuun korjuuseen yksityisten omistamista metsistä. Uusi tukihanke (PETU) on 

EU:n komission käsittelyssä. Voimalaitokset käyttävät tuontipolttoaineita sekä 

varsinaisina että varavoimalähteinä. Siksi kivihiiltä varastoidaan useassa 

voimalaitoksessa. Öljyn käyttöön varaudutaan, jos kotimaisen bioenergian saanti 

vaikeutuu esimerkiksi sateisen kesän takia. 

Tässä PUULOG hankkeen WP1-osioon kuuluvassa työssä simuloidaan 

metsähakkeen toimitusketjua leimikosta loppukäyttäjälle. Toimitusvarmuuden 

kannalta oleellisten terminaalien merkitystä ja niiden sijaintia tutkitaan olemassa 

olevan tutkimusaineiston sekä haastatteluista ja havainnoista saatujen asiantuntija-

arvioiden perusteella.
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METSÄHAKKEEN TOIMITUSKETJU 

1.1 Yleistä 

Suomen kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman mukaan 

metsähakkeen käyttö yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä erillisessä 

lämmöntuotannossa on 13,5 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2020 mennessä. Jotta 

kaikkiin metsähakkeen käytön tavoitteisiin päästään vuonna 2020, on 

tuotantokustannuksia alennettava sekä toimitusvarmuutta ja laatua parannettava. 

Tämä on mahdollista kehittämällä tuotantoteknologiaa, liiketoimintamalleja sekä 

logistisia ratkaisuja. Metsävarojen puolesta käyttötavoitteisiin voidaan yltää ja raaka-

ainetta riittää sekä puunjalostusteollisuuden että energiateollisuuden tarpeisiin. 

Suurimmat epäilyt kohdistuvat siihen, että miten tuo puusuma saadaan markkinoille 

ja toimitetuksi loppukäyttäjille kohtuullisin kustannuksin. (Laitila ym. 2010: 9).  

Lämpö- ja voimalaitoksissa käytettiin kiinteitä puupolttoaineita kaikkiaan 16,0 

miljoonaa kiintokuutiometriä (k-m3) vuonna 2010. Myös metsähakkeen käyttö jatkoi 

kasvuaan: lämpö- ja voimalaitokset polttivat sitä 6,2 miljoonaa kiintokuutiometriä, 

15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yhdessä pientaloissa käytetyn 

metsähakkeen kanssa kokonaiskäyttö ylsi 6,9 miljoonaan kiintokuutiometriin. 

(Metsätilastotiedote 16/2011, 3.5.2011). 

Hake on koneellisesti haketettua puuta, jota käytetään nykyaikaisissa kiinteistöjen 

automaattisissa puulämmityslaitteissa, aluelämpölaitoksissa ja voimaloissa. 

Metsähake on yleisnimitys suoraan metsästä energiakäyttöön tuleville ranka-, 

kokopuu- ja hakkuutähdehakkeelle haketuspaikasta riippumatta. Erityyppiset kattilat 

vaativat laadultaan hyvinkin erilaisia hakkeita. Pieniin lämmityslaitteisiin sopii 

parhaiten hakepalaltaan 1–3 cm pituinen, tasalaatuinen ja kuiva hake, jossa on 

mahdollisimman vähän viherainetta (rankahake ja kokopuuhake). Suuriin laitoksiin 

käytetään erityisesti hakkuutähdehaketta (oksia sekä laadultaan ainespuuksi 

kelpaamatonta latvusta ja pienpuuta), sahahaketta, kokopuuhaketta ja niiden seoksia 

yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa. Hakkeiden kosteus on saatava 

mahdollisimman alhaiseksi. (http://www.finbioenergy.fi/default.asp?SivuID=26470, 

luettu 28.3.2012). 
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Hakkeen tuotanto voidaan toteuttaa keskitettyä tai hajautettua mallia soveltaen. 

Keskitetyssä mallissa tuotantopaikkana on jokin suuri varastoalue tai käyttöpaikka. 

Varastoalueesta käytetään myös nimitystä terminaali. Hajautetussa mallissa 

tuotantopaikkana on metsäpään tienvarsi tai metsäpalsta. Tienvarressa tapahtuvasta 

tuotannosta käytetään nimitystä välivarastohaketus ja palstalla tapahtuvasta 

palstahaketus. (Lähdevaara ym. 2010: 36). Liitteessä 1 esitetään metsähakkeen 

tuotantoketjut vuonna 2010. 

Tienvarsihaketus on ollut merkittävin metsähakkeen tuotantoketju Suomessa. Sen 

osuus oli noin 50–60 % 2000-luvulla. Käyttöpaikkahaketus on ollut määriltään 

toiseksi tärkein tuotantoketju ja sen osuus on vaihdellut vajaasta neljänneksestä 

runsaaseen kolmannekseen. Terminaalihaketuksen rooli on kasvanut vähitellen 2000- 

luvulla. Vuonna 2004 terminaalihaketuksen osuus oli 12 % ja vuonna 2010 yhteensä 

19 %. Palstahaketusta ei käytetä enää teollisuuden tarvitseman metsähakkeen 

tuotannossa. 

(http://www.metsateho.fi/files/metsateho/Tuloskalvosarja/Tuloskalvosarja_2011_06_

Metsahakkeen_tuotantoketjut_2010_kk.pdf, s 20). 

Rinteen (2010: 22–23) mukaan toimitusketjun suunnittelussa on otettava huomioon 

ainakin seuraavia asioita:  

- metsänomistajista suurin osa on yksityishenkilöitä ja kerralla korjattavat 

kohteet ovat pieniä, yleensä korkeintaan joitakin satoja megawattitunteja 

(MWh) kerrallaan, joten hankinnan organisointi on vaativaa 

- oksa- ja latvusmassan sekä kantojen hankintamahdollisuudet riippuvat täysin 

uudistushakkuiden määrästä 

- osaavasta työvoimasta on ajoittain pulaa 

- korjuuyritykset ovat useimmiten pieniä 

- polttoaineen käyttö on kesällä huomattavasti vähäisempää kuin talvella 

- korjuun tulee olla ekologisesti kestävällä pohjalla 

- varsinkin suuremmilla laitoksilla käytetään myös muita polttoaineita, kuten 

metsäteollisuuden sivutuotteita ja turvetta 
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Suuria käyttöpaikkoja on Pohjois-Suomessa vähän. Pohjois-Pohjanmaan alueella 

Oulun Energian Toppilan voimalaitos on suurin hakkeen käyttäjä vaikka sen tärkein 

polttoaine on turve. Rovaniemelle valmistuva Mustikkamaan voimala tullee olemaan 

merkittävä energiapuun käyttäjä. Kemiin ollaan suunnittelemassa biodieseliä 

valmistavaa tuotantolaitosta. Pudasjärven alueelta tultaneen kuljettamaan 

energiapuuta Oulun lisäksi sekä Rovaniemelle että Kemiin. Kuusamon sijainti 

asettaa omat haasteensa metsähakkeen kuljettamiselle suurille käyttöpaikoille. 

Liitteessä 3. on kuvio bioenergian tuottajista Suomessa vuonna 2011. 

1.2 Metsähakkeen laatu 

Biopolttoaineiden laatu on huomattavasti epähygieenisempää kuin fossiilisten 

polttoaineiden. Laadun hallinta ja huonolaatuisen polttoaineen mahdollisesti 

aiheuttamat ongelmat loppukäyttäjien laitoksilla aiheuttavat jatkuvasti keskustelua 

toimittajien ja loppukäyttäjien välillä. Biopolttoaineille ja siten myös puuhakkeelle 

on laadittu laatuohjeet, joihin sopimuksissa viitataan (ks. liite 2). (Kiema ym. 2005: 

5).  

Hakkeen tärkeitä laatuominaisuuksia ovat kosteuspitoisuus, palakoko ja 

energiatiheys. Laadun riskitekijöitä ovat hakkeen joukkoon joutuneet 

metallikappaleet, maa-aines ja muut vieraat esineet, jotka vaurioittavat niin 

haketuskalustoa kuin polttolaitoksen prosessikoneita. Metsähakkeen tärkein 

ominaisuus on kosteus. Kaatotuoreen puun kosteuspitoisuus vaihtelee 

puulajikohtaisesti ollen 50–60 %. Kesäkuivatuksen avulla sitä voidaan alentaa jopa 

20–30 prosenttiin tuorepainosta. Nykyinen rankahaketoimitusten kosteuspitoisuus 

vaihtelee 35–60 %:n välillä. 60 % n kosteuspitoisuutta pidetään polttoprosessin 

kannalta maksimiarvona. (Kiema ym. 2005: 12–13). 

Hakosen ja Laurilan (2011: 7) mukaan kosteus vaikuttaa hakkeesta saatavaan 

energiamäärään sekä teholliseen lämpöarvon että polton kautta. Tehollinen 

lämpöarvo laskee, koska kosteuden haihduttaminen kuluttaa poltettaessa energiaa. 

Polton hyötysuhteen aleneminen taas johtuu kosteuden aiheuttamasta 

epätäydellisestä palamisesta ja toisaalta matalammasta palamislämpötilasta. 
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Yhden kesän aikana palstalla tai varastossa energiapuu kuivuu yleensä alle 40 % 

kosteuteen. Keväällä kuivamaan laitettu energiapuu on ensimmäisen kesän jälkeen 

lähes yhtä kuivaa kuin vuoden päästä keväällä. Tämä tarkoittaa sitä, että keväällä 

sopivaan aikaan hakattu energiapuu ja kesän kuivaamisen hyödyntäminen tuo saman 

lopputuloksen kuin vuoden kuivaaminen. (Hakonen & Laurila, 2011: 17).  

Hakkeen irtotiheyteen vaikuttavat hakkeen kosteus, hakepalan muoto ja käsittely 

sekä raaka-aine (ks. taulukko 1). Mitä kosteampaa hake on, sitä painavampaa se on. 

Huhtikuussa kaatotuoreena valmistetun hakkeen kosteus on yli 55 %. Raaka-aineen 

kuivuttua huhtikuusta elokuuhun ja elokuussa haketettuna kosteus on vastaavasti 25–

30 %. Syksyyn saakka kasassa pidettynä ja sitten haketettuna kosteus nousee 

keskimäärin 40 %:iin. Mitä litteämpi hakepala on, sitä alhaisempi tuoretiheys on. 

Epätasainen palakokojakauma merkitsee korkeata irtotiheyttä, sillä suurempien 

palasten väliset tilat täyttyvät hienojakeilla. Jäätyneestä puusta muodostuu 

haketuotannossa haurautensa vuoksi enemmän hienoainesta kuin sulasta puusta, 

jolloin siitä tehdyn hakkeen irtotiheys on korkeampi kuin sulan puuaineksen. 

Hakkeen käsittely vaikuttaa irtotiheyteen. Hakekuorman täyttäminen puhaltimella 

johtaa korkeampaan irtotiheyteen kuin vapaa pudottaminen kuljettimelta. Mitä 

voimakkaammin hake iskeytyy kuormaan, sitä tiheämpään se asettuu. Hakkeen 

tiivistäminen ja kosteus yhdessä nostavat irtotiheyttä suuremmaksi kuin 

taulukkoarvot ilmoittavat. Jos hakkeen kosteus on esimerkiksi 55 %, puhaltimella 

täytetyn kuormatilan irtotiheys on hiukan yli 400 kg/irtokuutiometri (i-m3). Tällöin 

35 tonnin ajoneuvoyhdistelmään saadaan kuormaa huhtikuussa tehdystä hakkeesta 

vain 85 i-m3. (Lähdevaara ym. 2010: 39–40). 

Taulukko 1. Hyvän ja huonon hakkeen laadun keskeiset tuntomerkit 

Hyvä laatu Laatutekijä Huono laatu 

   

matala kosteuspitoisuus korkea 

matala viherainepitoisuus korkea 

särmikäs muoto leveä, litteä 

matala hienoaineksen osuus korkea 

Lähde: Lähdevaara ym. 2010: 39–40. 
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Rinteen (2010: 15) mukaan on ilmeistä, että suurempi palakoko vähentää 

varastoinnissa palamisen aiheuttamaa kuiva-ainetappiota eli energiasisällön hävikkiä. 

Tavallisimmin asia otetaan huomioon siten, että vain hakettamatonta materiaalia 

varastoidaan. 

Sopiva haketuskalusto sekä siihen liittyvä ammattitaito ja osaaminen ovat kriittisiä 

tekijöitä, jotka vaikuttavat hakkeen palakokon. Haketusta hallitaan jatkuvalla 

laatuseurannalla (terien mittaus, käyntiääni, haketustulos). Hakkurin terien kuntoa 

mitataan useaan kertaan työvuoron aikana. Kokenut hakettaja säätää puun 

syöttövirtaa hakkurin käyntiäänen perusteella. Lisäksi hakettaja seuraa palakoon 

kehittymistä koko haketuksen ajan. (Kiema ym. 2005: 13).  

1.3 Bioenergian tuet 

Yhteiskunta edistää uusiutuvan energian käytön lisäämistä erilaisilla tukimuodoilla 

(esimerkiksi KEMERA-tuki) ja muilla keinoilla. Bioenergian tuotantoa ja käyttöä 

edistävät tukijärjestelmät voidaan jaotella seuraavasti: 

 raaka-aineen tuotantoon kohdistetut tuet 

 uusiutuvan energian investointeihin myönnettävät tuet 

 uusiutuvan energian käyttöä edistävät tuet kuten energiaverotus, verotuet, 

päästökauppa sekä korjausavustukset 

 

Kun nuoren metsän hoitoon liittyy energiapuun korjuuta, voi metsänomistaja saada 

energiapuun korjuutukea. Jos energiapuu myös haketetaan, tähän voi saada 

haketustukea. Energiapuun korjuu tarkoittaa energiakäyttöön luovutettavan puun 

kasausta ja metsäkuljetusta. Energiapuun korjuun tuki on 7 euroa/kiintokuutiometri. 

Kohteesta kertyvän puuerän on oltava vähintään 20 k-m3. Korjatun energiapuun 

haketukseen saa rahoituslain mukaan tukea nuoren metsän hoidossa 1,70 euroa 

haketettua irtokuutiometriä kohden. Tuki haetaan, kun energiapuun käyttäjä on 

vastaanottanut hakkeen. Energiapuun haketustuen saajia voivat olla metsänomistaja, 
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lämpöyrittäjä, haketusurakoitsija tai muu haketta välittävä yhteisö. Tukea haetaan 

sijaintipaikkakunnan metsäkeskuksesta haketuksen jälkeen. (Ranuan kunta 2011). 

Hallitus linjasi huhtikuussa 2010 kolmesta metsäenergian tuesta, joista 

sähköntuotannon tukia koskeva laki on voimassa (niin kutsuttu syöttötariffilaki). 

EU:n komissio hylkäsi notifiointiprosessissaan hankintaketjun alkupäälle kohdistetun 

pienpuun energiatuen (PETU) helmikuussa 2012. Pienpuun energia tukea oli 

tarkoitus maksaa enintään 40 kuutiometrille hehtaarilta (hehtaarileikkuri) ja tuen taso 

olisi ollut 8 €/k-m3.. Komissio katsoi, että tuki olisi maksettava sähköä tai lämpöä 

tuottavalle laitokselle. Kevään 2012 aikana Euroopan komissioon lähetettiin 

epävirallinen esitys uudesta pienpuun energiatukimallista ja käytiin neuvottelut 

PETU: un tehtävistä muutoksista. Komission näkemykset huomioiva esitys 

lähetettiin kesällä 2012 esinotifiointiin. Uudessa tukimallissa pienpuun energiatuen 

maksatuspiste on muutettu haketuksen jälkeen tapahtuvaksi eli lähemmäs 

energiantuotantopistettä kuin alkuperäisessä PETU: ssa. PETU: sta on poistettu 

hehtaarileikkuri, lisätty jäävän puun läpimitaksi 18 cm ja esitetty tuen tasoksi 5,0 

€/k-m3 (2 €/i-m3). Tuki voidaan maksaa vain sähkön ja lämmön tuotantoon 

osoitetulle erälle ja omistajuus on pitänyt vaihtua energiayhtiölle. Tuettavan erän 

suuruus tulee olla vähintään 75 i-m3. Tuensaajan määrittely on vielä auki. 

Voimaantulosta voidaan esittää täsmällisempiä arvioita vasta syksyllä kun 

esinotifointiprosessi on edennyt pidemmälle. Edelleen on tarkoitus, että PETU ja 

muutokset kestävän metsätalouden rahoituslakiin (Kemera) tulevat voimaan samaan 

aikaan. (http://energia.fi/petu-pienpuun-energiatuki). 

1.4 Kuljetus ja tuotanto 

Nykytekniikalla ja toimintatavoilla taloudellisesti kannattava metsähakkeen 

hankinta-alueen säde on noin 100–150 kilometriä tieverkkoa pitkin. Perinteisen 

autokuljetuksen avulla, ilman autokuorman enimmäismassarajan nostoa, ei juuri 

voida laajentaa metsähakkeen taloudellisesti kannattavaa hankinta-aluetta 

voimalaitoksen ympärillä. Tienvarsihaketukseen perustuvan toimitusketjun 

tehokkuus kärsii kuljetusmatkojen kasvaessa joko hakkurin tai autojen odotusaikojen 

lisääntyessä. Lisäksi metsähakkeen kuljetukseen tarvitaan aiempaa enemmän 

autokalustoa ja kuljettajia. (Laitila ym.2010: 41). 
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Suomessa metsäteollisuus on jättänyt liikenneministeriölle esityksen, jossa se toivoo 

saavansa käyttöön nykyistä suurempia puutavara-autoja. Esitys perustuu 

akselimäärän lisäämiseen, jolloin tierasitus ei kasva ja liikenneturvallisuus säilyy 

vähintään nykyisellä tasolla. (Tekniikka & Talous/10.2.2012). Tienpitäjän on 

arvioitava, voiko kokonaismassaa nostaa kaikille tieosuuksille vai voisivatko 

erityispainorajoitukset olla tiekohtaisia.  

Tällä hetkellä Suomessa suurimmat sallitut ajoneuvoyhdistelmät ovat pituudeltaan 

25,25 metriä ja niiden kokonaismassa voi olla enintään 60 tonnia. Akseleita 

yhdistelmässä voi olla enintään 8. Jos halutaan hyödyntää ajoneuvon kuorman suurin 

kokonaismassa, käytetään 7-akselista autoa. Tällöin yhdistelmän pituus on lyhyempi. 

Jos halutaan hyödyntää kuorman kokonaistilavuus, niin silloin 8-akselinen 

moduulirekka on edullisin, koska kuormatilaa voidaan pidentää. Akselimassa on 

suurin paino, joka ajoneuvon kokonaismassasta vaikuttaa akselin välityksellä tiehen. 

Ajoneuvon yhteenlaskettu akselimassa voi siis olla suurempi kuin sallittu 

kokonaismassa. Edullista on, jos kokonaismassa ja akselimassojen summa ovat yhtä 

suuret, eli yhdistelmän hyötykuorma on täysi. Yleisesti voidaan todeta, että nykyisten 

yhdistelmien teli- ja/tai akselimassojen summa voi olla lähes 68 tonnia (Raimo 

Pohjanen, 28.11.2012). Tienpitäjän salliessa nämä painot voitaisiin kuljetuksia 

tehostaa ilman, että kalustoon tarvitsisi tehdä lisäinvestointeja.  

Luvussa 5. tutkitaan kuormakoon vaikutusta, kuljetuskustannuksia ja taloudellisia 

kuormakokoja simulaatiomallien avulla. Hakkeen kuljetuksessa on harkittava, 

millaisella yhdistelmällä kannattaa ajaa. On vertailtava yhdistelmän kantavuutta ja 

lavan tilavuutta. Hakkeen ollessa kosteaa sallittu kokonaismassa voi ylittyä, jos rekka 

on kuormattu täyteen. Vastaavasti, jos hakkeen kosteusprosentti on alhainen, lavan 

tilavuus ei mahdollista suurimman massan edellyttämää hakemäärää. Liitteessä 6 on 

taulukko hakkeen kosteuden ja kuorman massan suhteesta. 

Taulukossa 2 esitetään lavatilavuuksien perusteella se teoreettinen maksimimäärä 

haketta (MWh), mikä voidaan kuljettaa erikokoisilla yhdistelmillä, jos yksi auto ajaa 

vuoden jokaisena päivänä täydet kuormat haketta. Keskinopeutena on käytetty 40 

km/h, joten vuorokaudessa ajetaan etäisyydestä riippuen 4, 3 tai 2 ajokertaa. 

Hakkeen kosteutta ei ole huomioitu. Megawattitunnit on muutettu myös 
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kiintokuutiometreiksi, jotta voidaan vertailla energiapuun tarvetta. Alaluvun 5.2.6 

simuloinnin mukaan metsätyökonepareja tarvittaisiin läpi vuoden yhteensä 7-8, jotta 

saavutettaisiin noin 100000 kiintokuutiometrin hakkuutavoite. 

Taulukko 2. Metsähakkeen kuljetus vuoden aikana 

etäisyys 100 km 140 km 180 km 

lavatilavuus MWh k-m3 MWh k-m3 MWh k-m3 

120 i-m3 140160 70080 105120 52560 70080 35040 

135 i-m 157680 78840 118260 59130 78840 39420 

150 i-m3 175200 87600 131400 65700 87600 43800 

175 i-m3 204400 102200 153300 76650 102200 51100 

 

Kuljetuskustannukset ovat suurin yksittäinen kustannustekijä energiapuun 

hankinnassa. Niiden osuus on jopa kolmannes kokonaiskustannuksista. 

Käyttömäärien kasvaessa energiapuuta joudutaan hankkimaan entistä kauempaa ja 

myös entistä pienemmistä leimikoista. Toisaalta metsähaketta ei kannata kuljettaa 

pitkiä matkoja, koska hakkeen energiatiheys on pieni. 

(http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/bioenergia/metsapolttoaineet/m

etsahakkeen_tuotanto). Metsähakkeen energiatiheys on 0,8 MWh/i-m3 ja tiiviys 0,4 

m3/i-m3 (http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/laatu/puupolttoaine.htm). 

Kuljettamisen kannattavuuden perusedellytys on kuormauksen tehokkuus. 

