
Teollisuuden puunhankinta,

Sisävesiliikenne ja alueellinen

terminaalitoiminta

Suomessa v. 2010



Bioterminaalit Oy

= Uusia tarpeita vastaava  

Logistinen ketju Päijänteelle 

min 10-15 terminaalia, joista 

laiva, auto ja junakuljetukset 

ovat mahdollisia 

paikkakuntakohtaisesti  



Miksi uutta logistiikkaa ?

Perustiedot  ?

Tavoitteet ?

Suunnitelmat ?

Yhteenveto ?

Seuraavat toimenpiteet 

?



hinta
Raskas poltto-öljy   = 41,87GJ/tonni = 598 €/tonni

Hake 
om paino 300kg/m3
kosteus 40%
i-m3 3,6GJ

Haketta tarvitaan 41,868 GJ muodostamiseen 11,63i-m3

Vertailuhinta raskaaseen p-öljyyn = 51,42 €/im3

Keskimääräinen metsähakkeen hinta 
poltossa v.2007 oli 3,67 €/GJ = 13,21€/m3

Öljy - hakehintavertailut 
(ilman ympäristöveroja)  

Miksi uutta logistiikkaa ?



Uuden Logistiikan / tuotteen käyttö

Sähkön ja lämmön  

tuotanto

Kemiallinen puu

Mekaaninen puu

Muu teollisuus ja 

kauppa    



Tuotteen ja palvelun kuvaus

Terminaaleissa käsiteltävät tuotteet 

Sellupuu

Hakkuujäte + kannot

Selluhake

Turve

Myöhemmin Ainespuu,

kontit ja muut isot kuljetettavat yksiköt

muu alueen bulk - logistiikka.



Terminaalien toimintamalli

termi

naali

ener

gia

muu

sellu+

aines

Alkukeräys sekä  jakelu 

kuljetukset kuorma-

autoilla (n.3-40 km)

Terminaalit ;  joissa 

käsiteltävien tuotteiden  
• Jalostus(esim. haketus) 

• varastointi ja

• jatkokuljetustoimet  sisältäen  

laivojen ja junien lastaus ja 

purkaustoiminnat 



Sisävesilaivakuljetusten keskeiset
viestit, verrokkina

täysperävaunukuljetukset

▪ Tehokkuus kuljetettua  m3 kohden

ƒ poltto-aine / käyttö kustannukset 1 :  3

ƒ henkilöstö 1 :  8 

ƒ investointi  30v. laiva hieman halvempi

▪ Taloudellisuus

ƒ teollisuudelle halvempi ratkaisu

ƒ yhteiskunnalle  ulkoiset  kustannukset 1: 15

▪ Ympäristöystävällisyys

ƒ Hiilidioksiidipäästöt 1: 3 

ƒ Elinkaarianalyysit vrt laiva-kuorma auto 1: 4



Vesikuljetus

Kustannussäästöt laivalla kuljetettaessa verrattuna  täysperävaunurekka kustannuksiin  100 
tonnikilometriä kohden/ vuosi ,  kun laiva = ”BIOSHIP 1” / 7000 m3  täysrekka =140 m3 ja 

kuljetusetäisyys 100 km.

Ennuste ja kuljetusmäärä

Säästöt 
poltto-

aineessa     
1:3 =        

kun hinta                
1,4 €/l

Säästöt 
henkilöstössä    

1:8  =                             
50 000 € / 
henkilö/v

Yhteiskunnan 
kustannus 

säästöt   
1:15 =

a’ 2,48 €/100 
tonni-km.

Säästöt 
yhteensä /v 
mikäli 100% 
”BIOSHIP 1” 

laivalla
5 mill / m3/ v.  = Jyväskylän energia 

alk. v. 2010 
2 800 000   

€/v
6 000 000   

€/v
3 825 000   

€/v
12 625 000 

€/v  
12 mill / m3 /v = Valtion ennuste 

v 2020  min 
6 720 000   

€/v
14 400 000   

€/v
9 180 000   

€/v
30 300 000 

€/v
25 mill / m3 /v = Valtion ennuste 

v 2020  max
14 000 000 

€/v 
30 000 000    

€/v
19 125 000  

€/v
63 125 000 

€/v

60 mill/m3/v  = Valtio max + Venäjän 
tuonnin korvaava kotimaan 

kuljetuslisäys
33 600 000  

€/v
72 000 000 

€/v
45 900 000  

€/v
151 500 000 

€/v 



Uuden logistiikan keskeiset
ominaisuudet ja hyödyt

Ominaisuus Hyöty

Tiheä terminaaliverkosto vesistöjen 

varrelle.

Kuorma autolla lähikuljetukset

Tehokas logistiikka tuo 

metsänomistajille mahdollisuuden 

myydä hakkuujätteet ja kannot 

terminaalin vaikutusalueella 

Laivan koko noin 7500 m3 = 

55 - 60   täysperävaunu rekkaa

Tehokas kokonaislogistiikka 

mahdollistaa koko ketjun 

edullisuuden

Alue terminaali

Alueterminaaleista on mahdolista 

kehittää kunnan/ alueeen muita 

logistisia tarpeita palveleva keskus.



