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Logistiikan näkymät ja bioenergian 
mahdollisuudet

12.15  Seminaarin avaus 
toimitusjohtaja, Heikki Pajuoja, Metsäteho Oy

Logistiikkakysymykset  – Tiet
tiejohtaja Seppo Kosonen, Tiehallinto

Logistiikkakysymykset  – Rautatiet
apulaisjohtaja Timo Välke, Ratahallintokeskus

Logistiikkaan liittyvät T&K‐hankkeet
erikoistutkija Antti Korpilahti, Metsäteho Oy 

14.00  Kahvi
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Logistiikan näkymät ja bioenergian 
mahdollisuudet

14.30  Biojalostamokonsepti
tekn. tri, Klaus Niemelä, Oy Keskuslaboratorio Ab KCL

Suomen metsäenergiapotentiaali
erikoistutkija Kalle Kärhä, Metsäteho Oy
konsultti Juha Elo, Pöyry Energy Oy

Kesla Oyj:n puheenvuoro
vientipäällikkö Toni Lehtinen, Kesla Oyj

16.30  Buffet

19.00 Tilaisuus päättyy



PUUNHANKINNALLE MERKITTÄVÄN 
INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMINEN

Harri Rumpunen
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o kotimaisen puunkäytön lisäystavoitteiden (sekä ainespuu että energiapuu)
toteutus edellyttää hankinnan kausivaihtelun vähentämistä ja koko tieverkon 

ympärivuotista käytettävyyttä
o pitemmät kuljetusetäisyydet ja autokuljetusten työvoiman riittävyyden 

varmistaminen edellyttävät puuraaka-aineen rautatiekuljetusten lisäämistä
o metsäteollisuuden esityksistä hallitus on päättänyt kohdistaa kuluvalla 

hallituskaudella runsaan 290 miljoonan euron lisärahoituksen liikenne-
verkkojen parantamiseen ”puuhuollon turvaamiseksi”

- alemman yleisen tieverkon perusparannuksiin 137 M€
- valtionavustukset yksityisteiden perusparannuksiin  30 M€
- tuki metsäteiden rakentamiseen ja perusparannuksiin 5 M€

- vähäliikenteisten rataosien perusparannuksiin ja
puutavaran kuormauspaikkaverkoston kehittämiseen 114 M€

- meriväylien syventämiseen (tuontipuu) 8 M€



PUUNHANKINNALLE MERKITTÄVÄN 
INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMINEN
tilannekatsaus
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Yleiset tiet
Puuhuollon turvaamiseen tarkoitettujen määrärahojen 

kohdistamisesta on hyväksytty
suunnitelma. Rahoitus jaetaan tiepiireittäin kelirikkouhkan ja 

puunhankintavolyymien
perusteella. Korjauskohteet on valittu yhteistyössä metsäsektorin 

toimijoiden kanssa.
Kohteita on kaikkiaan lähes 800 (sorateiden kelirikon poisto 640, 

päällystettyjen teiden
kelirikon poisto 80, huonokuntoiset sillat 77). Toimenpiteillä 

poistetaan painorajoitusten
uhkaa yhteensä 8000 kilometriltä yleistä tieverkkoa.

Yksityistiet
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Vähäliikenteiset rataosat
Rataosan Savonlinna-Huutokoski päällysrakenteen uusiminen 

valmistui syyskuussa.
Rataosan Porokylä(Nurmes)-Vuokatti peruskorjaus on aloitettu ja 

se valmistuu 2009.
Vuonna 2010 toteutetaan rataosan Joensuu-Ilomantsi korjaus ja 

vuonna 2011 aloitetaan
rataosan Äänekoski-Haapajärvi peruskorjaukset.

Savonlinnan rataa lukuun ottamatta päätetty rahoitus mahdollistaa 
ainoastaan liikenteen jatkamisen turvaavat minimi 

korjaustoimenpiteet, jatkopäätökset riippuvat kuljetusten
määrän kehittymisestä.

Puutavaran kuormauspaikkaverkosto



PUUNHANKINNALLE MERKITTÄVÄN 
INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMINEN
rautatiekuljetukset

Harri Rumpunen
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Muutokset
kuljetus-
virroissa

Kuormaus-
paikka-

verkoston
kehittämis-

esitys
(luonnos)

Lähde: RHK
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PUUTAVARAYHDISTELMIEN
MITOITUSTAVOITTEET 2010 ->

uudet 8- akseliset yhdistelmät
70 t / n. 23-25 m

- nykyinen perävaunukalusto

nykyisille 7- akselisille yhdistelmille
korotettu paino siirtymäajaksi (5v) 

66 t / n. 23 m

suurin sallittu kokonaispaino
Lapin pitkiin siirtokuljetuksiin
ruotsalaismalliset 11 – akseliset

yhdistelmät,  90 t / 30 m

esimerkkiHarri Rumpunen
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