Optimaalinen kuormakoko ja sopiva kuljetusväline vaikuttavat kustannuksiin 

merkittävästi. Kokopuusta tai rankapuusta ei saada tiivistä kuormaa. Tuore puu 

sisältää aina vettä. Tämän vuoksi kuivan hakkeen kuljettamisessa saadaan paras 

tehokkuushyöty. Näin kuormat saadaan tiiviiksi ja kuljetettavan veden määrä riippuu 

hakkeen kosteusprosentista. Toimitusketjussa tapahtuvien välikuormausten ja 

purkamisten hyöty on tarkoin harkittava. 

Hakeyhdistelmän kaukokuljetuskustannukset nousevat tienvarsihaketuksen ja siitä 

aiheutuvien odotusaikojen takia puutavara-auton kuljetuksia korkeammiksi. 

Kokopuupaalikuljetuksen etu kokopuun kuljettamiseen verrattuna on sen suurempi 

hyötykuorma. Kokopuupaalien kuljettamisen etuna hakkeen kuljettamiseen on, että 
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tienvarsivarastolla ei aiheudu odotusaikoja, kun paalit murskataan vasta 

käyttöpaikalla. (Bioenergia 1/2012).  

Hakkeen toimitusketjun kehittämisen eräs uutuus on niin sanottu Fixteri-paalaus, 

joka on ensiharvennuksille sekä nuorten metsien kunnostuskohteille suunnattu 

korjuumenetelmä. Sen keskeisimmät kilpailuedut muodostuvat tehokkaasta 

hakkuutyöstä, ainutlaatuisesta energiapuun mittausmenetelmästä sekä pienpuun 

logistiikkaketjun tehostumisesta. Fixteri-menetelmä ei tarvitse kohteen 

ennakkoraivausta ja hakkuutyössä voidaan keskittyä olennaiseen. Tämä mahdollistaa 

mahdollisimman hyvän korjuujäljen ja runkoluvun tunnissa. Paalatun puun metsä- ja 

kaukokuljetus on 2–3 kertaa irtopuun kuljetusta tehokkaampaa. Varastopaikat ovat 

siistit ja häiriöalttiin tienvarsihaketuksen sijaan voidaan tehokkaasti hyödyntää joko 

terminaalihaketusta tai käyttöpaikkamurskausta. Fixteri-menetelmän myötä korjatun 

energiapuun tuorepaino pystytään mittaamaan välittömästi hakkuun yhteydessä 

prosentin tarkkuudella, mikä parantaa merkittävästi mittauksen luotettavuutta, 

selkeyttää puukauppaa ja helpottaa toimitusketjun vaiheiden hallintaa. Siistin 

korjuujäljen lisäksi metsän ravinnetaso säilyy hyvänä paalausprosessin yhteydessä 

tapahtuvan neulas- ja lehtimassan irtoamisen ansiosta. (Tekniikka & Talous, 

29.8.2012). 

Tässä työssä tutkitaan simuloinnin avulla metsähakkeen toimitusketjun rakenteita. 

Kuljetuksissa pääpaino on hakkeen kuljettamisessa terminaalista loppukäyttäjälle. 

Terminaali on merkittävä osa toimitusketjua. Siksi simulaatioissa oletetaan, että 

terminaalissa on aina riittävästi valmista haketta tai kuivaa energiapuuta 

haketettavaksi kysynnän mukaan. Terminaalin merkityksestä toimitusketjun osana on 

haastateltu alueella toimivia yrittäjiä. 

Hakkeen kuljetuksessa etäisyys Pudasjärveltä Ouluun on noin 100 kilometriä. 

Kuljetuksen ajonopeuden voidaan arvioida olevan suunnilleen 40 km/h, koska 

keskimäärin edestakainen ajoaika on noin 3,5 – 4 tuntia. Tämä johtuu siitä, että lähes 

aina joudutaan odottamaan joko kuorman purkamisessa tai lastauksessa. Lisäksi on 

huomioitava muut kuljettajasta riippumattomat tekijät sekä tarvittavat tauot. (Paavo 

Luokkanen 27.8.2012). 
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Koillismaalla on hakkeen kuljetuksessa käytössä pääosin kalustoa, jonka oma massa 

on noin 23–24 tonnia. Jos kuormatilan tilavuus on 135 i-m3, niin kuljetettavan 

hakkeen maksimikosteus voi olla 40 -45 %, jotta laissa säädettyä 

ajoneuvoyhdistelmän maksimimassaa ei ylitetä. Tällöin hakkeen massa on noin 36 

tonnia. Jos ajoneuvossa on lain sallimat maksimimitat, niin kuormatilaan mahtuu 

lähes 150 i-m3 haketta. (Paavo Luokkanen 27.8.2012). 

Kuljetettaessa energiapuuta sellaisenaan jää hyötykuorma melko pieneksi. Pitkiä 

matkoja varten puun energiatiheyttä tulisi nostaa hakettamalla, murskaamalla, 

paalaamalla tai puristamalla se pelletiksi tai briketiksi. Esimerkiksi metsähaketta, 

jonka kosteus on 60 % (tiheys 390 kg/i-m3) voidaan lastata hakerekkaan 90 i-m3, kun 

kuorman maksimimassa on 35 tonnia. Veden osuus kuorman massasta on tällöin 21 

tonnia. Tilavuus kasvaa 16 %, kun kosteusprosentti pienenee 45 %:iin, eli 107 i-m3. 

Jos kosteusprosentti on 30, niin tilavuus kasvaa 33 %. Haketta, jonka kosteus on 30 

% (tiheys 260 kg/i-m3), voidaan lastata rekkaan 134 i-m3, jolloin maksimitilavuus 

(135 m3) ja massa (35 t) täyttyvät. Veden osuus on 10,5 t. Kun kosteus pienenee 45 

%:iin, energiasisältö kasvaa 35 % 90 MWh:iin. Kosteuden ollessa 30 % 

energiasisältö on 110 MWh eli 55 % suurempi. (Pisto ym. 2011: 62–63). 

Oulun Energialle toimitetun kokopuu- tai rankahakkeen keskimääräinen 

kosteusprosentti oli kevään 2011 ja kevään 2012 välisenä aikana noin 44,5 %. 

Kokopuuhakkeen, joka muodosti toimitetun hakkeen valtaosan, kosteusprosentti oli 

44,9 %. (Pertti Vanhala 16.3.2012). 

Metsähakkeen toimitusketjuun kohdistuu haasteita ketjun molemmissa päissä, toisin 

sanoen sekä kysynnässä että tarjonnassa. Kysyntä vaihtelee eri vuodenaikoina, ja 

vaihtelut myös vuodenajan sisällä ovat voimakkaita sekä viikoittain että päivittäin. 

Kullakin laitoksella on oma tuotantotavoitteensa. Sähköntuotannossa on 

mahdollisuus toteuttaa erilaisia ajojärjestyksiä ja käyttää erilaisia polttoaineita. 

Toimitusketjun tarjontapäässä on iso joukko metsänomistajia. Metsätilojen koko on 

pienentynyt viime vuosikymmenien aikana ja metsänomistajien määrä on kasvanut. 

Puukauppoja tehdään lukumääräisesti paljon useiden eri tarjoajien kanssa. Tästä 

seuraa, että korjattavat leimikot ovat pieniä ja ne voivat kunkin biomassatoimittajan 

näkökulmasta olla epäedullisesti hajallaan. (Lähdevaara ym. 2010: 57–58). 
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Polttoaineen toimittajaorganisaatio on usein yhtä kuin raaka-aineen hankinta-/osto-

organisaatio. Energiapuun ostaminen poikkeaa perinteisestä ainespuun ostamisesta 

kosteuteen perustuvan riskin/ mahdollisuuden myötä. Kuivattamisen ja 

lämmityskauden syklin vuoksi varastoon sitoutuu pitkäksi aikaa pääomaa kun taas 

ainespuun ostamisessa kosteudella ei ole merkitystä ja puu vaihtuu nopeasti 

hankintaorganisaation omistuksesta ketjun seuraavalle toimijalle.  (Seppänen 2011: 

8). 

Vaihto-omaisuus on suuren osan ajasta toimittajan kirjanpidossa, sillä ostetut 

pystykauppaleimikon puut siirtyvät ostohetkellä toimittajan varastoksi, jonka 

varastointiaika voi olla jopa kolme vuotta (hakkuuoikeus 2 vuotta + välivarastointi 1 

vuosi). Syksyllä kaadetun ainespuun latvusmassa ja oksat ovat varastossa 7-9 

kuukautta. Rankapuuta voidaan varastoida jopa yli vuoden. Voimalaitoksella 

varastointiaika on arviolta kaksi viikkoa. (Lähdevaara ym. 2010: 55). 

Varastointi on olennainen ja edullinen osa hakkeen toimitusketjun logistiikkaa. 

Hakkuutähteen varastoinnilla varmistetaan polttoaineen saatavuus kaikkina 

vuodenaikoina sekä parannetaan sen laatua. Varastoinnin kehittäminen on yksi 

ratkaisu talven kosteusongelmiin. Hakevaraston paikka tulee valita huolellisesti, jotta 

esimerkiksi aurauslumien mukana tulevan hiekan kulkeutuminen puuaineksen 

joukkoon ehkäistään ja kasan kuivuminen toteutuu tehokkaasti. Risukasoja suojataan 

vedeltä ja lumelta suojapaperin avulla mutta rankapuulle se ei tuo lisäarvoa. (Kiema 

ym. 2005: 68).  

Hakkeen toimituskyky on ankara velvoite. Haluttu määrä materiaalia on tultava 

ajallaan. Hakkeen valmistus on periaatteessa näihin päiviin asti ollut luonteeltaan 

enemmän tilausohjautuvaa luonteeltaan. Heti kun toimittaja on saanut tilauksen 

asiakkaalta, aletaan haketta valmistaa ja toimittaa asiakkaalle. Nyt tilanne on 

muuttumassa enemmän varasto-ohjautuvaksi, kun kysyntä kasvaa nopeasti. Tämä 

johtaa siihen, että toimitusketjuun on suunniteltava nykyistä enemmän hakevarastoja. 

Kunkin raaka-aineentoimittajan on omien lähtökohtiensa mukaan tehtävä päätökset 

varastopaikkojen tarpeesta ja sijainnista. Myös loppuasiakkaan on suunniteltava 

tarvitsemiensa hakevarastojen koko ja lukumäärä esimerkiksi uuden laitoksen 

suunnitteluvaiheessa. Kysynnän vaihtelun ohella toimitusvarmuuteen vaikuttaa 



20 

 

energiapuun saatavuus, mikä puolestaan vaikuttaa toimitusaikaan. Toimitusajan ja 

kysynnän suuren vaihtelun takia tarvitaan suuria varmuusvarastoja. Varastot tulevat 

lisäämään toimitusketjun kustannuksia. Asiakkaan päässä eli käyttöpaikalla 

kustannukset nousevat vielä, jos hakkeelle rakennetaan katettu halli tai katos. 

(Lähdevaara ym. 2010: 58–59)  

Hajautetun hakkeentuotannon menetelmiä ovat välivarastolla tai palstalla 

tapahtuvaan haketukseen perustuvat korjuuketjut. Välivarastohaketuksessa materiaali 

haketetaan suoraan vieressä odottavan hakeauton kuormatilaan. Hakkurin ja 

hakeauton toiminnot kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa, mikä merkitsee sitä, ettei 

haketusta ja kuljetusta voi limittää. Kaukokuljetusmatkasta riippuen odotusaikoja 

tulee joko hakkurille tai hakeautolle. Käytettäessä useampia hakeautoja hakkurin 

odotusaikoja voidaan vähentää, mutta silloin hakeautojen odotusajat saattavat 

kasvaa. Tämä ns. ”kuuma ketju” on myös altis keskeytyksille. 

Välivarastohaketusmenetelmässä auton kantavuus ja kuormakoko saadaan 

hyödynnettyä täysimääräisesti ja menetelmä on kuljetustehokas myös pitkillä 

kaukokuljetusmatkoilla. Välivarastohaketusjärjestelmä on hakkeen tuotannon 

perusratkaisu, joka soveltuu sekä pienille että suurille käyttöpaikoille. Haketus 

tehdään yleensä kuorma-autoalustaisilla (ks. kuvio 2) tai 

maataloustraktorisovitteisilla hakkureilla. (Laitila ym. 2008: 11).  



21 

 

 

Kuvio 2. Autoalustainen hakkuri  

Kuva: Eero Klemetti 

Käyttöpaikka- ja terminaalihaketuksen heikkoutena on se, että kuljetuksen 

kuormakoko jää käsittelemättömällä latvusmassalla, kokopuulla sekä kanto- ja 

juuripuulla pieneksi, mikä kasvattaa kuljetuksen kustannuksia etenkin 

kaukokuljetuksessa. Kuormakokoa on pyritty kasvattamaan tiivistämällä latvusmassa 

risutukeiksi, harvennuspuulla puiden karsinnalla ja määrämittaan katkonnalla sekä 

kanto- ja juuripuulla puuaineksen pilkonnalla. (Laitila ym. 2008: 11) 

Metsähakkeen tuotantokustannukset ovat varsin korkeat. Syynä tähän on tuotannossa 

käytettävien hakkurin ja murskaimen alhainen käyttösuhde, joka parhaimmillaankin 

on vain 50 % (Lähdevaara ym. 2010: 55). Suurten investointikustannusten vuoksi 

käyttöpaikalla haketus sopii vain suurille voimalaitoksille. Terminaaleista haketta 

voidaan toimittaa eri kokoluokan laitoksille ja terminaali on toimitusvarma 

puskurivarasto esimerkiksi kelirikkoaikana, jolloin sivuteiden käyttö on rajoitettua 

raskaan liikenteen osalta. Hakkeen laatua on myös helpompi kontrolloida, koska 

terminaalia voidaan käyttää hakepuun kuivatuspaikkana. Kosteaa ja kuivaa haketta 
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voidaan tarvittaessa sekoittaa laadun tasaamiseksi. Hakkeen ja hakepuun käsittely 

terminaalissa lisäävät kustannuksia, samoin kuin mahdollinen ristiin kuljetus 

liikuteltaessa materiaalia ensiksi metsästä terminaaliin ja sitten terminaalista 

voimalaitokselle. Haketerminaalit sijaitsevat yleensä metsähakkeen käyttöpisteiden 

läheisyydessä tai turvesoiden yhteydessä. (Laitila ym. 2008: 11).  

1.5 Toimitusketju loppukäyttäjän kannalta 

Varasto-ohjautuva toimitusketju tarkoittaa sitä, että tuotetta valmistetaan varastoon 

eli terminaaliin ennusteiden perusteella. Tilausperusteinen tuotanto perustuu 

asiakkaan tilaukseen eli metsähakkeen kysyntään. Metsähakkeen toimitusketju on 

usein näiden yhdistelmä.  

Pohjois-Pohjanmaalla käytetään bioenergiaa kovin vähän verrattuna eteläiseen 

Suomeen. Metsähakkeen loppukäyttäjiä maakunnassa on vähän. Turve ja 

teollisuuden puutähde ovat yleisimmät polttoaineet. Liitteessä 3. esitetään 

Bioenergian tuottajat Suomessa 2011. Maakunnan kuljetusten ominaispiirre on pitkät 

kuljetusetäisyydet. Esimerkiksi Pudasjärven alueella ei ole liikennöitäviä 

raideyhteyksiä, mikä on alueelta saatavan metsähakkeen toimitusketjun rakenteen 

merkittävin tekijä. Kaikki hake kuljetetaan kumipyörillä. Siksi kaluston kehittäminen 

voi olla eräs ratkaisu. Ongelmaksi muodostuu tiestö ja sen kunnossapito. Ruotsissa 

on määrätyillä reiteillä koekäytössä yksi 90000 tonnin jättiyhdistelmä sekä kaksi 

muuta pienempää kuljetusyhdistelmää (Kari Palojärvi, 3.5.2012). Nämä niin sanotut 

maantiejunat eivät kuitenkaan ole ainakaan vielä laillisia Suomen teillä. Tällä 

hetkellä Suomessa ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus on 25,25 metriä ja 

kokonaismassa 60 tonnia. 

Simulaatiolla pyritään osoittamaan se säästö, joka voidaan saavuttaa valitsemalla 

taloudellisin ajoneuvokoko. Tässä on oletuksena se, että ajoneuvoissa on aina täysi 

kuorma, vaikka kysynnän määrä hieman ylittyisikin. Vajaita autokuormia ei yleensä 

kannata ajaa. 

Kuljetusyrittäjän kannalta uuden ajoneuvon hankinnan ehdoton edellytys on sen 

käytön maksimointi. Toisin sanoen, koska uuden suuren kuormakoon mahdollistava 
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ajoneuvo on merkittävä investointi, niin auton käyttöasteen on oltava 

mahdollisimman suuri ja toiminta olisi siten kannattavaa. Nykyisin käytössä oleva 

kuljetuskalusto on usein muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja yrittäjä voi 

siten suhteellisen pienillä investoinneilla pitää auton käyttöasteen kohtuullisella 

tasolla. Jos investoidaan uuteen, hakkeen tai ainespuun kuljettamiseen tarkoitettuun 

”maantiejunaan”, sen käyttö rajoittuu aluksi vain tietyille kuljetusreiteille, joille on 

myönnetty poikkeusluvat. Tällöin investoinnin riski on suuri. Kysynnän pienikin 

vaihtelu aiheuttaa yrittäjälle tappiota, koska kalustoa ei voida käyttää muuhun 

tarkoitukseen. Tällöin kannattaa ajaa isoja kuormia vaikka vähän harvemmin. Tällöin 

loppukäyttäjän varastoon voi jäädä päivittäisen kysynnän ylittävä määrä haketta. Jos 

loppukäyttäjä ei kykene varastoimaan tuota ylimäärää, niin ison auton kapasiteetista 

saatava hyöty jää käyttämättä. Investoinnin tuotto jää epävarmaksi eikä yrittäjä 

helposti ota sellaista riskiä. 

Tässä työssä metsähakkeen loppukäyttäjäksi on määritetty energiaa tuottava laitos. 

Pohjois-Pohjanmaan alueella on myös muutamia tehtaita, jotka käyttävät 

prosesseissaan bioenergiaa. Kuitenkin näiden laitosten bioenergian tarve jakaantuu 

selkeisiin huippusesonkeihin, jolloin kysyntä on huipussaan muutaman kuukauden 

aikana, ja muuna aikana kysyntä on lähes olematonta. Myös polttoaineen laadulla on 

prosesseissa tarkemmat kriteerit kuin energialaitoksilla. Koska alueen 

biopolttoainevarannot sijaitsevat pääosin sisämaassa ja suurimmat käyttäjät ovat 

Perämeren rannikolla, niin kuljetuksista muodostuu merkittävä kustannustekijä. 

Pitkät etäisyydet lisäävät kustannuksia ja pakottavat varautumaan toimitushäiriöihin 

erilaisilla varajärjestelmillä. 

Lämpövoimalaitokset voivat käyttää useita erilaisia polttoaineita. Esimerkiksi Oulun 

Energian voimalaitosten pääpolttoaine on turve. Öljyn hinnan ja muiden 

kustannustekijöiden vaihtuessa loppukäyttäjä voi käyttää myös kivihiiltä. Tällä 

hetkellä hakkeen osuus on alle 50 % käytetystä polttoaineesta. Oulun Energian 

polttoainehuollon varmuus perustuu tällä hetkellä turvesoiden turvevarastoihin. Jotta 

puu voisi olla huoltovarmuuden varmistajana, niin hakkeen toimitusvarmuus olisi 

pystyttävä varmistamaan. (Pertti Vanhala, 16.2.2012).  
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Oulun Energia Oy on Pohjois-Pohjanmaalla suurin hakkeen käyttäjä. Se käyttää noin 

2/3 maakunnan energiapuusta, joten eri polttoaineiden hinnoilla on sille merkitystä. 

Jos metsähakkeen käyttö ei ole taloudellisesti kannattavaa, se vaikuttaa koko 

maakunnan energiapuun kysyntään. Tällä hetkellä Oulussa sijaitseva Toppilan 

lämpövoimala tuottaa puusta energiaa noin 900 gigawattituntia (GWh), josta 

metsähakkeen osuus on noin 400–500 GWh. Puusta sahojen purun ja kuoren osuus 

on 1/3. Metsähakkeen käyttömäärää voidaan nostaa aina 800 GWh asti. Oulun 

Energialla ei ole käyttöpaikkamurskausta, vaan se ostaa hakkeet ja energiapuun 

toimijoilta. Tarvittavasta metsähakkeesta noin 1/3 voi tulla terminaalien kautta, muu 

osa tulee normaaliin tapaan tien varressa haketettuna ja toimitettuna suoraan 

käyttöpaikoille. (Pertti Vanhala 16.3.2012).  

Tarvittavan polttoaineen tarve vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Suurin kysyntä on 

noin kolmen kuukauden aikana tammi-maaliskuussa. Tämä tarkoittaa käytännössä 

sitä, että terminaaleissa on oltava hakevarasto täynnä marras-joulukuussa. 

Varastoitava hakemäärä vähenee huhtikuuhun mennessä. Muina aikoina 

varastovolyymit ovat pienemmät. Terminaaleihin ei kuitenkaan voida varastoida 

haketta pitkäksi ajaksi. Kuiva hake voi alkaa kuumentumaan, eli palamaan väärässä 

paikassa. Toisaalta on olemassa sellainen uhka, että liian kostea hake alkaa 

homehtua. Molemmissa tapauksissa syntyy turhia kustannuksia terminaalin pitäjälle. 

(Aki Karsikas 15.2.2012).  