Kohdemarkkinoiden 
taustatiedot

➢Kokonaishakkuut (sellu -ainespuu)  Suomessa ovat 

noin 50 mill m 3 / v 

➢Hakkujätettä tulee  noin 35 mill-m3 /v

➢Hakkuujätettä kerättiin talteen noin 0,3mill /m3 - v 2007

➢Valtio edellyttää että bioenergia haketta tuotetaan min 

16 mill i-m3 vuonna 2010 

➢Jyväskylän energia tarvitsee max 3, 5 - 4 mill- im3/ v 

haketta ja noin 1,5-2,0 m3 turvetta .



Asiakkaiden vaatimukset

Ympärivuotiset kuljetukset

Ympäristöystävällisyys

Toimitusvarmuu
s

Edullisuus



Kilpailijat:strategia-analyysi

Auto 
Juna +

metsä terminaalit
Proomu + 

(uitto/ainespuu)) 
Bioship 1 + 

Bioterminaalit 

Strategia
suorat 

kuljetukset
terminaalitoiminta  
samoin kuin laivalle 

1 kone yksikkö voi palvella 2-
3 proomua

ei satamia
ei satamiin erillisiä 

lastaus ja 
purkauslaitteita

Vahvuudet joustava
juna = 20 kertaa 

rekka auto 
lastitila halpaa rakentaa 

verrattuna laivaan

laiva 50-60 x rekka 
auto ; satama-aikojen 
minimointi , satama-

investointien 
poisjäänti.  Jäissäkulku 

Heik -
koudet

kustannus
tehoton 

ratoja ei tarpeeksi 

Jäissäkulku,  satama 
rakennelmat , tehottomat 

lastaus ja purkaus 
menetelmät

Järjestelmän  
rakennusaika  =

v. 2010 on todellinen 
haaste.

Markkina
osuus 
2007

80 % 16 % 1 + (3)  % 0 %



Kilpailijat :  tuotevertailu

Tekijä
Juna

100 km /v. 2000 
k - auto

100 km /v.2000
Sisävesialus

100km/v.2000

Hinta 392 € 728 € 406€

Toiminta Terminaaleista Kaikkialta Terminaaleista

Huom !
Pitkät matkat -

Terminaalit

Tulisi keskittyä 

lähikuljetuksiin

Edullinen 

vesistöalueilla



Juna
€/m3

Proomu / ei 
jäissäkulkeva 

€/m3

K-auto
€/m3

100 km kokoaishinta 
metsästä 

6,97 €/m3 6,50 €/m3

Kuljetus 
hakkupaikalta  -

tienvierustalle 
Ei mainintaa Ei mainintaa Ei mainintaa 

Haketus (K-autolla 
tievierusterminaaliss

a) 
alueterminaali  1,73 €/m3 1,73 €/m3

alkukuljetus 
terminaaliin ja muut     

kustannukset
3,41 3,41 0

Proomun / laivan/ 
junan/ lastaus

0,1 0,1 0

100 km kuljetus ja 
tyhjänä takaisin 

1,6 4,72

Proomun / laivan/ 
junan/ purkaus 

ei mainaintaa  0,17 €/m3 ei mainaintaa  

Siirto polttovarastoon ei mainaintaa  ei mainaintaa  ei mainaintaa  

Hintavertailu - Järvi Suomen 
uittoyhdistys v. 2005  - 100 km 



Bio(alue)terminaalit Oy 
totetutus

Bioterminaalit Oy           :       Toiminnan suunnittelu johto ja operointi

Paikalliset kunnat :       Paikallinen tietotaito ja tuki

Paikalliset kuljetusliikkeet :       Lähikuljetukset

Paikalliset hakettajat :       Haketuksen suoritus

Paikallinen työvoima :       Raaka-aineen keruu, terminaalityöt

MUUT  TOIMIJAT  

Biolaivat Ky                             Laivan operointi

Laffcomp Oy                            Laivan suunnittelu ja rakentaminen

VR Osakeyhtiö Junakuljetukset alueterminaaleista

Vapo Oy                                  1. Raaka-aineen toimittaja

Szepaniak Oy                          Haketuksen suunnittelu ja johto

Sisu auto Oy                            Uudenmalisen metsä auton suunnittelu

rakentaminen ja myynti

Raskone Oy                             Suunniteltujen laivojen koneiden ja

laitteiden leasing ja huolto.    



Tavoite

Rakentaa Suomeen edullinen 

ympärivuotisesti toimiva tehokas  

keräys haketus ja kuljetusjärjestelmä.

Raakapuu toimitetaan metsästä 

tehtaille jatkojalostukseen . Hukkapuu 

ja turve  energialaitoksille polttoon. 