Loppukäyttäjän kannalta olisi edullista, että energiapuuterminaali on yhden 

omistajan hallinnassa. Tällöin raaka-aineen omistussuhteet ovat selkeät. Lisäksi, jos 

haketettava puuaines punnitaan aina kuorman saapuessa, ja lähtevät kuormat 

punnitaan, niin terminaaliin varastoidun energian määrä voidaan ylläpitää 

reaaliaikaisesti. Loppukäyttäjä haluaa reaaliaikaisen tiedon terminaalissa olevan 

hakkeen energiamäärästä megawattitunteina. Loppukäyttäjien omat varastot ovat 

yleensä hyvin pieniä. Etenkin suuret loppukäyttäjät ovat hankkineet pitkälle 

kehittyneet varasto- ja käytönseurantaohjelmistot, joilla polttoaineen menekki 

voidaan laskea tarkasti ja siten myös tulevien hakekuormien aikataulutus voidaan 

tehdä lähes minuuttiaikataululla. Tämä asettaa suuret haasteet terminaaliyrittäjille, 

jotta heillä on aina kysynnän mukaisesti haketta varastoituna. Vastaavasti 

kuljetusyrittäjien on pysyttävä kyseisessä aikataulussa. (Aki Karsikas 15.2.2012).  
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Hakkeen toimitusketjussa toimivien haketus- ja kuljetusyrittäjien on toimitettava 

haketta sopimusten mukaisesti jokaisena päivänä. Koska hakkuria ei aina kannata 

pitää käynnissä esimerkiksi viikonloppuisin, niin haketta on varastoitava 

välivarastoihin ympäri vuoden. Myös kelirikon varalta on varastoitava tarpeellinen 

määrä haketta, jotta toimitussopimuksessa voidaan pysyä. (Aki Niskala, 13.4.2012) 

Loppukäyttäjän oma terminaali voi olla myös säätövarasto. Jos hakkeen tarve 

pienenee äkillisesti jonkun häiriön takia, niin silloin ei tarvitse heti peruuttaa 

toimittajan kanssa ennalta suunniteltuja ja tilattuja kuljetuksia, vaan vähennetään 

oman varaston käyttöä. Kosteuden hallinta on hakkeen osalta keskeinen asia koko 

toimitusketjun ajan. Vaikka hake olisi suojattu kuljetuksen aikana, niin 

loppukäyttäjän varastossa se voi kostua, jos hake varastoidaan kattamattomassa 

varastossa ennen tuotantoon siirtämistä. Samoin kasan alaosan suojaamiseen 

kannattaa kiinnittää huomiota, sillä maassa oleva sade- tai valumavesi kastelee 

hakkeen myös alhaalta. Energialaitoksen kannalta olisi parasta, että terminaaleissa 

valmiiksi kuivattu energiapuu haketetaan juuri ennen toimitusta, koska aumoissa 

varastoituna hakkeen laatu alkaa heikentyä jo muutaman viikon jälkeen. (Juha Ollila. 

14.3.2012). 

Ilmaston vaikutus on merkittävä tekijä biopolttoaineiden tuotannossa. Sateinen kesä 

voi aiheuttaa esimerkiksi turpeen tuotantoon suuria ongelmia. Metsähakkeen 

tuotannossa ongelmaksi voivat muodostua talviteiden taakse jäävät leimikot, jos talvi 

on leuto tai muusta syystä talviteiden kunnostus jää tekemättä. Runsas lumen määrä 

lisää aurauskustannuksia ja hidastaa tienvarsihaketusta sekä kuljetusta terminaaliin. 

Energiapuun hankintakustannukset ovat riippuvaisia myös korjuualueiden sijainnista. 

Kuitenkin polttoaineen toimitusvarmuus on kaikille bioenergian käyttäjille tärkein 

tekijä. Siksi ulkomainen tuontienergia, joka voidaan tuoda laivoilla Perämeren 

satamiin, on varteenotettava vaihtoehto ainakin toistaiseksi. 

Kustannukset ja tiukka kulukuri ovat energia- ja prosessiteollisuudessa nykyisin 

erityisen tarkan seurannan alaisena. Siksi hankinnat kilpailutetaan ja eri 

polttoaineiden hintaseuranta on tarkkaa. Kotimaisen energian ollessa kallista, 

ostetaan ulkomaista, jos sitä saadaan selvästi halvemmalla. Vastaavasti esimerkiksi 

myytävän sähkön myyntihinnan ollessa korkealla, pyritään tuotantoa kasvattamaan ja 
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silloin polttoaineiden käyttö lisääntyy. Loppukäyttäjät eivät investoi mielellään 

polttoainevarastoihin tai terminaaleissa säilytettävään energiapuuhun ja ne pyrkivät 

siihen, että niiden taseessa ei olisi näitä vaihto-omaisuuseriä. Varastot ovat siis 

useimmiten polttoainetoimittajien omistuksessa. Sekä loppukäyttäjien että 

toimittajien kustannusrakenne on tiukka, jolloin kaikkien osapuolten on minimoitava 

kustannuksia. 

Ostajan ja toimittajan kannalta on edullista, kun toimituksen perustana on pitempi 

runkosopimus, joka tehdään muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Polttoaineen hinnat 

tarkastellaan ja sovitaan toimituskausittain. Runkosopimuksen pituus voi olla 

esimerkiksi 3-5 vuotta. (Juha Ollila 14.3.2012). Loppukäyttäjänä Oulun Energia 

ostaa osan puusta hakettamattomana rankapuuna väliterminaaliin, jossa puu mitataan 

ja vaaitaan. Muu osa tulee normaaliin tapaan valmiina hakkeena toimitettuna suoraan 

käyttöpaikalle. (Pertti Vanhala 16.3.2012). Loppukäyttäjien haastatteluiden 

perusteella käy kuitenkin selkeästi ilmi halu korvata ulkomainen tuontienergia 

kotimaisella polttoaineella. 

1.6 Pudasjärvi 

Pudasjärven alueella toimii useita eri puunhankintaorganisaatioita ja – yrityksiä. 

Kaikki yritykset käyttävät yksityisiä aliurakoitsijoita puun korjuuseen, kuljettamiseen 

ja haketukseen. Urakoitsija voi hoitaa sekä haketusta että kuljetuksia. Joillakin 

yrityksillä on olemassa terminaalikentät Pudasjärven alueella. Osa energiapuusta 

varastoidaan tienvarsivarastoissa, haketetaan siellä ja kuljetetaan suoraan 

loppukäyttäjille. Rankapuu voidaan kuljettaa myös terminaaleihin kuivumaan ennen 

hakettamista. Pudasjärven alue voidaan jakaa kuvion 3 mukaisesti neljään 

hakkuualueeseen, jotka sijaitsevat keskimäärin 30 -50 kilometrin päässä keskustasta. 

Jokaiselle alueelle johtaa ainakin yksi tie, jota suuret ajoneuvoyhdistelmät voivat 

käyttää. Alueen metsävarat ovat riittävän suuret. Vuosikasvun arvioidaan olevan noin 

800000 – 100000 k-m3. Energiapuun osuudeksi lasketaan ainakin 150000 k-m3. 

Metsäalasta noin puolet on valtion ja puolet yksityisessä omistuksessa.  
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Kuvio 3. Pudasjärven hankinta-alueen kartta 

Pudasjärven alueella hakataan vuosittain noin 500000 k-m3 puuta. Tämä luku sisältää 

sekä valtion että yksityisten hakkuut. Ainespuun ja energiapuun suhde on noin 95/5. 

Tämä tarkoittaa sitä, että energiapuuta hakataan vain noin 25000 k-m3 vuosittain. 

Hakkuista 2/3 tehdään talvikautena. Tällöin koneet työskentelevät monessa vuorossa. 

Kesäaikana koneiden käyttöastetta voitaisiin parantaa, mutta sopivista 

hakkuukohteista on pulaa. Kelirikon takia hakkuut ovat vähimmillään toukokuussa. 

Joskus myös syksyisin sateet aiheuttavat samanlaisen kelirikon. Alueen metsäteiden 

kunto ei ole ongelma talviaikana. Kesäisin runkotiestön kunto sekä niiden kattavuus 

on hyvä. Kelirikkoaikoina keväisin ja syksyisin ei ajeta puuta. Tällä hetkellä 

energiapuusta haketetaan noin 95 % tienvarressa. Käytännössä haketetaan vain 

rankapuuta. Verrattuna eteläisen Suomen hakkuisiin latvusten ja kantojen käyttö on 

vähäistä, koska pohjoisessa puusto on pääasiassa mäntypuuta (Jussi Perttu & Samuli 

Leppänen, 17.2.2012). Laitilan ym. (2008: 6) mukaan männyn kantojen osuus 

hakkeen raaka-aineena on vähäistä, koska puulla on syvä paalujuuri ja nostossa 

kannon mukana nousevat kivet ja muut epäpuhtaudet.  
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Metsähakkeen toimitusketjut hakkuupalstoilta loppukäyttäjille voivat olla hyvin 

erilaisia. Pudasjärven tapauksessa kaikille ketjuille on yhteistä oikeastaan vain se, 

että sekä tuore puu että metsähake on kuljetettava autokuljetuksin. Toinen yhteinen 

piirre on, että metsähakkeen suurimmat loppukäyttäjät ovat ainakin tällä hetkellä 

Oulun seudulla. Oulun Energia turvaa toimintansa käyttämällä erilaisia polttoaineita 

(Pertti Vanhala 16.2.2012). Pudasjärveltä saatavan hakkeen määrä ei ole kovin 

merkittävä sen kokonaiskulutuksen kannalta, koska Pohjois-Pohjanmaan alueella on 

useita energiapuuhakkeen toimittajia. Tilanne voi muuttua, kun Rovaniemen 

Mustikkamaan voimala ryhtyy käyttämään enemmän haketta. Uuden laitoksen 

vuotuinen polttoainetarve on 1900 GWh, josta metsähakkeen osuudeksi on kaavailtu 

noin 1400 GWh eli noin 75 % (Perälä ym. 2011: 31). Kemiin suunnitellaan 

biodieseliä valmistavaa tuotantolaitosta. Koillismaan alueella ei ole suuria haketta 

käyttäviä laitoksia. 

1.7 Kuusamo 

Kuusamon metsäalasta pääosan on yksityisten metsänomistajien hallinnassa. Valtion 

metsän osuus on vain noin 10 % (Pentti Seppänen, 8.5.2012). PUULOG hankkeen 

aikana pidetyissä focus-group – kokouksissa sekä pienemmissä työryhmissä 

todettiin, että nykyinen kuljetuslainsäädäntö asettaa niin suuret rajoitteet puutavaran 

ja metsähakkeen kuljetuttamiselle suurille käyttöpaikoille Perämeren rannikolle, että 

toistaiseksi puuterminaalin perustamiselle Kuusamoon ei ole edellytyksiä. Tilannetta 

tarkastellaan uudelleen, jos kaavailtu suuren kuljetuskaluston kokeilu antaa hyviä 

tuloksia. 
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2 TERMINAALI 

Terminaalilla tarkoitetaan rakennettua aluetta, jossa bioenergian raaka-ainetta 

käsitellään tai varastoidaan ennen polttoaineena käyttämistä (Perälä ym. 2011: 22). 

Karttusen ym. (2010: 125) mukaan tärkein terminaalissa tehtävä toimenpide on 

polttoaineen hienonnus sopivaan palakokoon joko murskaamalla tai hakettamalla. 

Murskaus voidaan toteuttaa joko siirrettävällä tai kiinteällä kalustolla. Terminaaleissa 

voidaan valvoa ja edistää polttoaineen laatua. Kasojen peittämisen lisäksi puun 

kuivumista voidaan edistää suuntaamalla ja kääntelemällä kasoja. (Karttunen ym. 

2010: 127). Puupolttoaineterminaaleissa voidaan toisaalta käsitellä tavaraa 

kaukokuljetuksen kannalta edullisempaan muotoon, käytännössä hakettaa tai 

murskata, toisaalta varastoida tavaraa suurempia määriä ja pidempiä aikoja 

(Karttunen ym. 2010: 129). 

Terminaalikäsittelyjen kannattavuustarkastelu voidaan jakaa kahteen osaan, 

terminaalin siirtokuormaukseen ja kausivarastointiin. Siirtokuormauksen 

kannattavuus riippuu kuljetusmatkasta. Mitä pidempi matka, sitä kannattavampaa 

siirtokuormaus on. Terminaaliketjuissa tavara tuodaan terminaaliin 

hakettamattomana, haketetaan siellä, varastoidaan lyhyen aikaa hakkeena ja 

kuormataan laitokselle vietäväksi. Hake on mahdollista myös valmistaa 

tienvarsivarastolla ja tuoda valmiina hakkeena terminaaliin. Tämä tapa voi tulla 

kyseeseen erityisesti silloin, kun loppukäyttäjä on hakkeen syntypaikalta pitkän 

matkan päässä ja jatkokuljetukseen käytetään junaa tai laivaa. (Karttunen ym. 2010: 

137–138). 

2.1 Terminaalien perustamiseen liittyviä näkökohtia 

Lähdevaara ym. (2010: 61) määrittelevät. terminaalin on raaka-aineen 

käsittelypaikaksi, jossa pienistä eristä muodostetaan isompia toimintaeriä, raaka-

ainetta murskataan, haketetaan ja kuljetetaan eteenpäin. Iikkasen ym. (2011:8) 

mukaan terminaaleina voidaan periaatteessa käyttää myös raakapuun 

kuormauspaikkoja, joissa voitaisiin myös hakettaa ja välivarastoida energiapuuta. 

Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua metsähakkeen suuri tilantarve, minkä vuoksi 

hakkeen ja raakapuun käsittely ei välttämättä onnistu useimmilla raakapuun 
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kuormauspaikoilla. Metsäenergian kuljetusten suunnat ja pituudet voivat poiketa 

merkittävästi raakapuun päävirtojen suunnista. Tämän vuoksi energiapuun 

kuljetuksissa käytettävien terminaalien optimaaliset paikat eivät välttämättä ole 

samoja kuin raakapuun kuljetuksissa käytettävien terminaalien paikat. 

Terminaalit ovat tyypillisesti joko toimittajan tai urakoitsijan hallinnassa. Myös 

voimalaitos saattaa perustaa terminaalin. Laadukkaaseen toimintaan tarkoitettu 

terminaali vaatii hyvin rakennetun pohjan ja sen päälle asfalttipinnoitteen. 

Terminaalialueen koko tulee määrittää materiaalimäärien mukaan. Terminaalin 

sijainti on myös erittäin merkitsevä tekijä. Sijainnin edullisuutta voidaan tarkastella 

useilla eri malleilla, jotka voivat perustua erilaisiin operaatioanalyysin keinoihin, 

tärkeimpinä optimointi ja simulointi. Todellisuudessa lämpö- ja voimalaitokset 

sijoitetaan asutuskeskusten välittömään läheisyyteen, koska määräävä tekijä on 

lämmön toimituskohteen sijainti. Kuljetus-, varastointi- ja vaihto-omaisuuden 

kustannukset muodostuvat etäisyyden ja varastojen määrän, varastointiajan sekä 

kuljetusmuodon mukaan. (Lähdevaara ym. 2010: 59–60). 

Kanteleen Voiman polttoainetoimittajat tuovat hakkeen Haapakentän terminaaliin 

noin 100 kilometrin etäisyydeltä. Tässä voi olla vaihtelua, jos samalla suunnalla on 

muitakin loppukäyttäjiä. Tällöin etäisyydet voivat olla lyhyempiä. Vastaavasti 

toisesta ilmansuunnasta kuljetusetäisyys voi olla hieman pitempi. Haketta voidaan 

käyttää vuodessa noin 400000 i-m3, mikä vastaa noin 320000 MWh energiaa. Kun 

käyttömäärät ovat suuria, loppukäyttäjän kannalta ei ole tarkoituksenmukaista ostaa 

haketta pieninä toimituserinä. Toimittajalla on oltava riittävän suuret volyymit jo 

polttoainenäytteiden analysoinnista ja logistiikan järjestelyistä aiheutuvien 

kustannusten takia. (Juha Ollila 14.3.2012) 

Terminaalien mitoituksessa on otettava huomioon myös pinojen ja palokäytävien 

vaatima tila. Kanteleen Voiman terminaalin kokonaispinta-ala on noin 4,5 hehtaaria, 

josta todellista varastointialaa on noin 3 hehtaaria. Pinojen korkeutta voidaan nostaa 

kaluston sallimissa rajoissa, mutta terminaaliin realistisesti kerralla varastoitava 

maksimimäärä on noin 100000 i-m3, joka vastaa noin 40000 – 50000 k-m3 puuta. 

Varasto kiertää luonnollisesti vuoden aikana, joten terminaalin läpi kulkee siten 

enemmän puuta. (Juha Ollila 31.5.2012). 
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Bioenergian kuljetuksissa on käytössä useita erilaisia hinnoitteluperusteita. 

Keskitettyä hintataulukkoa ei ole, koska sitä ei kilpailuvirasto hyväksy. Siksi on 

käytössä tonni-, irtokuutiometri-, megawattitunti-, tunti- ja keikkahinnoittelua. 

Kuljetusyrittäjälle paras on keikkahinnoittelu, koska rahaa tulee aina matkalta saman 

verran. Ajoneuvon tilavuus tai kokonaismassa tulee käytetyksi. Tällöin asiakas 

harkitsee, kannattaako jotakin erää ajaa. Pelkästään kuljetuksen kannalta huonoin on 

megawattituntihinta, koska mitä painavampaa (märempää) hake on, sitä vähemmän 

tulee siitä rahaa. Kuljetusyrittäjä ei voi juuri vaikuttaa hakkeen kosteuteen. (Kari 

Palojärvi, 3.5.2012). Loppukäyttäjä ostaa hakkeen laitokselle toimitettuna. Hakkeen 

laatuun vaikuttaa kosteus ja palakoko. Polttoaine hinnoitellaan energiasisällön 

perusteella, joten kuivasta hakkeesta tulee myyjälle enemmän rahaa tilavuusyksikköä 

kohti (Pertti Vanhala 16.2.2012).  

L&T BioWatti Oy:llä on olemassa terminaaliverkosto noin sadan kilometrin 

etäisyydellä Oulusta (mm. Pudasjärvi, Vaala, Kärsämäki). Terminaalit ovat 

asfalttipohjaisia, kooltaan noin hehtaarin kokoisia. Niissä varastoidaan ja jalostetaan 

puupolttoaineita. Näin turvataan haketoimitusten toimitusvarmuus. (Timo Marttila, 

19.4.2012). Metsähallitus pyrkii sijoittamaan terminaalinsa mahdollisimman lähelle 

loppukäyttäjää. Suunnitelmissa on rakentaa terminaali Hiukkavaaraan, Oulun 

keskustan välittömään läheisyyteen. (Pentti Seppänen 8.5.2012). 

Oulun Energia suunnittelee yhdistävänsä turve- ja puulogistiikkaa turvesoilla. 

Tavoitteena on, että puuta kuljetettaisiin tuoreena metsästä suolle, matkan ollessa alle 

20 kilometriä. Puun massa mitataan ja puu myös kuivataan soilla olevissa 

väliterminaaleissa. Puunkorjuussa voidaan hyödyntää talvikorjuuaika turvemailta. 

Turvesoista saadaan kattava terminaaliverkosto noin 50–70 kilometrin päähän 

Oulusta. Mobiilihakkureita voidaan siirrellä tarpeen mukaan terminaalilta toiselle. 

Yhden ison terminaalin perustaminen ei ehkä ole ideaalista, koska raakapuun 

tuoreena kuljettaminen on kallista. Pienemmillä suoterminaaleilla päästään kuitenkin 

ison terminaalin tapaan säästöetuihin haketuksessa ja kosteudessa. 

Tienvarsihaketuksella voidaan päästä ehkä 42 -45 % kuivuuteen. Optimaalisella 

kuivauksella terminaalissa voidaan saavuttaa 30–35 % kuivuus. Yhdistämisellä 

voidaan saada säästöjä aikaan ainakin talviteiden kustannuksista, energiatason 

paranemisella ja terminaalihaketuksella. (Pertti Vanhala 16.3.2012)  
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Vanhalan (16.2.2012) mukaan terminaaleilla, joihin kerätään alle 50 kilometrin 

säteeltä raaka-ainetta (rankaa tai kokopuuta) saadaan muun muassa seuraavia 

hyötyjä: 

- puut saadaan pois metsästä heti korjuun jälkeen samoilla kulkuyhteyksillä 

- terminaaliin saadaan iso varasto ja optimaaliset kuivausolosuhteet 

- suuren erän haketuksesta saadaan kustannushyötyjä 

- hakkeen laatu paranee, kun kosteusvaihtelu vähenee 

- hakkeen toimittamisen varmuus paranee verrattuna tienvarsihaketukseen 

- hakkuriyksikön työllistäminen tehostuu 

 

Impolan (2011:7) mukaan terminaaliketjujen kannattavuus paranee seuraavilla 

keinoilla: 

- raaka-aineen kuivuminen, varastointi aurinkoisella ja tuulisella paikalla 

- ”ylimääräinen” käsittelykerta poistaa epäpuhtauksia, voidaan tehostaa 

seulonnalla 

- riittävän suuret kapasiteetit murskaimille ja hakkureille 

- hakkeen kuljetus suurilla (150 i-m3) rekoilla, merkittävä hyöty pitkillä 

kuljetusmatkoilla 

- polttoaineen ominaisuudet sallivat maksimikuormat rekkoihin 

- rekan nopea kuormaus 

- tasainen ja kantava maasto 

- puupolttoaineiden menekki riittävän tasaista läpi vuoden 

 

PUULOG -hankkeen Focus-group – palaverissa todettiin hakkeen 

toimitusvarmuuden nousevan tärkeään asemaan tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi 

Oulun Energian Toppilan laitosten pääpolttoaine on jatkossa puu, terminaalit ovat 

välttämättömiä toimitusvarmuuden takaamiseksi. Polttoaineen toimittamisessa 

toimitusaikataulu on tärkeä. Kuljetusyrittäjien mukaan hakkeen toimitusaikatarkkuus 

Pudasjärveltä Ouluun on noin 20 minuuttia. (Focus-group 9.10.2012). 
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2.2 Terminaalin toimijat 

Metsähakkeen toimitusketju voidaan jakaa kolmeen osaan. Ketjun alkupäässä ovat 

metsänomistajat, joita ovat valtio sekä yksityiset omistajat. Ketjun loppupäässä ovat 

loppukäyttäjät. Tutkimuksen rajauksen mukaan näiden osuutta tutkitaan varsin 

pintapuolisesti. Käytännössä metsäenergialiiketoiminnassa on useita toimijoita. 

Valtakunnallisilla yrityksillä sekä myös Metsähallituksella on organisaatiot, joihin 

kuuluu sekä metsän osto- ja hankintahenkilöstö ja myös valmiin tuotteen 

myyntiverkostot. Näillä toimijoilla ei ole juuri omaa kalustoa metsän korjuuseen, 

kuljetuksiin, haketukseen ja muihin prosesseihin. Nämä palvelut hankitaan 

tarjouskilpailutuksen perusteella alalle erikoistuneilta urakoitsijoilta. Nämä 

urakoitsijat voivat käyttää lisäksi aliurakoitsijoita joidenkin ketjun toimintojen 

hoitamiseen. Kuvio 4 esittää energiapuun toimitusketjun periaatetta, jossa siniset 

laatikot sisältävät hankintaketjun eri toimijoita. Keltaisella värillä esitetyt laatikot 

esittävät terminaalia ja siellä tehtäviä toimenpiteitä. Terminaalin sijainti on 

kustannusten kannalta merkittävä tekijä. 

 

Kuvio 4. Energiapuun toimitusketju.  

METSÄTYÖ LOPPU- 
KÄYTTÄJÄ 

TERMINAALI 

HANKINTA 
KORJUU 
METSÄKULJETUS 

VARASTOINTI, 
KUIVAUS ja 
HAKETUS 

KULJETUS 
LOPPU- 
KÄYTTÄJÄLLE 

Mahdollisuus vaikuttaa 
- Hakkeen 

kosteus 
- – >kuorman 

massa 

Mahdollisuus 
vaikuttaa 
– Kuljetusetäisyys 

SIJAINTI 
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Ostajaorganisaatiot teettävät hakkuutyön, metsäkuljetuksen ja varastoinnin 

yhteistyössä valitsemansa metsäalan yrittäjän kanssa. Aution (2009:5) mukaan 

hankintakaupassa metsänomistaja suorittaa hakkuun, metsäkuljetuksen ja 

varastoinnin tienvarteen omatoimisesti. Varastoinnin jälkeen energiapuu joko 

haketetaan tienvarressa tai kuljetetaan kokonaisena loppukäyttäjälle, jossa se 

haketetaan energian tuotantoon. 

Terminaalitoiminnoissa on paljolti kyse siitä, voivatko organisaatiot ja niiden 

urakoitsijat tehdä yhteistyötä vai muodostavatko toimijat kukin omat 

toimitusketjunsa. Ostaja hankkii energiapuuta mahdollisimman edullisesti. Silloin 

leimikoiden sijainti ja niiden laatu ovat ratkaisevia. Jos leimikot sijaitsevat hankalien 

kulkuyhteyksien takana ja kaukana loppukäyttäjistä, puun ostohinta on alempi kuin 

parempien yhteyksien äärellä olevien hakkuualueiden. Tällöin metsänomistajilla voi 

olla vaikeuksia saada puuta kaupaksi ollenkaan. 

Energiapuuliiketoiminta ei ole tällä hetkellä kannattavaa liiketoimintaa. Valtion tuki 

on välttämätön, kun ajatellaan toimitusketjun kustannusrakennetta. Jos koko ketjun 

kustannukset ovat arviolta 50 euroa/k-m3, niin loppukäyttäjä maksaa 34–36 euroa. 

Loppukäyttäjän keskimääräinen ostohinta / MWh on 18–19 euroa. Erotuksen kattaa 

metsän hoitoon ja energiapuun hankintaan tarkoitettu Kemera-tuki, joka on noin 15–

17 euroa/k-m3 metsäpäässä. (Maunu Kilpivaara, 26.4.2012). Metsähallituksen 

puukauppa ei saa mitään tukea. EU:n kanta on, että PETU-tuki siirtyy lähemmäksi 

puuta käyttävää voimalaitosta, esimerkiksi haketukseen (Kaleva 19.4.2012). 

2.3 Terminaaliin kohdistuvat kustannustekijät 

Kappaleen johdannossa mainittiin, että kuljetusetäisyydellä on merkitystä 

terminaalikäsittelyn kustannuksiin. Terminaalit voidaan jakaa kahteen päätyyppiin. 

Puuterminaalissa varastoidaan sekä energiapuuta että teollisuuden tarvitsemaa 

ainespuuta. Energiapuuterminaalissa varastoidaan vain energiapuuta tai valmista 

metsähaketta. Terminaalikustannukset koostuvat puun hankinnasta, 

korjuukustannuksista, haketuksesta ja terminaalikuljetuksista ja kaukokuljetuksista. 

Puuaineksen käsittely terminaalissa vaatii siihen tarkoitettua kalustoa. Lisäksi on 

muiden toimenpiteiden aiheuttamia kustannuksia. 
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Tuloja terminaali saa, kun loppukäyttäjä suorittaa maksut kuljetetun ja vastaanotetun 

metsähakkeen energiatason perusteella. Tässä tutkimuksessa ei puututa 

energiapuuterminaalin omistukseen, sen perustamisen kustannuksiin eikä 

ylläpitokustannuksiin kuin yleisellä tasolla. Simulaatiossa käytetyt kuljetus- ja 

haketuskustannukset ovat ilman pääomakustannuksia. 

Mitä myöhemmin haketus tehdään, sitä suuremmilla laitteilla ja vähemmän 

työvoimaa vaatien se voidaan tehdä ja näin päästä hyötymään mittakaavaedusta, jos 

toimitusmäärät ovat riittävän suuria. Toisaalta käsittelemättömän energiapuun 

kuljetus on 1,5-2 kertaa niin kallista kilometriä kohden kuin hakkeen kuljetus (Rinne, 

2010: 23). Haketuksesta aiheutuvia kustannuksia ei voida merkittävästi alentaa 

suhteessa koko tuotantoketjun kustannuksiin, mikäli käsiteltävä tavara on karsittua 

tai karsimatonta pienpuuta ja haketuskalusto on uutta (Rinne, 2010: 85). 

Heikkilä ym. (2005: 34) selvittivät rankahakkeen käyttöpaikkahinnan 

kustannusrakennetta välivarasto- ja terminaalihaketukseen perustuvilla ketjuilla. 

Välivarastohaketusjärjestelmä on hakkeen tuotannon perusratkaisu, joka soveltuu 

sekä pienille että suurille käyttöpaikoille. Virkkunen ym. (2012: 14) päätyivät 

laskelmissaan siihen, että kokopuun käyttöpaikkahaketus on edullisin 

kokopuuhakkeen tuotantomenetelmä alle 30 kilometrin kaukokuljetusmatkoilla ja 

välivarastolla haketus sitä pidemmillä kuljetusmatkoilla. Käyttämällä 

mahdollisimman suuria hakerekkoja terminaali kilpailee pienpuuta käytettäessä sekä 

käyttöpaikkamurskauksen että tienvarsihaketuksen kanssa yli 100 kilometrin päässä 

käyttökohteesta. 

Loppukäyttäjän kannalta tärkein merkitsevä asia on toimitusvarmuus. Siksi niiden 

kannalta terminaaliverkosto tai yksittäiset terminaalit, jotka sijaitsevat joko 

loppukäyttäjän välittömässä läheisyydessä tai kohtuullisen kuljetusetäisyyden päässä, 

ovat suotavia. Loppukäyttäjä ei kuitenkaan halua osallistua näiden terminaalien 

kustannuksiin, vaan ne jäävät toimitusketjussa terminaalien käyttäjille ja toimijoille. 
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3 SIMULAATIO  

3.1 Tapahtumapohjainen simulointi tutkimusmenetelmänä 

Simulaatiomallia rakennettaessa on päätettävä, mitä järjestelmän elementtejä 

sisällytetään malliin. Mallinnuksella on oltava selkeä tavoite. Onnistuminen riippuu 

siitä, miten merkitykselliset elementit ja niiden välinen vuorovaikutus onnistutaan 

määrittelemään. Mallilla vertaillaan tyypillisesti eri vaihtoehtojen paremmuutta 

jollakin tunnusluvulla mitattuna. Tietyt tekijät määritellään parametreiksi, joiden 

vaikutus selvitetään kokeilemalla. (Lapinleimu ym. 1997: 321–322). 

Rimpiläisen (2007: 24–25) mukaan simuloinnilla tarkoitetaan todellisten mallien 

matemaattista tai loogista mallintamista niin, että mallin avulla systeemiä voidaan 

tutkia ja sillä voidaan tehdä kokeita. Näin voidaan tutkia muun muassa 

läpimenoaikoja, jonossa vietettävää aikaa, jonojen kokoa, toimituksen ajoitusta sekä 

laitteiden käyttöastetta ja henkilöstön työmäärää. Simuloinnilla on monia etuja 

muihin tutkimusmenetelmiin nähden. Tosielämän monimutkaisia järjestelmiä 

voidaan kuvata yksityiskohtaisilla malleilla, kun taas monien analyyttisten 

menetelmien käyttö vaatii realismia rajoittavia oletuksia. Simulaatiossa voidaan 

vertailla muutosvaihtoehtoja, jolloin nähdään, mikä vaihtoehto parhaiten täyttää 

tavoitteet. Lisäksi on mahdollista tarkastella pitkän aikavälin tapahtumia lyhyessä 

ajassa, tai vaihtoehtoisesti tarkastella yksityiskohtaisesti ja rauhassa toimintoja, jotka 

oikeasti tapahtuvat nopeasti. Korpinen ym. (2010:43) toteavat simuloinnin 

heikkoudeksi monimutkaisissa malleissa tarvittavien lähtötietojen puutteen ja siksi 

joskus joudutaan tekemään karkeitakin yleistyksiä. Tässä tutkimuksessa joitakin 

lähtötietoja on saatu haastattelemalla asiantuntijoita. 

Lähtötieto voidaan jakaa kolmeen luokkaan saatavuuden mukaan. Lähtötieto voi olla 

saatavilla, ei saatavilla, mutta kerättävissä ja ei saatavilla eikä kerättävissä. Vaikka 

lähtötieto on saatavilla, se voi olla epätarkkaa tai väärässä muodossa. Hyvin usein 

simulointitutkimuksissa kaikkea lähtötietoa ei saada kerättyä. Tutkimuksen on 

kuitenkin mentävä eteenpäin, joten puuttuva lähtötieto täytyy korvata jotenkin. 

Yksinkertaistaminen on käyttökelpoinen keino, mikäli sillä ei ole olennaista 

vaikutusta tarkkuuteen. Usein joudutaan turvautumaan arvioihin. Arvion on 
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perustuttava useamman kuin yhden henkilön näkemykseen. (Lapinleimu ym.1997: 

338). 

Simulointimallit voidaan luokitella kolmen ulottuvuuden mukaan: onko malli 

staattinen vai dynaaminen, jatkuva vai epäjatkuva, deterministinen vai stokastinen. 

Staattisessa mallissa ajalla ei ole luonnollista roolia, mutta dynaamisessa on. 

Dynaamisessa mallissa tapahtumat ovat siis aikariippuvaisia. Staattisessa 

simuloinnissa malliin syötetään muuttujat, mutta malli ei muutu ajan funktiona 

simuloinnin aikana. (Rimpiläinen, 2007: 26).  

Jos mallissa ei ole sattumanvaraisia lähtöarvoja (input), se on deterministinen. 

Tilanne on tällainen, mikäli kaikki toiminnot voidaan suunnitella etukäteen ja laittaa 

esimerkiksi varauskirjaan. Stokastisessa mallissa taas on sattumanvaraisuutta 

lähtötilanteessa. Todellisuudessa yleensä esiintyy vaihtelua ja epävarmuutta. 

Sattumanvaraiset lähtöarvot antavat kuitenkin vaihtelevia tuloksia, joten yksi lyhyt 

simulointi ei välttämättä kuvaa todellisuutta. Tulosten epävarmuutta voi vähentää 

pidentämällä simulointiaikaa tai toistamalla sen useaan kertaan. (Rimpiläinen, 2007: 

26). 

Jatkuvassa mallissa systeemin muutos on jatkuvaa koko ajan, kun taas diskreetissä 

mallissa muutokset tapahtuvat tiettyinä hetkinä. Diskreetissä mallissa näiden 

tapahtumahetkien välillä ei tapahdu muutosta. Esimerkki jatkuvasta mallista on 

nesteen taso säiliössä, jossa nestettä virtaa säiliöön ja siitä ulos. Vastaavasti 

esimerkki diskreetistä eli epäjatkuvasta mallista tuotanto, jossa kappaleita saapuu ja 

niitä lähtee tiettyinä aikoina (Rimpiläinen, 2007: 26). 

Materiaalilogistiikkaan ja operaatioihin liittyvä simulointi saattaa johtaa liian 

optimistisiin tuloksiin, jos laskennan lähtötietoina käytetään valmiiksi kaikkein 

ihanteellisimpia arvoja, eikä operaatioihin liittyviä keskeytyksiä ja häiriöitä ole otettu 

malliin mukaan riittävällä kattavuudella. (Korpinen ym. 2011: 429). 

Tässä työssä käytetty simulointimalli on staattinen, koska malli ei muutu ajan 

muuttuessa. Mallia voidaan pitää deterministisenä, koska jotkin syöttöarvot, kuten 

energian kulutus, metsätyökoneiden kapasiteetti ja erilaiset osto- ja myyntihinnat 
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sekä tuntikorvaukset perustuvat kokemukseen. Malli on diskreetti, koska tapahtumat 

on sidottu tiettyihin aikakausiin, joiden muuttujat ovat erilaisia. 

Jotta toimitusketjun simulaation luotettavuutta voidaan parantaa, niin toiminnan 

simulointiaika on oltava riittävän pitkä. Vuosi on varsin lyhyt simulointiajaksi, koska 

esimerkiksi pelkästään energiapuun kuivatus voi kestää lähes vuoden, ja silloin itse 

toiminnan simuloimiseen jää liian vähän aikaa. Kahden vuoden simulaatiossa 

voidaan seurata esimerkiksi terminaalin tilannetta silloin, kun varastossa on 

riittävästi haketta, ja kysyntä vaihtelee. Toimitusketjun runkosopimukset tehdään 

yleensä enintään kolmeksi vuodeksi. Lisäksi sopimuksiin liitetään usein optiot 

toiminnan jatkamiseksi. 

Tässä työssä tehdään vertailua kahden vuoden simulaation perusteella. Näin voidaan 

päätellä tarvittavan energiapuun määrä sekä vertailla terminaalin toimintaan 

liittyvien kuljetusten ja hakettamisen kustannuksia. 

3.2 Vensim-ohjelmiston kuvaus 

”Vensim” on interaktiivinen ohjelmistoympäristö, joka mahdollistaa 

simulaatiomallien kehittämisen, tutkimuksen, analysoinnin ja optimoinnin. Se luotiin 

lisäämään suunnittelijoiden mahdollisuuksia ja tuottavuutta ja sillä on 

toiminnallisuus, joka edistää mallien laatua ja ymmärtämistä. 

Oulun Yliopistossa on kurssikäyttöön hankittu Vensim PLE, joka on ohjelman 

kaupallinen perusversio. Myös Helsingin teknillinen korkeakoulu käyttää kyseistä 

ohjelmistoa ainakin systeemisuunnittelun opetuksessa. Kyseinen PLE -versio on 

perusohjelma, joka sisältää vain muutamia niistä ominaisuuksista, joita esimerkiksi 

kaupallinen DSS -versio sisältää. Koska kyseinen ohjelmisto on puhtaasti 

matemaattinen, niin mallin rakenteen suunnittelussa esimerkiksi aika-askelten 

määrittäminen on tärkeää, jotta ohjelma toimisi halutulla tavalla 

(https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/as-74.2400/materiaali). 
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3.3 Simulaation rajaukset 

Koska kyseessä on ajallisesti, toiminnallisesti ja toiminnallisesti laaja hanke, niin 

tässä simulaatiossa rajataan muulla tavalla selvitettäväksi henkilöstön riittävyys, 

henkilöstö- ja tilakustannukset sekä muut yleiskustannukset. Hakkeen palakokoon tai 

– muotoon ei simulaatiossa puututa. Toimitusketjujen simulaatioissa oletetaan, että 

haketuskapasiteettia on riittävästi, mahdolliset terminaalit ovat riittävän suuret 

materiaalin käsittelyyn ja energiapuuta on saatavilla suureenkin tarpeeseen. 

Hakkuukapasiteetti on vaikea suure simulaatiossa. Yleensä hakkuita tehdään läpi 

koko vuoden, mutta kokonaismäärästä 2/3 osaa hakataan talvikaudella. Simulaatiossa 

joudutaan käyttämään oletusarvoja, koska kaikilla hakkuutyömailla monitoimikoneet 

eivät voi työskennellä optimaalisella teholla. Hyvän koneen keskituotos on noin 40 

kiintokuutiometriä työvuorossa. Käytännössä kuitenkin koneen vuosituotos on noin 

15000 k-m3, koska koneen käyttöaste vaihtelee talven kahdesta tai kolmesta 

työvuorosta kesän yhteen vuoroon ja noin kuukauden huolto- ja lomataukoihin. (Jussi 

Perttu, 12.3.2012). Hakkuutehon määrittäminen on yksi simulaation suurimmista 

epävarmuustekijöistä. 

Energiapuun toimitusketjun, joka alkaa hakkuualueilta ja päättyy valmiin hakkeen 

toimitukseen loppukäyttäjälle, kesto voi olla yli vuoden pituinen. Siksi myös 

simulaation aikaikkunan tulee olla pitkä. Puun kuivatus ja varastointi terminaalissa 

tai tienvarsivarastossa kestää useita kuukausia, joskus jopa yli vuoden. Tässä 

simulaatiossa aikaperiodi on kaksi vuotta. Se alkaa marraskuusta, jolloin 

loppukäyttäjän kattiloissa metsähakkeen kulutus alkaa nousta kohti maksimia. 

3.4 Laadut 

Pohjois-Pohjanmaalla hake tehdään pääasiassa ensiharvennusten kokopuusta tai 

rankapuusta. Päätehakkuiden yhteydessä saatava puu on yleensä liian suurta ja se on 

edullisempaa käyttää tukki- tai sahapuuna.  

Puutavaran osalta oletetaan, että raaka-aine on rankapuuta, jolloin mittayksikkönä 

käytetään kiintokuutiometriä (k-m3). Jos raaka-aineena käytetään latvusmassaa tai 
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kantoja, niin yksikkö täytyy muuttaa simulaatioon. Terminaalissa varastoidaan 

energiapuuta, joka haketetaan ennen kuljetusta. Valmiin hakkeen yksikkönä on 

megawattitunti (MWh). Kun haketta kuljetetaan terminaalista loppukäyttäjälle, niin 

yksikkönä on megawattitunti (MWh).  

Loppukäyttäjä vaatii yleensä, että voimalaitoksessa käytettävän hakkeen kosteuden 

tulee olla 30 -50 %:n välillä. Tässä simulaatiossa oletetaan, että käytettävä raakapuu 

on mäntyä ja käytettävä hakkeen kosteus on 45 %. Tällöin voidaan laskennallisesti 

arvioida hakkeen kuljetuksen massa ja tilavuus. Taulukon 3 mukaan 1 i-m3 on noin 

0,4 k-m3, joten 120 i-m3:n lavalle mahtuu noin 48:stä kiintokuutiometristä haketettu 

määrä haketta. Jos lavatilavuus on 150 i- m3, niin lavalle mahtuu noin 60 

kiintokuutiometristä haketettu määrä haketta. 

Hakosen ja Laurilan (2011) mukaan männyn lämpöarvo ja tuoretiheys on noin 400 

kg/m3, jolloin 48m3x400 kg on 19 200 kg täysin kuivaa haketta. Kun siihen lisätään 

veden massa (45 %), niin saadaan noin 35000 kg paino. Sen perusteella 1 

hakekuutiometri painaa kuormassa noin 290 kg. Hakeyrittäjä arvioi hakkeen 

keskimääräiseksi painoksi 280 kg/irtokuutiometri (Aki Niskala, 23.3.2012). 

Kun haketta kuljetetaan loppukäyttäjälle, niin 120 irtokuutiometrin kuorma haketta 

on noin 96 MWh (ks. taulukko 3). Vastaavasti 135 irtokuutiometrin lava on noin 108 

MWh, 150 irtokuutiometrin lava 120 MWh ja 175 irtokuutiometrin lavan 

hakekuorman lämpöarvo on noin 140 MWh. 

Hakkeen kuljetussimulaatiossa on huomioitava ajoaikojen lisäksi myös auton 

kantavuuteen tai tilavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Oletuksena on, että haketta 

kuljetetaan yhdistelmillä, joiden kokonaismassa on 60 tonnia ja josta kuorman osuus 

on enintään 37 tonnia. Tiestön oletetaan kestävän hakeautojen painon. Kuljetusten 

keskinopeutta voidaan muuttaa simulaatiossa. Kuormaukseen ja lastin purkamiseen 

tarvittava aika sisältyy arvioituun keskinopeuteen. Simulaatiossa huomioidaan 

ajoneuvojen paluumatkaan kuluva aika.  

Oletuksena on kuitenkin, että 120 i-m3:n ajoneuvoyhdistelmän painorajoitus ei tule 

olemaan esteenä, koska hakkeen kosteusprosentti on simulaatiossa 45 %. 
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Suuremmilla, eli 135, 150 ja 175 i-m3:n yhdistelmillä tilanne on toinen ja 

kokonaismassa voi ylittyä. Liitteessä 6. esitetään hakkeen kosteuden ja 

lavatilavuuksien suhdetta sallittuun kokonaismassaan.  

Taulukossa 3. kertoimet kuvaavat suuntaa-antavasti puuaineen irto- ja 

kiintotilavuuden sekä energiamäärän suhdetta: 

Taulukko 3. Muuntokertoimia 

 Irtokuutiometri 

(i-m3) 

Kiintokuutiometri 

(m3) 

Megawattitunti 

(MWh) 

Irtokuutiometri  

(i-m3) 
1 0,4 0,8 

Kiintokuutiometri  

(k-m3) 
2,5 1 2 

Megawattitunti 

(MWh) 
1,25 0,5 1 

 Lähde: 

(http://www.bioenergiatieto.fi/default/www/etusivu/tietoa_bioenergiasta/energiasana

stoa/puuaineen_muuntolukuja/luettu 5.4.2012) 
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4 SIMULOINTIMALLI 

4.1 Yleistä toimitusketjun simulaatiomallista 

Kuten aiemmin kohdassa 1.4 mainittiin, hakkeen valmistus on periaatteessa näihin 

päiviin asti ollut enemmän tilausohjautuvaa luonteeltaan. Toimittajan saatua 

tilauksen asiakkaalta, aletaan haketta valmistaa ja toimittaa asiakkaalle. Kysynnän 

kasvaessa tilanne on muuttumassa enemmän varasto-ohjautuvaksi.  