Tulokset

Puutavaran kuljetukset edullistuvat vesiteitten kautta

myös kaukaisilta hankinta alueilta

Lisääntyneitten hakkuiden myötä alueellinen työllisyys

aste kohentuu

Työllisyyden myötä alueen elinehdot säilyvät

ei hakkuita työttömyys

hakkuut

työllisyys

elintaso



Miten on mahdollista saada parannus
aikaiseksi

Uudet keveät laivanrakennusmateriaalit 

mahdollistavat satojen tonnien 

lisäkuorman (Solas 2002) 

Uuden laivasuunnittelun avulla ei tarvita 

satamalaitureita

Lastaus/purkaus teho tulee olla riittävä 

taloudelliseen ajoon.

Edellyttää suuria volyymeja

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden 

aikana Suomen sisäisten kuljetusten 

suorite on kasvanut noin 30 %,

Suomen bruttokansantuote on kasvanut  

samaan aikaan noin 70 % ja 

teollisuustuotanto yli 100 %

Kuljetussuoritteen kasvu suhteessa 

Suomen taloudelliseen kehitykseen on 

ollut poikkeuksellisen hidasta 1990-luvun 

puolivälin jälkeen. ) 

Lähde Hamk -2008

Tutkimusten mukaan Suomen teollisuuden kuljetussuoritteeseen  

ei ole kyetty saamaan kasvua kymmeniin vuosiin  = 

stagnaatiotila.? 



Uudet laivanrakennusmateriaalit 

Mahdollistavat satojen tonnien lisäkuorman 
. 

Laivan mitat 110 x 2,4x 14 x 10m = paino 
noin 1500 tonnia konventionaalisesti 
rakennettuna  = 

Saamme pois noin 4-500 t

= 1500 m3 = yli 10 rekka autollista 
uusilla materiaaleilla.

Korkeampien kustannusten 
takaisinmaksuaika 4-5 vuotta. 



Lastaustehon vaikutus kustannuksiin

Kuvassa on otettu huomioon 7000 kuution 
lasti ja oletuksena, että aluksen nopeus 
on 10 solmua.



Kuten kuvasta voidaan nähdä Kuorma-
auto on 80km asti kannattava mikäli 
lastaus /purkaus tehot  aluksella on 1000 
m3 tunnissa.

Vastaavasti lastaustehojen ollessa 1500 
m3 tunnissa on sama ”rajapinta” 65 km 
kohdalla. 

Ja nopeuden ollessa 2000 tai 2500 m3 
tunnissa on alus kannattavampi kaikilla 
matkoilla. 



Uuden Logistiikan Kulmakivet

Alueterminaaleissa ei tarvita uuden 

tekniikan ansiosta satamalaitureita 

eikä satamanostureita hakkeen 

turpeen ja muun pneumaattisesti 

käsitelvien bulk tuotteiden 

lastaukseen ja purkaukseen. 

Riittävä ranta-alue mistä lastaus 

voidaan suorittaa aluksen omilla 

pneumaattisilla lastauslaitteilla

Alus ankkuroi itsensä automaattisilla 

hydraulisilla jaloilla



Missä mennään ??? 

Bioterminaalit Oy : Terminaalien ja niissä operoinnin suunnittelu 

Ahon komitea : Toimitetaan updeittaus tiedot  15.8.2008

TE keskus : Vireillä huhtikuusta 2008 

Kunnat : Aloituskokous 28.7.2008

MKL : Siltojen nostojen valmistelu jatkuu 

Laffcomp Oy /

Biolaivat ky : Laivan ja sen operoinnin  suunnittelu Tekes projekti

Szepaniak Oy          :            Terminaalien ja Haketusten suunnittelu   

VR Osakeyhtiö :  Yhteisterminaalien kartoitus  

VAPO Oy :       Terminaalikohtaisten Turve ja hakemäärien kartoitus                                                   

Raskone Oy : Leasing järjestelyjen kartoitus käynnissä

Sisu auto Oy : Metsä - terminaali risu ja kantokeräysauton 

suunnittelu käynnissä



Menestyksen mittarit !!!

▪ “Milestonit “seuravista tulevista toimenpiteistä 

ƒ Sopimus Jyväskylän Energian kanssa allekirjoitettu

ƒ Keiteleen Sillat nostettu

ƒ Päijanteen – Keiteleen  alueterminaalit toiminnassa

ƒ Ensimmäinen laiva ympärivuotisessa liikenteessä 

ƒ Saimaan terminaalit toiminnassa

ƒ Saimaan liikenne aloitettu

ƒ Rannikko liikenne aloitettu 

ƒ Ensimmäiset laivat toimitettu Venäjälle ja Eurooppaan



Lanseeraussuunnitelmat

Päijänne-Keitele

Saimaa

Suomen rannikot

Venäjä ja Eurooppa



Kiitos 

Migliore Oy

Bioterminaalit (Oy - perusteilla 

oleva yritys ) 