Simulaatiomalli on suunniteltu kaksisuuntaiseksi. Tavoitteena on simuloida 

toimitusketjua sekä varasto-ohjautuvana ja tilausohjautuvana eli kysyntäperusteisena 

toimitusketjuna. Toisin sanoen, jos tiedetään vuosittainen hakkuumäärä, niin voidaan 

määrittää siitä saatava hakkeen määrä. Vastaavasti, jos tiedetään loppukäyttäjän 

vuosikulutus, voidaan simuloida siihen tarvittava puumäärä. 

Simulaatio on jaettu kahteen erilaiseen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkitaan 

terminaalia ja loppukäyttäjän varaston tasoa. Toisessa osassa simuloidaan ensin 

hakekuljetuksia sellaisella ajoneuvokalustolla, jotka täyttävät nykyisen 

tieliikennelain mukaiset määräykset. Hakekuljetuksen kokonaismassa on siten 

enintään 60 tonnia. Liitteen 6 perusteella ajoneuvojen kuormatilan tilavuus 

rajoitetaan 120, 135 ja 150 irtokuutiometrin kokoiseksi, koska hakkeen 

kosteusprosentti kasvattaa kuorman painoa yli sallitun kokonaismassan. Lisäksi 

simuloidaan kuljetuksia, kun kuormatilavuudet ovat 120, 135, 150 ja 175 

irtokuutiometriä. Tällöin ajoneuvon kokonaismassa ylittää 60 tonnia. Lisäksi 

tutkitaan toimitusketjua sellaisissa tapauksissa, että kysyntä on pientä tai se on suuri 

tasaisesti läpi vuoden.  

Simulaatiomalliin on suunniteltu kolme virtausrakennetta. Yleensä virtauksella 

kuvataan materiaalivirtaa, kysyntää tai jotakin muuta tutkittavaa suuretta 

tasomuuttujiin tai niistä pois. Tasomuuttujat kuvaavat ”säiliöitä”, joihin tulee virtaus 

ja joista mahdollisesti lähtee virtaus. Virtaus lähtee joko tasomuuttujasta tai se 

saapuu mallin ulkopuolelta. Virtaus päättyy tasomuuttujaan tai poistuu mallin 

ulkopuolelle. (https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/as-74.2400/materiaali).  
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Ensimmäinen virtaus kuvaa loppukäyttäjän kysyntää ja se on merkitty punaisella. 

Kysyntä alkaa loppukäyttäjästä ja yltää hakkuualueelle. Toinen, vihreällä merkitty 

virtaus, kuvaa tuotantoa hakkuista työvaiheiden jälkeen kohti terminaalia ja edelleen 

kohti loppukäyttäjää. Kolmas, violetilla merkitty virtaus, kuvaa kustannuksia ja 

niiden muodostumista hankintaketjussa terminaalin kannalta katsottuna. Kuljetus- ja 

haketuskustannuksiin ei sisälly pääomakustannuksia.  

Tasomuuttujina ovat loppukäyttäjä, terminaali, hakkuualue ja hankintaketjun 

kustannukset. Jokaiseen näistä kohdistuu erilaisia muuttujia tai vakioita, jotka 

vaikuttavat edellä mainittuihin virtauksiin. Nämä parametrit yhdistetään erivärisillä 

nuolilla. Nuoli lähtee muuttujasta, joka on syy, ja päättyy muuttujaan, joka on 

seuraus. Nuolilla kuvataan informaatiovirtoja. Lisäksi mallin yhtälöissä voidaan 

käyttää ainoastaan niitä muuttujia, jotka on liitetty kyseiseen muuttujaan joko 

nuolella tai virtauksella. 

4.2 Terminaalin ja loppukäyttäjän varaston simulointi 

Tässä simulaatiossa on tarkoitus selvittää, kuinka paljon Pudasjärven alueella on 

tehtävä energiapuun hakkuuta, että loppukäyttäjä saa haluamansa määrän haketta, ja 

toimitusvarmuus olisi vaadittu lähes 100 %. Toimitusketjun simulaatiossa 

terminaalin (varaston) optimaalista sijaintipaikkaa ei voida asettaa. Aikaikkuna 

kuljetuksissa on yleensä alle vuorokauden pituinen. Energiapuuterminaalin tarkkaa 

sijaintipaikkaa ei voida määritellä siis pelkästään siirtokuljetuksiin tarvittavan ajan 

perusteella, vaan siihen vaikuttaa myös muita tekijöitä. Mahdollisten välivarastojen 

sijoittelu on usein myös urakoitsijan päätös. 

Simulaatiossa voidaan muuttaa loppukäyttäjän tilausmäärää, joka perustuu arvioituun 

energian kulutukseen. Lisäksi voidaan muuttaa työaikoja, työn tehoa, 

monitoimikoneiden määrää sekä kuljetuskapasiteettia ja kuljetusetäisyyksiä. 

Kuivattamiseen kuluvaa aikaa voidaan säätää. Liitteessä 5. on kuva 

simulaatiomallista. Oletuksena on, että kaikki terminaaliin toimitettu energiapuu 

voidaan hakettaa. 
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Talviaikana hakataan 2/3 osaa hakkuista. Simulaatiossa tämä tarkoittaa aikaa 

vuosittain tammikuusta huhtikuuhun (90 päivää) ja syystalvella marras-joulukuun 

aikaa (65 päivää). Seuraavan vuoden aikana ovat voimassa vastaavat aikajaksot. 

Metsäkoneen kapasiteetiksi voidaan asettaa simulaatiossa 0-100 kiintokuutiometriä 

vuorokaudessa, koska koneet työskentelevät kahdessa, jopa kolmessa vuorossa. 

Kevät/kesäaikana (120 päivää) ja syksyllä (90 päivää) kapasiteettia voidaan niin 

ikään säädellä tilanteen mukaan. Koneita käytetään yleensä yhdessä tai kahdessa 

vuorossa. On huomattava, että normaaliin työpäivään sisältyy aina myös siirtymisiä 

ja muita keskeytyksiä. 

Työpäiviä on viikossa 5 ja vuodessa työviikkoja noin 45, joista talvikaudella 15, 

kesäkaudella 14, syksyllä 11 ja syystalvella 5 viikkoa. Näin on pyritty ottamaan 

huomioon talvikauden kovempi kiire. Vastaavasti kesällä on loma- ja seisokkikausi 

sekä syksyllä hieman alkukevättä hiljaisempi hakkuuaika. Metsätyön aikataulu ei siis 

ole täysin sama kuin loppukäyttäjän kysynnän jaksotus. 

Simulaatiolla on mahdollista määrittää myös sellainen puskurivaraston määrä, että 

terminaalissa riittäisi haketta alkuvuoden suurten tilausmäärien täyttämiseen. Tässä 

on huomattava se, että valmista haketta ei voi varastoida pitkiä aikoja. Jos valmis 

hake on kosteaa, se voi alkaa homehtumaan tai toisaalta kuumentumaan aumoissa. 

Koska loppukäyttäjän kysyntä on suurimmillaan talvella kovimman lämmityskauden 

aikana, terminaalin tulisi olla mahdollisimman täynnä ennen talvikauden alkua, ja 

kevään aikana varastotaso tulisi saada alhaiseksi. Toimitusvarmuusvelvoite on 

kaikissa tapauksissa huomioitava. Loppukäyttäjän varastotaso ei saa ylittää päivän 

tarvetta.  

Jos energiapuuterminaalin toiminta aloitetaan aivan alusta, niin ensimmäisen hake-

erän valmistamiseen voi kulua aikaa jopa lähes vuosi, riippuen hakkuiden 

ajankohdasta. Voi myös olla niin, että kun loppukäyttäjä eli ostaja tekee 

toimitussopimuksen hakkeen toimittajan kanssa, niin toimittaja aloittaa puun oston 

samaan aikaan, kun toimintaa muutenkin valmistellaan ja siten toimitusten alkaessa 

kuivaa puuta on jo varastossa haketettavaksi. Ostaja ostaa hakkeen energiasisällön 

perusteella ja siksi riittävän kuiva hake on toimittajalle tuottavinta. 
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Simulaatiomallissa aika alkaa marraskuun alusta (päivä 1) ja kesto on kaksi vuotta 

(loppupäivä 730). Lisäksi oletetaan, että alkutilanteessa ja toiminnan aikana 

terminaalissa on varastoituna riittävästi kuivaa energiapuuta, jota voidaan hakettaa 

kysynnän mukaisesti. Kuivumisen ja varastoinnin aiheuttamaa hävikkiä ei ole 

huomioitu. 

4.3 Hakekuljetusten toimitusketjun simulointi 

Loppukäyttäjän kokonaiskysynnäksi on arvioitu talviaikana (marras-maaliskuu) 

yhteensä 40 autokuormaa (120 i-m3) haketta vuorokaudessa. Sulanmaan aikana, kun 

kulutus on pienempi, arvioidaan kysynnän olevan noin 20 autokuormaa 

vuorokaudessa. Kesä-heinäkuussa haketta ei osteta huoltoseisokkien takia. (Pertti 

Vanhala, 9.11.2012 Yhteensä kokonaistarve olisi noin 864000 MWh, joka on noin 

432000 kiintokuutiometriä energiapuuta vuodessa. 

Tässä työssä kasvatetaan Pudasjärven alueelta saatavan hakkeen määrää (ks. alaluku 

1.6). Simulaation perusoletuksena on, että Pudasjärveltä tuodaan Ouluun talviaikana 

(marras-maaliskuu) haketta noin 4 autokuormaa (120 i-m3), eli noin 400 MWh 

vuorokaudessa. Taulukon 3 mukaan se on noin 500 irtokuutiometriä eli 200 

kiintokuutiometriä. Keväällä (huhti-toukokuu) haketta tuodaan Pudasjärveltä 2 

autokuormaa eli noin 200 MWh vuorokaudessa. Se taas on noin 250 irtokuutiometriä 

eli 100 kiintokuutiometriä energiapuuta. Kesällä on energialaitoksilla yleensä 

huoltoseisokki, jolloin haketta ei tuoda lainkaan. Syksyllä (elo-lokakuu) haketta 

tuodaan jälleen 2 autokuormaa eli noin 200 MWh vuorokaudessa. Pudasjärveltä 

tuotaisiin näin noin 9000 MWh haketta vuodessa, joka vastaa noin 45000 

kiintokuutiometriä energiapuuta. Taulukon 1. perusteella tämä määrä voitaisiin 

teoriassa kuljettaa yhdellä 175 i-m3:n ajoneuvoyhdistelmällä.  

Simulaatiossa energiapuu kuljetetaan rankapuuna terminaaliin ja se haketetaan siellä. 

Hakkeen ja rankapuun kuljetuksissa lasketaan matkan ja arvioidun keskinopeuden 

avulla ajoajat. Ne kerrotaan kahdella, jotta saadaan paluukuljetusaika huomioiduksi. 

Mahdollisten taukojen aika sisältyy arvioituun keskinopeuteen. Näin voidaan laskea, 

kuinka monta kuljetusta voidaan ajaa vuorokauden aikana. Siirtoon tarvittavien 

ajoneuvojen määrää voidaan muuttaa, jolloin se vaikuttaa kuljetuskapasiteettiin. 
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Kuljetusten kannattavuuden mittaamiseen on olemassa useita erilaisia laskureita. 

Siksi tässä työssä pyritään simuloimalla tutkimaan pääasiassa kuljetusetäisyyden 

vaihtelun aiheuttamia muutoksia varastotasoihin, kuljetusmääriin sekä kustannuksiin. 

Simulaatiossa tutkitaan myös sellaisia tilanteita, joissa kysyntä on oletuskysyntää 

suurempi, pienempi tai se on tasaisen suuri koko vuoden. Tällainen tapaus voisi olla 

se, että Kemiin suunniteltu biodieselin tuotantolaitos toteutuu. Silloin metsähakkeen 

kulutus tulee lisääntymään huomattavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että haketta on 

kuljetettava yhä pitempiä matkoja. Jos Kemiin perustetaan rankapuuterminaali ja 

haketus tehdään vasta loppukäyttäjän alueella, voidaan simulaatiolla tutkia myös 

ranka- tai kokopuun kuljetusta autokuljetuksin. Tässä vaihtoehdossa ei tulle 

kysymykseen suurten ajoneuvojen käyttö, koska lyhin reitti ei kulje mahdollisen 

kokeilutien (valtatie 20) kautta. Erikseen tutkitaan suuren ajoneuvon käyttöastetta ja 

miten ajoneuvon käytön optimointi vaikuttaisi toimitusketjuun.  
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5 SIMULOINNIN TULOKSIA 

PUULOG hanke on rajattu käsittelemään metsähakkeen käsittelyä tienvarresta 

loppukäyttäjälle. Tutkimuksen kannalta tärkeimmät kohteet ovat energiapuun 

kuljetukset tienvarsivarastoista terminaaliin, terminaalin toiminnot ja hakkeen 

kuljetus loppukäyttäjälle. Vensim-ohjelmalla on simuloitu erilaisten lavatilavuuksien 

vaikutusta erityisesti hakekuljetusten tehokkuuteen ja kuljetuskustannuksiin sekä 

terminaalin ja loppukäyttäjän varastotilanteeseen hakkeen kysynnän vaihdellessa 

vuodenaikojen mukaan. Lisäksi tutkittiin erilaisia tapauksia, joissa hakkeen kysyntää 

kasvatettiin tai vähennettiin.  

Toimitusketjun kokonaisuutta pyrittiin kuvaamaan simulaatiomallilla, joka on 

kaksisuuntainen. Jos toimitusketjua simuloidaan oletetun vaihtelevan kysynnän 

mukaan, niin voidaan arvioida, millaisella työpanoksella ja millaisella konekalustolla 

vaadittu puumäärä voidaan tuottaa. Vastaavasti, jos tiedetään vuosittainen 

hakkuumäärä, niin voidaan arvioida, kuinka suuren kysynnän sillä voi tyydyttää.. 

Oletuksena on, että kysyntä on marras-maaliskuussa noin 400 MWh /vuorokausi. 

Kesä-heinäkuussa haketta ei tarvita huoltoseisokkien takia. Muina aikoina noin 200 

MWh vuorokaudessa Tällöin haketta toimitetaan noin 90000 MWh vuodessa.  

Kuljetettavan hakkeen kosteutta ei ole huomioitu simulaatiomallissa. Se otetaan 

huomioon erillisissä laskelmissa (ks. liite 6), joissa vertaillaan kuljetetun hakkeen 

painoa sekä erikokoisten lavojen ja kokonaispainojen suhdetta. 

5.1 Terminaalin ja loppuvaraston simulaation tuloksia 

Simulaation perusteena on oletettu peruskysyntä Oulussa. Terminaalin on turvattava 

loppukäyttäjän kysyntä ja toimitusvarmuuden on oltava 100 %. Toimitusketju on 

varasto-ohjautuva, mikä tarkoittaa sitä, että tuotetta valmistetaan varastoon 

ennusteiden perusteella. Kuivaa energiapuuta on oltava terminaalissa. Kun 

toimitusketjua simuloidaan varastoperusteisena, niin muuttuvina suureina 

tarkastellaan hakkuutarvetta ja sen perusteella Pudasjärven alueelta saatavan hakkeen 

riittävyyttä. Hakkuukapasiteetin riittävyys on arvioitava niin koneiden kuin 

kuljettajien lukumäärän suhteen. Luvussa 4.2 määritetyn kausittaisen työajan 
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mukaan, kun konepareja on läpi vuoden 2-5 kappaletta, voidaan simulaatiossa 

annetulla työteholla saavuttaa hakkuutavoite. Koneparin työtehoksi määritettiin 

talviaikana 79, kesällä 35, syksyllä 53 ja syystalvella 70 kiintokuutiometriä 

vuorokaudessa. Simulaatiossa oletetaan myös, että metsäkoneille on alueella 

riittävästi kuljettajia.  

Kuviossa 5 esitetään alkuperäisen kysynnän mukainen energiapuun tarve, 

simulaatiolla määritetty hakkuiden määrä ja niiden erotus kahden vuoden aikana. 

Kun hakkuutarpeesta vähennetään hakattu määrä, niin huomataan, että talviaikana 

hakataan enemmän kuin kysyntä edellyttää ja erotus on siksi negatiivinen. Ajan 

kuluessa suhde muuttuu ja tavoitteena on, että hakkuutarve ja hakkuiden määrä 

olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan, mutta kuitenkin niin, että tuotanto on 

hieman suurempi kuin kysyntä. 

 

Kuvio 5. Hakkuutarpeen ja hakatun energiapuun suhde 

TUOTANTO - KYSYNTÄ MWh 
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Toimitusketjussa hakkeesta saadaan noin 3,3- 3,5 miljoonaa euroa myyntituloa, jos 

ostohinta on vuoden 2011 keskimääräisen hinnaston mukaan noin 18 €/MWh tai 

vähän korotettuna 19 18 €/MWh. Hakkeen kuljetusmatka on 100 kilometriä ja 

ajoneuvojen lavatilavuus on 120 irtokuutiometriä. Rankapuun kuljetusetäisyys 

terminaaliin on 30 kilometriä. Simuloinnissa ei ole huomioitu kuljetusten 

pääomakustannuksia, energiapuun korjuutukia, eikä terminaalin yleis-, pääoma- ja 

henkilöstökustannuksia. 

Terminaalille on määriteltävä sellainen alkuvaraston taso, joka mahdollistaa 

kysynnän tyydyttämisen siihen saakka, kun terminaaliin tuotu energiapuu on 

riittävän kuivaa haketettavaksi. Terminaalissa on oltava aina puuta tai haketta 

kysynnän tyydyttämiseksi (kuvio 6). Simulaatiossa oletetaan alkuvarastoksi 70000 

MWh eli noin 35000 kiintokuutiometriä. Kyseinen määrä on noin 78 % Pudasjärven 

alueelta simulaatiossa arvioidusta hakattavasta energiapuusta ja se voi olla osin myös 

välivarastoissa. Alkuvaraston koko on suuri, koska simulaatio alkaa hakkeen 

huippukulutuksen alusta. Kun määrää verrataan Kanteleen Voiman terminaaliin, 

jossa kokonaispinta-alaltaan noin 4,5 hehtaarin laajuiseen terminaaliin mahtuu 

kerralla noin 40000–500000 kiintokuutiometriä puuta, niin voidaan alustavasti 

määritellä Pudasjärven terminaalin kokoa. Haapaveden terminaalissa on todellista 

varastointialaa noin 3 hehtaaria.  
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Kuvio 6. Terminaalin varastotilanteen kehittyminen 

Kun tarkastellaan kokonaista toimintavuotta (365–730) ilman suurta alkuvarastoa, 

niin terminaalin keskimääräinen varastotilanne on noin 28500 MWh. Varaston 

minimiarvo on noin 4500 MWh ja maksimi noin 58000 MWh. Tällöin terminaaliin 

tulee mahtua noin 29000 k-m3 energiapuuta. Tämä edellyttäisi noin 2 hehtaarin 

kokoista aluetta, kun huomioidaan tarvittavat haketus-, kuormaus ja käsittelytilat. 

Terminaalin minimiarvo vastaa noin vajaan kahden viikon tarvetta talviaikana ja on 

siis puskurivarastona mahdollisten häiriötekijöiden varalle. Näillä perusteilla voidaan 

simuloida päivittäin tarvittavan hakekuljetuskaluston tarve. Rankapuun 

kuljetuskaluston määrä ja kuormakoko simuloidaan sellaiseksi, että hakattu 

energiapuu voidaan toimittaa terminaaliin.  

Seuraava simuloitava suure on loppukäyttäjän varaston taso, joka ei saisi olla 

pysyvästi suurempi kuin päivittäisen tarpeen määrä. Tämä on rajoitettu siksi, koska 

loppukäyttäjällä ei ole mahdollisuutta varastoida haketta alueelleen. Kuviossa 7 

esitetään esimerkki loppukäyttäjän varastotason vaihtelusta. Varastotaso vaihtelee 

HAKETTA TERMINAALISSA MWh
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päivittäin käytön ja kuljetusten suhteessa. Malli on suunniteltu niin, että 

loppukäyttäjällä on aina päivittäisen tarpeen verran haketta. Kuviossa huomataan 

talvikausien suuremman kysynnän (400 MWh) vuorokaudessa vaikutus eli silloin 

kuljetustiheys on hieman suurempi. Esimerkissä kuljetetaan päivässä 768 MWh, 

koska haketta kuljetetaan aina täysinä autokuormina. Lisäksi on huomattava, että jos 

haketta varastoidaan ulos aumaan, niin sen energia-arvo alentuu mahdollisten 

sateiden tai lumen takia. Siksi varastotason ylittäessä päivittäisen tarpeen seuraavana 

päivänä ei ajeta. Kuljetusetäisyys on 100 km ja haketta ajetaan kahdella 120 i-m3:n 

yhdistelmällä. 

 

Kuvio 7. Esimerkki loppukäyttäjän varastotason vaihtelusta 

Loppukäyttäjän mukaan hake tuodaan aina täysinä kuormina täysperävaunuautoilla 

niin, että kokonaistilaus (MWh) täyttyy. Jos päivittäistä polttoainemäärää on tarve 

muuttaa, niin turpeen määrää vähennetään niin, että kaikki tilattu hake voidaan ottaa 

sisälle (Pertti Vanhala 27.9.2012). 

Kuljetuskalusto mitoitetaan siten, että loppukäyttäjällä on aina kysynnän verran 

haketta poltettavaksi. Kun kuljetustarve ja ajoneuvon koko on saatu määritetyksi, 
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niin on otettava vielä huomioon kuljetettavan hakkeen paino. Se riippuu hakkeen 

kosteudesta. Kuten aiemmin on oletettu, niin simulaatiossa kuljetetaan pääosin 

mäntyperäistä haketta, jonka kosteuspainot on määritetty liitteen 6 mukaisesti. 

5.2 Hakekuljetusten simulaation tuloksia 

Tilausperusteinen tuotanto perustuu asiakkaan tilaukseen eli metsähakkeen 

kysyntään. Toimitusketjun simulaation perustilanteen mukaan Pudasjärven alueen 

vuosittaisen hakkuumäärän on oltava noin 45000 k-m3 energiapuuta, jotta 

toimitusvarmuus voidaan ylläpitää. Jos päivittäinen kysyntä (arvioitu tarve 

Pudasjärven alueelta) kasvaa simulaatiossa käytetystä keskimäärin 35 %, se 

tarkoittaa sitä, että talviaikana tarve olisi noin 540 MWh ja sulanmaan aikana noin 

270 MWh vuorokaudessa. Tällöin vuosittainen hakkuumäärä on noin 64000 k-m3. 

Kysynnän kasvaessa konepareja tarvittaisiin lisää määrän ollessa 2-7 niiden työtehon 

ollessa ennallaan. Alkuvaraston kokoa on kasvatettava 70000 MWh:sta 100000 

MWh:iin (noin 50000 k-m3). Näin varmistetaan se, että terminaalissa on 

ensimmäisen vuoden aikana riittävästi energiapuuta, koska puun kuivattamiseen 

oletetaan kuluvan vähintään puoli vuotta.  

Kuljetusten simulaatiossa arvioidaan edullisin hakkeen kuljetuskalusto silloin, kun 

kuljetusetäisyys on vakio. Tässä tapauksessa oletetaan, että terminaali on 

Pudasjärvellä, joten etäisyys terminaalista loppukäyttäjälle on noin 100 kilometriä. 

Myös tässä tapauksessa tutkitaan loppukäyttäjän varastotasoa. Merkittävää on 

kysynnän määrä ja sen perusteella tapahtuva puun hankinta.  

Ensimmäisen vaiheen perussimulaation tuloksena voidaan todeta, että vertailtaessa 

nykyisen tielainsäädännön mukaisen ajoneuvon kokonaismassan (60 tonnia) alittavia 

yhdistelmiä, mukaan otetaan sellaiset hakeautot, joiden lavan tilavuus on 120, 135 tai 

150 i-m3. Lisäksi on otettava huomioon kosteuden vaikutus. Loppukäyttäjälle 

toimitetun hakkeen kosteusprosentti vaihtelee useimmiten 35–45 %:n välissä. 

Taulukossa 4. esitetään simulaatiolla saadut perusteet. 
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Taulukko 4. 100 km:n hakekuljetukset 

lavan 
tilavuus 

i-m3 

km 
/autoja/ 

ajoja 

ajo- 
autoja 

kpl 

kulje- ajo/ 
max 

varasto- 
loppu- 

suori- tetaan/ auto/ taso käyttäjä ka 
tuksia vrk päivä 

120 100 /2 / 4 238 2 768 4 400 383 

135 100 /1 / 4 211 1 432 4 400 251 

150 100 /1 / 4 190 1 480 4 400 283 
 

Kuviossa 8 esitetään vertailut edellä mainittujen ajoneuvojen osalta. 120 i-m3:n 

autoja tarvitaan kaksi, jotta vuorokauden tarpeen mukainen määrä haketta voidaan 

kuljettaa ja siksi loppukäyttäjän keskimääräinen varasto on suurin. Suurempia autoja 

tarvitaan tällä kuljetusetäisyydellä yksi. 

 

Kuvio 8. Hakeautojen kuljetusmäärä ja varastotaso, kuljetusetäisyys 100 km 

Jos kosteus jätetään huomiotta, niin loppukäyttäjän kannalta edullisinta olisi kuljettaa 

hake ajoneuvolla, jonka lavatilavuus on 135 i-m3. Tällöin loppukäyttäjän 

varastokeskiarvo eli päivittäisen tarpeen ylittävä osa on pienin. Silloin kysyntä ja 

kuljetukset ovat lähimpinä toisiaan.  

Jos hakkeen kosteus on 45 %, liitteen 6 arvojen mukaan sopivat ajoneuvot on 

merkitty vihreällä taulukkoon 5. Kyseeseen tulee vain ajoneuvo, jonka oma massa on 
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alle 26 tonnia, ja lavan tilavuus on 120 i-m3. Jos kosteus on 40 %, niin vain sellainen 

ajoneuvo, jonka lavan tilavuus on 135 i-m3 ja jonka oma massa on 23 tonnia, on 

mahdollinen. Kosteuden ollessa 35 % vain sellainen 150 i-m3 ajoneuvo, jonka oma 

massa on 23 tonnia, on sallittu. Käytännössä tällaisia autoja ei ole. Lisäksi on 

huomattava, että loppukäyttäjä maksaa hakkeesta sen energiasisällön perusteella, 

joten kovin märkää haketta ei kannata kuljettaa. 

Taulukko 5. Kosteuden vaikutus hakekuorman massaan 

lavan tilavuus i-m3 120 135 150 

ajoneuvon oma massa + kosteus 45 %    

23000 57909 62273 66636 

24000 58909 63273 67636 

25000 59909 64273 68636 

ajoneuvon oma massa + kosteus 40 %    

23000 55000 59000 63000 

24000 56000 60000 64000 

25000 57000 61000 65000 

26000 58000 62000 66000 

27000 59000 63000 67000 

28000 60000 64000 68000 

ajoneuvon oma massa + kosteus 35 %    

23000 52538 56231 59923 

24000 53538 57231 60923 

25000 54538 58231 61923 

26000 55538 59231 62923 

27000 56538 60231 63923 

28000 57538 61231 64923 

29000 58538 62231 65923 

30000 59538 63231 66923 

 

Ajosuoritusten määrässä ei ole merkittävää eroa. 120 i-m3:n ajoneuvoja tarvitaan 

päivittäiseen kuljetukseen kaksi, kun taas isompia tarvitaan vain yksi. Lavan 

tilavuuden suureneminen 135:sta 150:een vähentää kuljetussuoritusten määrää noin 

10 %. Ajosuorituksia annetulla keskinopeudella (40 km/h) tulee autoa kohti yhteensä 

4 vuorokaudessa. Kuljetusyrittäjä ratkaisee, kuljetetaanko hake yhdellä autolla neljä 
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kertaa, vai onko mahdollista käyttää useampaa autoa. Viime kädessä loppukäyttäjä 

määrittää kuljetusten aikataulutuksen ja rytmittämisen. 

5.2.1 Kuljetusetäisyys ja lavan tilavuus 

Kuljetusperusteisen simulaation tavoite on määrittää edullisin kuljetuskalusto, kun 

kuljetusetäisyyttä ja ajoneuvon lavan tilavuutta vertaillaan suhteessa loppukäyttäjän 

varaston kokoon, ajosuoritusten sekä autojen määrään. Loppukäyttäjän kysyntään 

perustuen pyritään maksimoimaan kuljetettava määrä samalla minimoiden ajokerrat. 

Tässä tutkitaan, tuoko ajoneuvojen suurempi lavatilavuus kustannussäästöä ja 

tukeeko simulaatio ajatusta nykyisen lainsäädännön mukaista suuremman 

kuljetuskaluston koekäyttöä määrätyillä reiteillä. Tämän simulaation aikaikkuna on 

yksi vuosi.  

Kuljetuskustannuksissa ei ole huomioitu pääomakustannuksia. Lisäksi on 

huomattava, että hakkeen kuljetukset hinnoitellaan usealla eri tavalla (ks. alaluku 

2.1). Tässä simulaatiossa käytetyt kustannukset ovat suuntaa antavia, eikä niiden 

perusteella voida tutkia liiketoiminnan kannattavuutta. Sen sijaan se antaa 

simulaatiossa perusteita vertailla erilaisia ajoneuvokokoja. Kosteuden vaikutus 

kuljetettavan hakkeen massaan huomioidaan liitteen 6 mukaisesti. 

Vertailua tehdään erilaisten kuljetusetäisyyksien suhteen. Vuoden aikana 

ajosuorituksia tehdään kuvion 9 mukaisesti. Kuvassa esitetään ajosuoritusten 

kokonaismäärä. Vaaka – akselin merkintä selittää ajoetäisyyden, tarvittavien autojen 

määrän sekä ajoetäisyyden ja arvioidun keskinopeuden (40 km/h) perusteella 

laskettujen päivittäisten ajokertojen määrän. Jos keskinopeutta nostetaan 10 km/h, 

niin ajosuoritusten määrä vuorokaudessa nousee seuraavasti: 4->6, 3-> 4 ja 2-> 3.  

 



56 

 

 

Kuvio 9. Ajomäärien vertailua 

120 i-m3:n ajoneuvoja tarvitaan kaksi kappaletta, jotta päivittäinen kysyntä voidaan 

kuljettaa kuljetusetäisyyden ollessa 100–140 km. Etäisyyden ollessa 180 kilometriä, 

autoja tarvitaan päivässä 3. Ajokertojen määrä vuorokaudessa vähenee ajoetäisyyden 

kasvaessa. Kuljetusetäisyyden ollessa 180 km myös 175 i-m3:n ajoneuvoja tarvitaan 

2 päivässä.  

Vertailtaessa loppukäyttäjän varastoa ja ajoneuvojen lavatilavuuksia on tavoitteena 

löytää varastotason kannalta edullisin kuljetuskoko. Varastotasolla on merkitystä 

siksi, että loppukäyttäjällä ei ole mahdollisuutta varastoida suuria määriä haketta. 

Tavoite on, että täydet hakekuormat olisivat mahdollisimman lähellä päivittäistä 

hakkeen tarvetta. Simulaatiosta saatu loppukäyttäjän varastotaso on vuoden aikana 

olevan varaston keskiarvo. Tällöin päivittäiset erot voivat olla suuriakin. Simulaatio 

on ohjelmoitu siten, että loppuvaraston ylittäessä päivittäisen tarpeen, seuraavan 

päivän kuljetukset perutaan, ja ne jatkuvat heti, kun varastotaso alittaa päivittäisen 

tarpeen. Kaikissa tapauksissa loppukäyttäjällä on jokaisena päivänä riittävästi 

haketta.  

Kuviossa 10 esitetään vuorokaudessa kuljetettava hakemäärä, maksimikysyntä 

talvella vuorokaudessa sekä loppukäyttäjän varaston keskiarvo. Vertailu tehdään 

ajokilometrien (100–200 km) suhteen. Annetulla keskinopeudella muutoksia 
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tapahtuu 40 km:n välein, joten 100 ja 120 km, 140 ja 160 km sekä 180 ja 200 km 

ovat identtiset kuljetettavan hakkeen määrän suhteen. Hakkeen kosteus asettaa 

kuitenkin rajoituksia, mutta kuviossa ei ole huomioitu kuormien massaa. Lisäksi on 

huomattava, että autojen lukumäärä vaihtelee ajoetäisyyden mukaisesti. 

 

Kuvio 10. Kuljetuskyky ja loppukäyttäjän varasto 

Kuvion 10 perusteella 135 i-m3:n lavatilavuus on edullisin kuljetusetäisyyden ollessa 

100 kilometriä ja 180 kilometriä. Tällöin kuljetettava määrä on lähinnä kysyntää ja 

loppukäyttäjän varasto on pienimmillään. Ajoetäisyyden ollessa 140 kilometriä 

suurin lavatilavuus on edullisin. Taulukossa 6 on laskettu lisäksi suhdelukuja. 

Kuljetuksen suhdeluku kuvaa maksimivaraston ja vuorokautisen kuljetuksen 

suhdetta. Kun kuljetusetäisyys on 100–120 km, niin 135 i-m3:n lavatilavuus antaa 

suurimman suhdeluvun eli kuljetettava määrä on mahdollisimman lähellä kysyntää. 

Kuljetusetäisyyden ollessa 140- 160 km, 175 i-m3:n lavatilavuus on edullisin. 

Suurimmilla etäisyyksillä 180–200 km edullisin on taas 135 i-m3:n lavatilavuus. 
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Taulukko 6. Yhteenveto hakekuljetuksista ja varaston tasosta 

lavan 
tilavuus 

i-m 

km /autoja/ 
ajoja 

kuljetetaan loppu- kysyntä kulje- 
varasto 

% 
vuoro- käyttäjän /vrk tuksen 

kaudessa varaston ka    suhdeluku 

120 100 /2 / 4 768 379 400 52 95 

135 100 /1 / 4 432 207 400 93 54 

150 100 /1 / 4 480 235 400 83 60 

175 100 /1 / 4 560 255 400 71 73 

120 140 /2 / 3 576 266 400 69 73 

135 140 /2 / 3 648 373 400 62 81 

150 140 / 2/ 3 720 334 400 56 90 

175 140 /1 / 3 420 219 400 95 52 

120 180 / 3 /2 576 266 400 69 73 

135 180 / 2 /2 432 207 400 93 54 

150 180 / 2 /2 480 235 400 83 60 

175 180 / 2/2 560 290 400 71 73 

 

Varastoprosentti kuvaa loppukäyttäjän varastokeskiarvon ja talviajan kysynnän eli 

varastomaksimin suhdetta. Kun kuljetusetäisyys on 100–120 km, niin 135 i-m3:n 

lavatilavuus antaa pienimmän suhdeluvun. Kuljetusetäisyyden ollessa 140- 160 km, 

175 i-m3:n lavatilavuus on edullisin. Suurimmilla etäisyyksillä 180–200 km edullisin 

on taas 135 i-m3:n lavatilavuus.  

Kun vertaillaan autojen kokoerojen muutoksia ja maksimikäyttösuoritetta, saadaan 

taulukon 7. mukaisesti seuraavia suhdelukuja.  
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Taulukko 7. Ajoneuvojen käyttöaste 

lavan 

tilavuus 

i-m3 

etäisyys ajosuori- ajoja/ max käyttöaste/ 

autoja/ tuksia/ auto/ ajomäärä/ auto 

ajoja vuosi vuosi vuosi  

120 100 /2 / 4 238  952 1460 33 

135 100 /1 / 4 211  844 1460 58 

150 100 /1 / 4 190  760 1460 52 

175 100 /1 / 4 163  652 1460 45 

120 140 / 2 / 3 316  948 1095 43 

135 140 / 2 / 3 282  846 1095 39 

150 140 / 2/ 3 254  762 1095 35 

175 140 / 1 / 3 217  651 1095 59 

120 180 / 3 /2 474  948 730 43 

135 180 / 2 /2 422  844 730 58 

150 180 / 2 /2 380  760 730 52 

175 180 / 2/2 326  652 730 45 

 

Kun kuljetusetäisyys on 100 -140 km, niin 135 i-m3:n lavatilavuus on tehokkain, kun 

vertaillaan ajoneuvokohtaista käyttöastetta. Käyttöaste lasketaan ajokertojen ja 

vuosittaisen maksimikuljetusmäärän suhteesta. Etäisyyden ollessa 140–160 km, 

kannattavinta on kuljettaa haketta 175 i-m3:n lavalla. Etäisyyden kasvaessa 135 i-

m3:n lavatilavuus on jälleen edullisin. 

Jos kysyntä kasvaa 35 % (ks. alaluku 5.2), niin sillä on vaikutusta 

kuljetuskapasiteettiin. Taulukossa 8 on vertailtu tilannetta, jossa loppukäyttäjän 

kulutus kasvaa. Kun vuosikysyntä on noin 108000 MWh, niin huomataan, että myös 

135 i-m3:n ja 150 i-m3:n autojen lukumäärä kasvaa. Kuljetettavan määrän kasvaessa 

ison auton hyöty korostuu. Ajoetäisyys on 100 kilometriä. Vertailun vuoksi 

tarkastellaan myös tilannetta, jossa kysyntä pienenee 25 % (ks. alaluku 5.2.4).  
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Taulukko 8. Normaalitilanteen ja kysynnän vaihtelun vaikutus hakekuljetuksiin 

lavan tilavuus i-m3 120 135 150 175 
autoja peruskysyntä 2 1 1 1 
autoja kysyntä + 35 % 2 2 2 1 
autoja kysyntä - 25 % 1 1 1 1 
ajoja/päivä 4 4 4 4 
ajopäiviä 238 211 190 163 
ajopäiviä + 35 % 320 286 256 220 
ajopäiviä - 25 % 178 158 143 122 
ajokertoja / auto 476 844 760 652 
ajokertoja / auto + 35 % 640 572 512 880 
ajokertoja / auto - 25 % 712 632 572 488 
makskuljetus lkm/auto/vuosi 1460 1460 1460 1460 
käyttöaste 32 58 52 45 
käyttöaste + 35 % 44 39 35 60 
käyttöaste - 25 % 49 43 39 33 
     
 

Kuviossa 11. esitetään yhteenvetona autojen käyttöasteen muutokset. Käyttöaste 

saadaan simuloidun ajomäärän ja vuosittaisen maksimiajomäärän suhteesta. 

 

Kuvio 11. Autokohtainen käyttöaste 

Kuviossa on huomioitu tarvittava automäärä, kun lavatilavuus vaihtelee. Kysyntä 

ilmaistaan vuorokautisena hakkeen tarpeena ja kuljetusetäisyys on 100 km. Jos 

päivittäistä kysyntää vähennetään 25 %, niin 120 i-m3:n lavan käyttöaste on paras. 
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Simulaation oletuskysynnällä 135 i-m3:n lavatilavuus on tehokkain. Kysynnän 

kasvaessa suuren auton hyöty kasvaa. 

5.2.2 Kuljetusetäisyys ja -kustannukset 

Kun simuloidaan hakkeen kuljetusten kustannuksia, niin asiaa voidaan tarkastella 

joko ostajan eli loppukäyttäjän kannalta tai kuljetusyrittäjän kannalta. Tällöin on 

arvioitava loppuvaraston suuruutta suhteessa kuljetusyrittäjän kannalta edullisinta 

lavatilavuutta vastaan. Taulukossa 9. on vertailtu eri lavatilavuuksien ja 

loppuvaraston suhdetta. Loppukäyttäjän kysyntä talvella on se taso, mihin verrataan 

erikokoisilla ajoneuvoilla kuljetettuja täysiä hakekuormia. Lähimmäksi kysyntää eli 

vuorokautista energian kulutusta päästään 135 i-m3:n autolla, kun kuljetusetäisyys on 

100–120 ja 180–200 km. 175 i-m3:n lava on edullisin etäisyyden ollessa 140–160 

km. 

Taulukko 9. Hakekuljetusten määrän vertailua 

lavan tilavuus i-m3 

etäisyys 

autoja/ajoja 

kulje- 

tetaan 

kuljetus- 

tarve yli tarpeen 

120 100 /2 / 4 768 400 368 

135 100 /1 / 4 432 400 32 

150 100 /1 / 4 480 400 80 

175 100 /1 / 4 560 400 160 

120 140 / 2 / 3 576 400 176 

135 140 / 2 / 3 648 400 248 

150 140 / 2/ 3 720 400 320 

175 140 / 1 / 3 420 400 20 

120 180 / 3 /2 576 400 176 

135 180 / 2 /2 432 400 32 

150 180 / 2 /2 480 400 80 

175 180 / 2/2 560 400 160 
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Kuljetusetäisyyden lisäksi lavan tilavuus vaikuttaa. Vuorokaudessa ehditään ajaa 

vähemmän etäisyyden kasvaessa. Kuljetusyrittäjä päättää viimekädessä, montako 

ajoneuvoa otetaan ajoon. Simulaatio laskee kustannukset sellaisessa tapauksessa, että 

ensin ajetaan yhdellä autolla ja sitten autojen lukumäärä kasvaa ajomatkan kasvaessa.  

Kuviossa 12 esitetään kuljetuskustannusten kehitys, kun ajoetäisyys kasvaa. Tässä 

tulo tarkoittaa sitä korvausta, mikä kuljetusyrittäjälle maksetaan päivittäisen 

kysynnän kuljettamisesta.  

 

Kuvio 12. Tulojen muutos, kun lavan tilavuus kasvaa  

Haketta kuljetetaan täysinä autokuormina. Simulaatiossa käytetään arvioituja 

rahtihintoja (€/k-m3), joissa ei ole huomioitu pääomakustannuksia. Siksi tuloksia 

voidaan käyttää vain vertailussa eri kuljetusetäisyyksien ja ajoneuvokokojen kesken. 

Kuvassa vaaka-akselilla esitetään kuljetusetäisyys, ajoneuvojen lavatilavuus 

irtokuutiometreinä, tarvittava ajoneuvomäärä sekä ajokertojen määrä vuorokaudessa 

kyseisellä kuljetusetäisyydellä. Pystyakseli kuvaa autoilijalle maksettuja euroja. 

Lavan tilavuus ja autojen lukumäärä vaikuttavat suoraan tuloihin. Ajoetäisyyden 

kasvu lisää kuljettamisessa tarvittavien autojen määrää ja lisää siten kuljettamisen 

kustannuksia. Yrittäjän kannalta iso auto on edullisin.  
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Vertailtaessa kokonaistuloa samalla kuljetusetäisyydellä (ks. kuvio 13), niin 

vuositasolla ajoneuvojen lavatilavuus ei ole merkitsevä. Kokonaistulot poikkeavat 

vain 0,5 % toisistaan, koska haketta kuljetetaan vuodessa lähes saman verran (ks. 

taulukko 9).  

 

Kuvio 13. Hakkeen kuljetuksen kokonaistulo 

5.2.3 Edullisin lavatilavuus välillä Pudasjärvi-Oulu 

Simulaatiossa tutkitaan myös erityistapauksia. Sellainen on esimerkiksi 

metsähakkeen kuljettaminen Pudasjärveltä Ouluun tapauksessa, jossa loppukäyttäjä 

voi varastoida haketta jonkin verran. Simuloimalla verrataan ajoneuvojen 

käyttöastetta ja hyötysuhdetta.  

Edellisissä tapauksissa loppukäyttäjän varastointikyky on ollut määräävä tekijä. Jos 

oletetaan, että loppukäyttäjä voi varastoida haketta yli päivittäisen tarpeen, niin 

kuljetukseen käytettävien ajoneuvojen lavatilavuus on merkitsevää. Jos kysyntä 

edellyttää hakekuorman ajamista säännöllisesti, niin kuljetusyrittäjälle on edullista 

ajaa yhdellä suurella autolla täysiä kuormia annetulla toimitusajalla kaikkina 

vuorokauden aikoina. Tässä on simuloitu hakkeen kuljetusta Pudasjärveltä Ouluun, 

jolloin etäisyys on 100 km (ks. taulukko 10). Kysyntä on talviaikana 400 

MWh/vuorokausi ja muuna aikana 200 MWh/vuorokausi. Kokonaistarve on noin 

90000 MWh. Talviaikana tarvitaan kaksi 120 i-m3:n autoa, koska simulaatiossa 
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käytetyllä 40 km/h:n keskinopeudella yksi auto voi tehdä vain neljä kuljetusta 

vuorokaudessa. Suuremmilla autoilla voidaan kuljettaa kysyntää vastaava määrä 

yhden auton suorituksilla. Talvella 175 i-m3:n lava on hyötysuhteeltaan paras ja 

muuna aikana 135 i-m3:n lava. Hyötysuhde lasketaan kysynnän ja kuljetetun määrän 

suhteesta. 

Taulukko 10. Pudasjärvi-Oulu vertailu ilman loppukäyttäjän varastomaksimia 

Lavan tilavuus i-m3 120 135 150 175 

kysyntä/talvi MWh 60000 60000 60000 60000 

kysyntä/kevät syys MWh 30000 30000 30000 30000 

kuorma MWh/auto 96 108 120 140 

ajoja/auto/vrk talvi 5 4 4 3 

ajoja/auto/vrk kevät syys 3 2 2 2 

kuljetettu yht talvi MWh 72000 64800 72000 63000 

kuljetettu yht kevät syys 
MWh  

43200 32400 36000 42000 

kuljetettu yht MWh 115200 97200 108000 105000 

kuljetettu-kysyntä MWh 15200 7200 18000 15000 

hyötysuhde talvi 83 93 83 95 

hyötysuhde kevät syys 69 93 83 71 

ajomäärä yht 1200 900 900 750 

ajoja yht/vrk/auto ka 3,3 2,5 2,5 2,1 
 

Pelkästään ajojen määrällä mitattuna suurin lavatilavuus on edullisin, koska kysyntä 

voidaan kuljettaa pienimmällä ajomäärällä. Jos kuljetettu määrä olisi sama kuin 

kysyntä, niin silloin loppukäyttäjän vuosittaisen tarpeen pitäisi olla noin 97000–

115000 MWh. Tämä tarkoittaa energiapuun hakkuutarpeena 48500–57500 

kiintokuutiometriä vuodessa eli hakkuumäärä kasvaisi enimmillään noin 26 % 

simulaation perustarpeeseen verrattuna. Näin ajoneuvojen hyötykäyttö olisi 

tehokkaampaa kuin perustilanteessa, jossa loppukäyttäjä ei voi varastoida 

ylimääräistä ja kuljetetaan vain kysynnän verran haketta. 
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5.2.4 Edullisin lavatilavuus, jos kysyntä on pieni 

Kysynnän ollessa noin 67500 MWh vuodessa, niin vuodenaikavaihtelun mukaan 

tarve on talviaikana 300 MWh vuorokaudessa ja sulanmaan aikana 150 MWh 

vuorokaudessa. Oletuksena on, että loppukäyttäjä voi varastoida enintään 300 MWh. 

Taulukosta 11 huomataan, että talviaikana edullisin lavatilavuus on 135 i-m3, jolloin 

kuljetetaan lähinnä kysyntää vastaava määrä haketta. Keväällä ja syksyllä edullisin 

on 120 i-m3:n lava, jossa on paras hyötysuhde, mutta suurempi ajomäärä kuin 

isommilla lavoilla. Kaikissa tapauksissa joudutaan kuljettamaan huomattavasti 

kysyntää enemmän, kun loppukäyttäjä ei voi varastoida ylimääräistä haketta. Pienellä 

päivittäisenä kysynnän vähentämisellä saavutettaisiin parempi käyttöaste, kuin tässä 

simuloiduilla arvoilla. 

Taulukko 11. Pudasjärvi-Oulu vertailu, pieni kysyntä 

Lavan tilavuus i-m3 120 135 150 175 

kysyntä/talvi MWh 45000 45000 45000 45000 

kysyntä/ kevät syys MWh 22500 22500 22500 22500 

kuorma MWh/auto 96 108 120 140 

ajoja/auto/vrk talvi 4 3 3 3 

ajoja/auto/vrk kevät syys 2 2 2 2 

kuljetettu yht talvi MWh 57600 48600 54000 63000 

kuljetettu yht kevät syys MWh 28800 32400 36000 42000 

kuljetettu yht MWh 86400 81000 90000 105000 

kuljetettu-kysyntä MWh 18900 13500 22500 37500 

hyötysuhde talvi 78 93 83 71 

hyötysuhde kevät syys 78 69 63 54 

ajomäärä yht 900 750 750 750 

ajoja yht/vrk/auto ka 2,47 2,05 2,05 2,05 
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5.2.5 Kysynnän huomattava lisäys 

Pudasjärven alueen metsien vuosittaisen kasvun on arvioitu olevan 1000000 

kiintokuutiometriä, josta noin 700000 kiintokuutiometriä on mahdollista korjata 

taloudellisin ja korjuuteknisin perustein Vuosittain hakataan noin 500000 

kiintokuutiometriä, josta energiapuun osuus oli vuonna 2011 vain noin 25000 

kiintokuutiometriä. Energiapuun kokonaismäärä vuodessa voisi olla arviolta 150000-

200000 kiintokuutiometriä vuodessa, kun mukaan lasketaan kannot, pienpuu ja 

latvusmassa (Ilkka Saarijärvi, 11.10.2012).  

Seuraavaksi tutkitaan sellaista tilannetta, että hakkeen tarve on edellisissä 

kappaleissa simuloitua kysyntää suurempi ja tasainen koko vuoden. Tällainen kasvu 

voisi olla sellaisessa tapauksessa, että Kemiin suunniteltu biodieselin tuotantolaitos 

toteutuu ja se hankkisi metsähaketta sen sijaan, että hakettaisi energiapuun omalla 

alueellaan. Mielenkiinto kohdistuu silloin Pudasjärven alueen energiapuun 

riittävyyteen, kun kysyntää on lisäksi Oulussa normaalin tarpeen mukaisesti. 

Alaluvussa 4.4 kuvattiin tilannetta, jossa kysyntä kasvaa huomattavasti. Vertailun 

vuoksi tässä simuloidaan myös lavatilavuudeltaan 175 i-m3:n auton käyttö. 

Jos Oulun kysyntä Pudasjärven alueelta kasvaa 35 %, niin se tarkoittaa 

simulaatiomallin mukaan energiapuun tarpeen kasvua vajaasta 45000 

kiintokuutiometristä noin 62000 kiintokuutiometriin. Tämä ei muodostu ongelmaksi, 

koska alueella riittää raaka-ainetta. Kun tämän lisäksi oletetaan, että Kemiin tarvitaan 

lisää metsähaketta tai energiapuuta rankana, niin tilanne muuttuu. Jos 

kokonaiskulutuksen (Oulun normaalikulutus ja Kemi) arvioidaan olevan yhteensä 

noin 104000 kiintokuutiometriä, niin silloinkin Pudasjärven energiapuuvaranto 

riittänee kattamaan edellä mainittujen lisäksi myös muiden käyttäjien tarpeet. 

Lisäoletuksena on, että Kemin kysyntä on tasainen koko vuoden. 

Simuloitavia kohteita ovat metsäkoneiden määrä sekä kuljetuskaluston vertailu 

reiteillä Pudasjärveltä Kemiin. Kuljetusetäisyys on noin 160 km ja tasainen kysyntä 

on 325 MWh vuorokaudessa. Taulukossa 12 vertaillaan ajoneuvojen määrää ja 

lavatilavuutta, ajosuoritusten määrää, päivittäisen yli kysynnän kuljetettavan hakkeen 

määrää ja kuljetuskapasiteettia vuorokaudessa. Kuviosta 14 ilmenee, että näillä 
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simuloiduilla arvoilla 150 i-m3:n lavatilavuus olisi edullisin. Loppukäyttäjälle jää yli 

päivittäisen tarpeen pienin määrä haketta. 

Tällä kuljetusetäisyydellä ei simulaation perusteella kannata investoida suureen 

autoon. Lisäksi lyhin ajoreitti Pudasjärveltä Kemiin kulkee sellaisilla tieosuuksilla, 

joille ei ole suunniteltu kokeilulupaa suurille ajoneuvoille. 

Taulukko 12. Kemin kuljetukset 

lavan tilavuus i-m3 autoja LK ka ajosuorituksia kuorma käyttöaste 

120 2 287 412 576 56 

135 2 338 366 648 50 

150 1 181 329 360 90 

175 1 212 282 420 77 

 

 

Kuvio 14. Hakkeen kuljetus Kemiin 

Jos vertaillaan hakkeen kuljetusta Ouluun ja Kemiin (ks. taulukko 13), huomataan 

pieniä eroja. Kemin kuljetuksissa 150 i-m3:n lavatilavuus on edullisin. Käyttöaste eli 

ajopäivien lukumäärän suhde vuoden päiviin on noin 90 %. Tämä tarkoittaa sitä, että 

auto on ajossa 9 päivää 10:stä. Ouluun suuntautuvien ajojen suurin käyttöaste on 

100

200

300

400

500

600

700

120 / 2 135 / 2 150 / 1 175 / 1

M

W

h

Lavan tilavuus / autojen lkm

Kemin kuljetukset

LK ka

kuorma

kysyntä



68 

 

noin 58 %, kun lavatilavuus on 135 i-m3. Pitempi ajomatka parantaa suuren auton 

hyötyä, koska suurempi kuormatilavuus mahdollistaa ajot yhdellä autolla. 

Taulukko 13. Vertailutaulukko Oulun (100 km) ja Kemin (160 km) kuljetuksista 

lavan tilavuus i-m3 120 135 150 175 

autoja Oulu 2 1 1 1 

autoja Kemi 2 2 1 1 

autoja/päivä Oulu 4 4 4 4 

ajoja/päivä Kemi 3 3 3 3 

ajosuorituksia yht/vuosi Oulu 100 km 238 211 190 163 

ajosuorituksia yht/vuosi Kemi 160 km 412 366 329 282 

ajokertoja Oulu 952 844 760 652 

ajokertoja Kemi 1236 1098 987 846 

maksimi lkm/ auto/vuosi Oulu 1460 1460 1460 1460 

maksimi lkm/ auto/vuosi Kemi 1095 1095 1095 1095 

käyttöaste Oulu 33 58 52 45 

käyttöaste Kemi 56 50 90 77 

 

Hakkeen kosteus vaikuttaa kuorman massaan. Jos hake kuljetetaan 120 i-m3:n 

rekalla, niin kosteusprosentti saa olla enintään 45 %. Tällöin kuorman painorajoitus 

ei aseta estettä ja haketta voidaan ottaa täysi lasti. Vastaavasti 150 i-m3:n rekalle 

suurin mahdollinen kosteusprosentti on 35 %. Jos kosteus ylittää sen, niin 

kuormatilaa ei voi hyödyntää täydellisesti. Kosteuden vaikutukset kuormakokoon 

esitetään liitteessä 6. Tässä tapauksessa suurin hyöty saadaan silloin, kun 

terminaalissa oleva hake saadaan kuivatetuksi mahdollisimman kuivaksi ja 

ajoneuvon oma massa on mahdollisimman pieni. 

Puun kuljettaminen on kalliimpaa kuin hakkeen kuljetus. Tässä tapauksessa kasvavat 

etäisyydet leimikosta terminaaliin lisäävät koko kuljetusketjun kustannuksia. 

Kasvava kysyntä merkitsee energiapuun hankinta-alueen laajenemisen koko Pohjois-

Suomen alueelle. Silloin voisi harkita toisen terminaalin perustamista Kemiin 

johtavan kuljetustien varteen.  
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5.2.6 Suuren auton kapasiteetin optimointi  

Edellisessä alaluvussa käsiteltiin kysynnän huomattavaa kasvua Oulussa ja Kemissä. 

Jos kuitenkin halutaan optimoida lavatilavuudeltaan 175 i-m3:n ajoneuvon 

kuljetuskapasiteettia mahdollisella kokeilureitillä Oulun ja Pudasjärven välillä, niin 

kysynnän täytyisi olla nykyistä huomattavasti suurempi. Simuloimalla päivittäinen 

ajosuoritusten määrä ja sitä vastaava hakkuutarve saadaan energiapuun kysynnäksi 

Pudasjärven alueelta noin 90000 kiintokuutiometriä vuodessa. Tämä tarkoittaa noin 

500 MWh päivittäistä energiantarvetta tasaisesti koko vuoden ajan. Terminaalin 

alkuvaraston tulee olla noin 90000 MWh, että puu ehtii kuivua terminaalissa puoli 

vuotta ennen hakettamista. Työkonepareja tarvitaan hakkuutyömailla 7 läpi vuoden. 

Energiapuun tarve kasvaa siis noin 100 % verrattuna alkuperäiseen kysyntään. 

Kun kuljetusetäisyys on 100 km, ja keskinopeus 40 km/h, niin yksi iso yhdistelmä 

voi ajaa 4 suoritusta vuorokaudessa. Tällöin ajosuorituksia ajetaan simulaation 

mukaan vuodessa 1304 ja ajopäiviä on 326. Auton käyttöasteeksi saadaan näin 89 %, 

mikä on käytännössä lähes maksimi, koska autoa on esimerkiksi huollettava 

säännöllisesti. Loppukäyttäjän keskimääräinen varasto on noin 290 MWh, mikä on 

vajaan vuorokauden tarve. Tämä tarkoittaa sitä, että yksi lavatilavuudeltaan suuri 

yhdistelmä voisi ajaa kaiken Pudasjärveltä tuotetun hakkeen Ouluun, jos 

terminaalissa on varastoituna riittävästi kuivaa haketta. Puhtaasti kuljetuslogistiikan 

kannalta tämä on paras ratkaisu. Olemassa olevien pienempien yhdistelmien käyttö 

voidaan suunnata niille tieosuuksille, joilla ei voida ajaa suurella autolla. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

PUULOG hankkeen tavoitteena on analysoida metsähakkeen hankintaketjun 

liiketaloudellisia ja logistisia toimintamalleja. Simulaatiomallien avulla selvitettiin 

toimitusketjujen rakenteita. Erilaisten tapausten perusteella tutkittiin muuttuvan 

kysynnän vaikutuksia suurille käyttöpaikoille toimitetun hakkeen 

toimitusvarmuuteen, laatuun ja hankintalogistiikan kustannusten muodostumiseen 

Pohjois-Suomessa. Suuria käyttöpaikkoja ovat yleensä energialaitokset ja 

prosessiteollisuus. Tässä raportissa on kuvattu energialaitosta loppukäyttäjänä, koska 

sen hakkeen kysyntä on tasaisempaa lähes koko vuoden aikana. Metsäteollisuuden 

kysyntä on usein epäsäännöllisempää. 

Simuloinnilla tarkoitetaan todellisten mallien matemaattista tai loogista mallintamista 

niin, että mallin avulla systeemiä voidaan tutkia ja sillä voidaan tehdä kokeita. Pitkän 

aikavälin tapahtumia on näin mahdollista tarkastella lyhyessä ajassa. Vaihtoehtoisesti 

voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti ja rauhassa toimintoja, jotka oikeasti 

tapahtuvat nopeasti. Tässä työssä simulaatiomallin etuna on, että voidaan kuvata 

muutosten vaikutukset toimitusketjussa. Esimerkiksi kysynnän kasvun vaikutus 

hakkuutarpeeseen, metsähakkeen varastotilanteeseen tai kuljetuskapasiteettiin 

voidaan havainnollistaa. Samoin voidaan tutkia hakkeen kuivatukseen kuluvan ajan 

vaikutusta varmuusvaraston kokoon. Simuloinnin heikkoutena on usein 

monimutkaisissa malleissa tarvittavien tarkkojen lähtötietojen puute. Tässä työssä on 

arvioitu haastattelujen perusteella esimerkiksi metsätyön osuus eli hakkuuteho, 

koneiden kapasiteetti, työaika ja myös kuljetusten keskinopeus. 

Kustannusten osuus on jätetty simulaatioissa vähemmälle huomiolle. Metsähakkeen 

kuljetusten hinnat neuvotellaan tapauskohtaisesti ja niissä pyritään huomioimaan 

kaikki vaikuttavat tekijät. Toimitusketjun kustannuksiin ei ole huomioitu pääoma-, 

henkilöstö- tai muita kustannuksia. Siksi mallia ei voida hyödyntää suoraan erilaisten 

yritysten tai toimijoiden kustannusrakenteen tai kannattavuuden arvioimiseen. 

Haastattelujen perusteella on käynyt ilmi, että energiapuuterminaalin perustamisen 

suurin hyöty saavutetaan hakkeen kosteuden alentamisella. Sillä on suora vaikutus 

kuljetettavan hakkeen energiasisältöön ja painoon. Mitä kuivempaa hake on, sitä 
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paremmin voidaan hyödyntää ajoneuvoyhdistelmien kuljetuskykyä ja lisätä 

kuljetettavan hakkeen määrää. Nykyiset lait ja asetukset estävät jo tällä hetkellä 

käytössä olevien lavatilavuudeltaan suurempien ajoneuvojen käytön, jos 

kuljetettavan hakkeen kosteus on 45 % tai suurempi. Terminaalin hyöty saadaan 

puun kuivattamisesta. Mikäli puunkorjuu voidaan tehdä optimaalisesti ja energiapuu 

saadaan kuivana terminaaliin tai tienvarsihaketus onnistuu hyvin, niin 

energiapuuterminaalilla on loppukäyttäjän kannalta vain toimitusvarmuutta lisäävä 

merkitys. Terminaali toimii loppukäyttäjän varmuusvarastona, josta voidaan 

toimittaa haketta tarvittaessa hyvin lyhyellä varoajalla loppukäyttäjälle. Lisäksi 

hakettamisen ja kuormaamisen kustannukset jakautuvat useammalle toimijalle. 

Hakettamisesta saadaan kustannushyötyjä, koska niin sanottu ”kuuma ketju” voidaan 

toteuttaa ja hakkurin ei tarvitse siirtyä välivarastolta toiselle. Terminaalin 

sijaintipaikan on oltava keskeinen energiapuun hankinta-alueeseen nähden ja hyvien 

tieyhteyksien äärellä. Raakapuun kuljetusetäisyys terminaaliin tulisi olla alle 50 

kilometriä. 

Tässä työssä simuloitiin erilaisia tapauksia, joissa Pudasjärven alueen energiapuun 

kysyntää pienennettiin tai kasvatettiin. 

6.1 Simulaatiot 

Jos Pudasjärvelle perustetaan energiapuuterminaali, niin sen etäisyys Ouluun tullee 

olemaan noin 100 kilometriä. Merkittävää on, että hakkeen kuljetukset voidaan 

ajoittaa tältä etäisyydeltä normaaliolosuhteissa 20 minuutin tarkkuudella 

loppukäyttäjälle. Simulaatiossa oletettiin, että loppukäyttäjä ei voi varastoida haketta 

alueelleen kuin enintään päivän tarpeen. Tulosten perusteella nykyinen 

kuljetuskalusto, eli yhdistelmät, joiden lavatilavuus on joko 135 irtokuutiometriä tai 

150 irtokuutiometriä, ovat yleensä riittävän kokoisia tällä kuljetusetäisyydellä.  

Kun kysyntää kasvatettiin ja kuljetettava määrä kasvoi, niin suuren lavatilavuuden 

etu ilmeni selvästi. Autokohtainen käyttöaste parani myös kuljetusmatkan ollessa yli 

140 kilometriä. Nykyisen kuljetuskaluston koko on riittävä Pudasjärven alueelta 

hankitun hakkeen kuljettamiseen, jos kuljetusmatka ei nouse yli 140 kilometriin. Jos 

kuljetusetäisyys kasvaa pitkäksi, eli 180 kilometriin ja sen yli, näyttäisi tämän 
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simulaation tapauksessa, että lavatilavuudeltaan suuren ajoneuvon hyötysuhde 

pienenee. Keskinopeuden pysyessä samana vuorokautinen ajomäärä vähenee ja nyt 

käytössä olevat lavatilavuudet ovat hyötysuhteeltaan parempia.  

Kuljetusten painorajoituksilla on kuitenkin ratkaiseva vaikutus. Nykyisin käytössä 

olevan kuljetuskaluston yhteenlasketut akseli- ja telimassat mahdollistaisivat 

ajoneuvolle teoriassa noin 68 tonnin kokonaismassan. Jos kokonaispainoa halutaan 

nostaa tämän rajan yli, se tarkoittaa lisäinvestointeja kalustoon. Tieliikennelaissa 

nykyisin sallitun kokonaismassarajan nostaminen noin 70 tonniin olisi merkittävä 

parannus kuljetusten taloudellisuuden kehittämisessä (ks. liite 6). Tällöin nykyisin 

käytössä olevan 8-akselisen moduulikaluston lavakapasiteetti voidaan käyttää 

täysimääräisesti. Nykyinen hakeautokalusto on myös monikäyttöisempää, ja 

ajoneuvoja voidaan käyttää myös muihin kuljetustehtäviin suhteellisin pienin 

lisälaittein ja investoinnein niinä päivinä, jolloin ei ajeta haketta. Kaluston 

kokonaismassan nostaminen lisää polttoaine- ja muita kustannuksia. Kuljetusyrittäjä 

saa yleensä korvauksen kuljettamansa tonnimäärän mukaan. Silloin edullisin on 

sellainen kalusto, jolla tulee ajetuksi vähiten kilometrejä. 

Kuljetusetäisyyden ollessa 100 km näyttäisi siltä, että ero 175 i-m3:n ja 150 i-m3:n 

lavatilavuuksien välillä ei ole niin merkittävä, että kuljetusyrittäjien kannattaisi 

lähteä investoimaan suuria summia kalustoon, jonka käyttö hakekuljetuksissa on 

ainakin tällä hetkellä aika epävarmaa. Jos metsähakkeen kysyntä kasvaa ja 

vakiinnuttaa asemansa loppukäyttäjien pääpolttoaineena, asiaa kannattaa harkita. 

Edellytyksenä on, että poikkeuslupa sallii suuret ajoneuvot. Yksi lavatilavuudeltaan 

suuri auto voisi kuljettaa tehokkaasti kaiken Pudasjärveltä saatavan metsähakkeen 

Ouluun, vaikka kysyntä alueelta kasvaisi nelinkertaiseksi. Kuitenkin, jos esimerkiksi 

Kemin biodieseltuotanto alkaa, niin tehtaan tarvitsema raaka-aine hankittaneen 

laajalta alueelta. Kaikki kuljetukset eivät tällöin suuntaudu valtatie 20:lle, joka on 

mahdollinen suurten ajoneuvojen kokeilutie.  

Pitkien kuljetusetäisyyksien vaatima kustannussäästö voidaan saavuttaa, kun 

kuljetettava metsähake on kuivaa ja puhdasta. Silloin siinä on vähän vettä ja paljon 

energiaa ja näin saavutetaan metsähakkeen laadulle asetetut vaatimukset. 
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LIITTEET 

Liite 1. Metsähakkeen tuotantoketjut 2010 

Raaka-aine ja haketustapa Osuus metsähakkeesta, % 

Metsähakkeen käyttö lämpö- ja 

voimalaitoksissa 2010 (milj. 

m3) 

Yhteensä 100 6,2 

Käyttöpaikkahaketus 23  

Terminaalihaketus 19  

Tienvarsihaketus 58  

Palstahaketus -  

Hakkuutähteet 100 2,2 

Käyttöpaikkahaketus 23  

Terminaalihaketus 7  

Tienvarsihaketus 70  

Palstahaketus -  

Pienpuu 100 2,5 

Käyttöpaikkahaketus 7  

Terminaalihaketus 10  

Tienvarsihaketus 83  

Palstahaketus -  

Kannot ja juurakot 100 1,0 

Käyttöpaikkahaketus 51  

Terminaalihaketus 41  

Tienvarsihaketus 8  

Palstahaketus -  

Järeä runkopuu 100 0,5 

Käyttöpaikkahaketus 28  

Terminaalihaketus 59  

Tienvarsihaketus 13  

Palstahaketus -  

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2011  
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Liite 2. Hakkeen laatuluokat ja laadun määrittely 

Energiatiheys saapumistilassa MWh / i-m3 vähintään 

 
Hake Puru Kuori 

E1 
0,9 0,7 0,7 

E2 
0,8 0,6 0,6 

E3 
0,7 0,5 0,5 

E4 
0,6 0,4 0,4 

Kosteuspitoisuus % enintään 

K1 
40 30 40 

K2 
50 50 50 

K3 
60 60 60 

K4 
65 65 65 

Partikkelikoko 95 % < mm 

P1 
30 5 60 

P2 
45 10 100 

P3 
60 20 200 

P4 
100 30 Repimätön 

Lähde: Puupolttoaineiden laatuohje 1998: 13 
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Liite 3. Bioenergian tuottajat Suomessa 2011 

 

Lähde: Bioenergia-lehti 1/2012 
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Liite 4. Terminologiaa 

Bioenergiaksi kutsutaan energiaa, jota saadaan biopolttoaineesta. Biopolttoaine on 

biomassasta eli eloperäisestä aineesta valmistettu polttoaine. 

Bioterminaali on alue, jossa bioraaka-ainetta käsitellään tai jalostetaan muuten kuin 

luontaisen kuivumisen avulla. 

Energiapuu on haketettua puuta, jota käytetään kiinteistöjen nykyaikaisissa 

automaattisissa puulämmityslaitteissa, aluelämpölaitoksissa sekä teollisuuden lämpö- 

ja voimalaitoksissa  

Metsähake on ranka-, kokopuu- ja hakkuutähdehakkeen yleisnimitys 

haketuspaikasta riippumatta.  

Lähde: Bioterminaalin liiketoimintaselvitys, loppuraportti 10.3.2011 

Terminaalilla tarkoitetaan rakennettua aluetta, jossa bioenergian raaka-ainetta 

käsitellään tai varastoidaan ennen polttoaineena käyttämistä.  

Tienvarsivarasto on tien varressa oleva ja yleensä rakentamaton alue, jossa 

bioenergian raaka-ainetta varastoidaan väliaikaisesti. Tienvarsivarastossa raaka-

ainetta voidaan myös käsitellä, esimerkiksi hakettaa. 

Lähde: Lähdevaara ym. (2010) 

Metsäbiomassan työstämiseen polttokelpoiseen muotoon käytetään yleensä joko 

hakkuria tai murskainta. Hakkuria käytetään usein latvusmassalle ja pienpuulle. 

Murskainta käytetään erikokoisille ja epäpuhtauksia sisältäville biomassajakeille 

kuten kannoille sekä ruokohelvelle ja runkopuulle. 

Lähde: 

http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia/bioenergia/metsapolttoaineet/me

tsahakkeen_tuotanto, luettu 5.4.2012 
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Valtion KEMERA -tuki on kestävän metsätalouden rahoituslain mukainen tuki, 

jolla voidaan rahoittaa metsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistäviä toimenpiteitä, 

joita ovat puuntuotannon kestävyyden turvaaminen, metsien biologisen 

monimuotoisuuden ylläpitäminen, metsäluonnon hoitohankkeet ja muut edellä 

mainittuja tukevat edistämistoimet. Kemera -tukea voidaan saada energiapuun 

korjaamiseen ja kuljetukseen sekä haketukseen yksityismetsistä. Tuen myöntää 

metsäkeskus. 

Ainespuuksi nimitetään mitä tahansa raakapuuta, jota on taloudellisesti kannattavaa 

jalostaa. Sen tarkat mitta- ja laatuvaatimukset sovitaan ostajan ja myyjän välillä. 

Metsäenergiapuu eli poltto(raaka)puu on energian (lämmön ja sähkön) tuottamiseen 

tarkoitettua puuainesta. Tätä biopolttoainetta nimitetään myös metsäpolttoaineeksi, 

jos halutaan tehdä ero teollisuuden sivutuotepuuhun (kuori, puru, lastut, pätkät ym.) 

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Puutavara, 5.3.2012 

Syöttötariffi 
Uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä tuetaan lakisääteisesti. Lain (Laki 

uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta 2010) ”tarkoituksena on 

edistää sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä ja näiden energialähteiden 

kilpailukykyä sekä monipuolistaa sähkön tuotantoa ja parantaa omavaraisuutta 

sähkön tuotannossa”. Lain mukaan mm. puulla tuotetulle sähkölle voidaan maksaa 

syöttötariffia määräajan lain edellyttämin vaatimuksin. Syöttötariffijärjestelmään 

voidaan hyväksyä metsähakevoimaloita ja puupolttoainevoimaloita. 

 

Laissa metsähakevoimalalla tarkoitetaan voimalaitosta, jossa sähköä tuotetaan 

verkonhaltijan mittariin metsähakkeella yhdellä tai useammalla generaattorilla. 

Puupolttoainevoimalalla tarkoitetaan voimalaitosta, jossa tuotetaan lämpöä ja sähköä 

verkonhaltijan mittariin puupolttoaineella yhdellä tai useammalla generaattorilla. 

Lähde: Laurila & Lauhanen (2011) 
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Liite 5. Kuva simulaatiomallista 
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Liite 6. Simulaatiossa käytetyt kaavat ja määreet 

(001) "120=MWh"=96 , Units: **undefined**  

(002) "135=MWh"= 108, Units: **undefined** 

(003) "150=MWh"= 120, Units: **undefined** 

(004) "175=MWh"= 140, Units: **undefined** 

(005) ajoaika=INTEGER(kokonaismatka/keskim kuljetusnopeus), Units: 

**undefined** 

(006) ajoaika 2= menopaluu/kuljetusnopeus,  Units: h  

(007) "ajokertoja/auto/vrk"= INTEGER(24/ajoaika) Units: **undefined** 

(008) ajomatka= 30, Units: km [10,50,10] 

(009) ajosuorituksia 120= INTEG (IF THEN ELSE 

(kuljetetaan>0,"kuljetuskyky 120/vrk"/ ("ajokertoja/auto/vrk"*"120=MWh") ,0),0) 

Units: **undefined** 

(010) ajosuorituksia 135= INTEG (IF THEN ELSE 

(kuljetetaan>0,"kuljetuskyky135/vrk"/("135=MWh"*"ajokertoja/auto/vrk" ),0),0) 

Units: **undefined** [0,?] 

(011) ajosuorituksia 150 = INTEG (IF THEN ELSE 

(kuljetetaan>0,"kuljetuskysy 150/vrk"/("ajokertoja/auto/vrk" *"150=MWh"),0),0) 

Units: **undefined** [0,?] 

(012) ajosuorituksia 175= INTEG (IF THEN ELSE 

(kuljetetaan>0,"kuljetuskyky175/vrk"/("175=MWh"*"ajokertoja/auto/vrk" ),0), 0) 
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 Units: **undefined** [0,?] 

(013) alkuvarasto=  67000, Units: MWh [0,100000,1000]  

(014) autoja= 2, Units: kpl [1,20,1]  

(015) autoja yht= INTEG ("hakeautoja 120 i-m3"+"hakeautoja 135 i-

m3"+"hakeautoja 150 i-m3"+"hakeautoja 175 i-m3",  1) Units: kpl  

(016) energia vrk=  (energiamäärä talvella* energian käyttö talvella) 

+(energiamäärä keväällä *energian käyttö keväällä)+ (energiamäärä kesällä* 

energian käyttö kesällä )+(energiamäärä syksyllä* energian käyttö syksyllä)+ 

(energiamäärä syystalvella *energian käyttö syystalvella), Units: MWh [1,?] 

(017) energia yht= INTEG (energia vrk, 0), Units: MWh 

(018) energiamäärä kesällä= 0 Units: MWh [0,1000,5]  

(019) energiamäärä keväällä= 200 Units: MWh [0,1000,5]  

(020) energiamäärä syksyllä= 200, Units: MWh [0,1000,5] 

(021) energiamäärä syystalvella= 400, Units: MWh [1,1000,5] 

(022) energiamäärä talvella= 400, Units: MWh [1,1000,5] 

(023) energian käyttö kesällä= PULSE TRAIN(151,1,1,210)+PULSE 

TRAIN(518,1,1,578)+PULSE TRAIN(833,1,1,943)  Units: MWh [1,?]  

(024) energian käyttö keväällä=PULSE TRAIN(91,1,1,150)+ PULSE 

TRAIN(457,1,1,517)+PULSE TRAIN(822,1,1,882), Units: MWh [1,?]   
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(025) energian käyttö syksyllä= PULSE TRAIN(211,1,1,305) +PULSE 

TRAIN(579,1,1,668)+PULSE TRAIN(944,1,1,1034), Units: MWh [1,?] 

(026) energian käyttö syystalvella= PULSE TRAIN(306,1,1,365)+ PULSE 

TRAIN(669,1,1,730)+PULSE TRAIN(1035,1,1,1095 ), Units: MWh [1,?] 

(027) energian käyttö talvella= PULSE TRAIN(1,1,1,90) +PULSE 

TRAIN(366,1,1,456)+PULSE TRAIN(731,1,1,821), Units: MWh [1,?] 

(028) erotus= hakkuutarve yht-hakattu yht, Units: **undefined** [0,?] 

hakkuutarve - hakattu 

(029) FINAL TIME  = 1034, Units: Day, The final time for the simulation. 

(030) hakattu yht= INTEG (tuotanto, 0), Units: **undefined** 

(031) "hakeautoja 120 i-m3"= 1,  Units: kpl [0,5,1] 

(032) "hakeautoja 135 i-m3"= 0,  Units: kpl [0,5,1] 

(033) "hakeautoja 150 i-m3"= 0,  Units: kpl [0,5,1]  

(034) "hakeautoja 175 i-m3"= 0,  Units: kpl [0,5,1]  

(035) haketettu= INTEGER(toimitusviive), Units: m3 

(036) haketuksen hinta= INTEGER( haketuksen kustannus*haketettu), Units: 

euroa 

(037) haketuksen kustannus= 3.5, Units: euroa [2,4,0.5] 

(038) haketus ja kuljetus= haketuksen hinta+terminaalikuljetuksen kustannus 

Units: **undefined** 
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(039) HAKKUUT= tuotanto, Units: m3 [0,?], kiintokuutiometriä 

(040) hakkuutarve= INTEGER (energia vrk/2), Units: m3 [1,?], 

kiintokuutiometriä 

(041) hakkuutarve yht= INTEG (hakkuutarve, 0), Units: m3 [0,?], 

kiintokuutiometriä  

(042) Hankintaketjun kustannukset= INTEG (  Myyntitulot-(terminaalin 

kustannukset+toiminnan kustannukset),  0), Units: euroa  

(043) "hinta/MWh"= 18, Units: euroa [15,30,1],  

(044) INITIAL TIME  = 306, Units: Day,  The initial time for the 

simulation. 

(045) kaukokuljetushinta= INTEGER(kerroin*kiintom3), Units: euroa   

(046) kerroin= 6, Units: **undefined** [6,11,0.1]  

(047) kerroin2= 3.25, Units: **undefined** [2,4,0.05]  

(048) keskim kuljetusetäisyys= 100, Units: km [10,260,20]   

(049) keskim kuljetusnopeus= 40, Units: **undefined** [10,100,10]  

(050) kiintom3= INTEGER(kuljetetaan/2), Units: **undefined** 

(051) kokonaismatka= 2*keskim kuljetusetäisyys, Units: **undefined**  

(052) koneiden kustannus yht= INTEGER( tuotanto*"koneparin urakkahinta 

€/k-m3"), Units: euroa   
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(053) koneita kesällä= 4, Units: kpl [1,30,1],  

(054) koneita syksyllä= 4, Units: kpl [1,30,1],   

(055) koneita syystalvella= 5, Units: kpl [1,30,1] 

(056) koneita talvella= 5, Units: kpl [1,30,1]   

(057) "koneparin urakkahinta €/k-m3"= 15, Units: euroa [10,25,1]   

(058) kuivatusaika= 180, Units: vrk [0,550,1]   

(059) kuljetetaan=  IF THEN ELSE(kuljetuskyky <TERMINAALI,IF THEN 

ELSE (ylimäärä yht>energia vrk, 0,kuljetuskyky ),IF THEN ELSE( ylimäärä 

yht>energia vrk,0,TERMINAALI), ), Units: MWh   

(060) kuljetettu yht= INTEG (kuljetetaan, 0),  Units: MWh   

(061) kuljetuskyky= "kuljetuskyky 120/vrk" +"kuljetuskyky135/vrk"+ 

"kuljetuskysy 150/vrk"+"kuljetuskyky175/vrk",Units: **undefined**  

(062) "kuljetuskyky 120/vrk"= INTEGER("ajokertoja/auto/vrk"*"hakeautoja 

120 i-m3"*"120=MWh"),  Units: MWh  

(063) "kuljetuskyky/vrk"= "kuormia/vrk"*rankarekan kapasiteetti*autoja, 

Units: **undefined**  

(064) "kuljetuskyky135/vrk"= INTEGER("ajokertoja/auto/vrk"*"hakeautoja 

135 i-m3"*"135=MWh"),  Units: **undefined**  

(065) "kuljetuskyky175/vrk"= INTEGER("ajokertoja/auto/vrk"*"hakeautoja 

175 i-m3"*"175=MWh"),  Units: **undefined**  
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(066) "kuljetuskysy 150/vrk"= INTEGER("ajokertoja/auto/vrk"*"hakeautoja 

150 i-m3" * "150 =MWh"), Units: **undefined** 

(067) kuljetusnopeus = 20, Units: km/h [20,80,10],  

(068) kuormia yht2= INTEG (INTEGER(tuotanto/rankarekan kapasiteetti), 

0), Units: **undefined**  

(069) "kuormia/vrk"= INTEGER( 24/ajoaika 2{x} ), Units: **undefined**  

(070) LOPPUKÄYTTÄJÄ= INTEG ( kuljetetaan-energia vrk, 0), Units: 

MWh [0,?]  

(071) menopaluu=  ajomatka*2,  Units: km  

(072) metsäkoneiden kapasiteetti kesällä vrk=  koneita kesällä* teho 

kesällä*työaika kesällä,  Units: **undefined** [1,100]  

(073) metsäkoneiden kapasiteetti syksyllä vrk= koneita syksyllä*teho 

syksyllä*työaika syksyllä,  Units: **undefined** [1,100,1]  

(074) metsäkoneiden kapasiteetti syystalvella vrk= koneita syystalvella*teho 

syystalvella*työaika syystalvella, Units: m3 [1,100,1], kiintokuutiometriä 

(075) metsäkoneiden kapasiteetti talvella vrk= koneita talvella*teho 

talvella*työaika talvella,  Units: m3 [1,100,1],  kiintokuutiometriä  

(076) Myyntitulot= energia vrk*"hinta/MWh"*2, Units: euroa  

(077) myyntitulot yht= INTEG ( Myyntitulot,  0), Units: **undefined**   

(078) ostokustannus yht= INTEG (puun ostokustannus,0) Units: euroa [0,?]  
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(079) "puun hankintahinta k-m3"= 5, Units: euroa [4,8,1]  

(080) puun ostokustannus= tuotanto*"puun hankintahinta k-m3", Units: 

**undefined**  

(081) rankakuljetus m3= IF THEN ELSE (rankakuljetustarve>0,IF THEN 

ELSE (ylim puu>0, IF THEN ELSE ("kuljetuskyky/vrk"> rankakuljetustarve, 

rankakuljetustarve,"kuljetuskyky/vrk"),0),0),Units: **undefined** 

(082) rankakuljetustarve= tuotanto, Units: **undefined**  

(083) rankarekan kapasiteetti= 42, Units: **undefined** [30,80,2]  

(084) SAVEPER  =         TIME STEP, Units: Day [0,?],  The frequency 

with which output is stored.  

(085) teho kesällä= 35, Units: m3 [1,100,1],  kiintokuutiometriä  

(086) teho syksyllä= 53, Units: m3 [1,100,1],  kiintokuutiometriä 

(087) teho syystalvella= 70, Units: m3 [1,100,1], kiintokuutiometriä 

(088) teho talvella= 79, Units: m3 [1,100,1],  kiintokuutiometriä 

(089) TERMINAALI= INTEG ( INTEGER( (toimitusviive/0.5)-kuljetetaan), 

alkuvarasto), Units: MWh [0,?] 

(090) terminaalikuljetuksen kustannus= INTEGER( kerroin2*rankakuljetus 

m3), Units: euroa [0,50,1] 

(091) terminaalin kust yht= INTEG (terminaalin kustannukset, 0), Units: 

**undefined** [0,?] 
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(092) terminaalin kustannukset=  kaukokuljetushinta+haketus ja kuljetus, 

Units: **undefined**  

(093) TIME STEP  = 1, Units: Day [0,?],  The time step for the 

simulation. 

(094) toiminnan kustannukset=  koneiden kustannus yht+puun ostokustannus 

Units: **undefined**  

(095) toiminta yht= INTEG (toiminnan kustannukset, 0),  Units: 

**undefined** [0,?]   

(096) toimitettu terminaaliin rankapuuta= rankakuljetus m3, Units: m3   

(097) toimitusviive= DELAY FIXED (toimitettu terminaaliin 

rankapuuta,kuivatusaika, 0 ), Units: m3 [0,?], kiintokuutiometriä  

(098) tukitarve= INTEGER( Myyntitulot/2-(toiminnan kustannukset+ 

terminaalin kustannukset)), Units: **undefined** 

(099) tukitarve yht= INTEG (tukitarve, 0), Units: **undefined** [0,?]   

(100) tuotanto= INTEGER(metsäkoneiden kapasiteetti syystalvella 

vrk+metsäkoneiden kapasiteetti talvella vrk+metsäkoneiden kapasiteetti kesällä 

vrk+metsäkoneiden kapasiteetti syksyllä vrk ), Units: m3 [1,?], kiintokuutiometriä  

(101) työaika kesällä= PULSE TRAIN(121,5,9,240)+ PULSE 

TRAIN(487,5,9,607)+PULSE TRAIN(852,5,9,972)+ PULSE 

TRAIN(1217,5,9,1337)+ PULSE TRAIN(1582,5,9,1702), Units: **undefined**   

(102) työaika syksyllä= PULSE TRAIN(241,5,8,330)+PULSE 

TRAIN(608,5,8,698)+PULSE TRAIN(973,5,8,1063  )+PULSE 

TRAIN(1338,5,8,1428)+PULSE TRAIN(1703,5,8,1793), Units: **undefined**   
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(103) työaika syystalvella= PULSE TRAIN(331,5,8,365)+ PULSE 

TRAIN(699,5,8,730)+PULSE TRAIN(1064,5,8,1095 )+ PULSE TRAIN 

(1429,5,8,1460)+ PULSE TRAIN(1794,5,8,1825),  Units: **undefined**  

(104) työaika talvella= PULSE TRAIN(1,5,8,120)+PULSE 

TRAIN(366,5,8,486)+PULSE TRAIN(731,5,8,851)+ PULSE 

TRAIN(1096,5,8,1216)+PULSE TRAIN(1461,5,8,1581), Units: **undefined**   

(105) ylim puu="kuljetuskyky/vrk"-rankakuljetustarve, Units: **undefined**  

(106) ylimäärä yht= INTEG (kuljetetaan-energia vrk,0), Units: MWh   
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Liite 7. Taulukko kosteuden vaikutuksesta kuorman massaan 

hakkeen paino 45 %  34909  39273  43636  50909 

MWh  96  108  120  140 

lavan tilavuus i‐m3  120  135  150  175 

ajoneuvon oma massa 

23000  57909  62273  66636  73909 

24000  58909  63273  67636  74909 

25000  59909  64273  68636  75909 

26000  60909  65273  69636  76909 

27000  61909  66273  70636  77909 

28000  62909  67273  71636  78909 

29000  63909  68273  72636  79909 

30000  64909  69273  73636  80909 

31000  65909  70273  74636  81909 

32000  66909  71273  75636  82909 

hakkeen paino 40 %  32000  36000  40000  46667 

MWh  96  108  120  140 

lavan tilavuus i‐m3  120  135  150  175 

ajoneuvon oma massa 

23000  55000  59000  63000  69667 

24000  56000  60000  64000  70667 

25000  57000  61000  65000  71667 

26000  58000  62000  66000  72667 

27000  59000  63000  67000  73667 

28000  60000  64000  68000  74667 

29000  61000  65000  69000  75667 

30000  62000  66000  70000  76667 

31000  63000  67000  71000  77667 

32000  64000  68000  72000  78667 

hakkeen paino 35 %  29538  33231  36923  43077 

MWh  96  108  120  140 

lavan tilavuus i‐m3  120  135  150  175 

ajoneuvon oma massa 

23000  52538  56231  59923  66077 

24000  53538  57231  60923  67077 

25000  54538  58231  61923  68077 

26000  55538  59231  62923  69077 

27000  56538  60231  63923  70077 

28000  57538  61231  64923  71077 

29000  58538  62231  65923  72077 

30000  59538  63231  66923  73077 

31000  60538  64231  67923  74077 

32000  61538  65231  68923  75077 

 






