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Oy TransPeltola Ltd
 Ajo-ohjauksessa päivittäin noin 50 autoa (24 omaa autoa)
 Toiminta-alue: Suomi, Venäjä (Ruotsi, Norja, Viro)
 Työntekijöitä 60
 Perustettu 1958
 Liikevaihto 2016: 6,8 MEUR (2015: 7,6 MEUR)
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Oy TransPeltola Ltd:n palvelut
 Konttikuljetukset
 Bulk-konttikuljetukset
 Kemikaalit ja ADR
 Traileriliikenne
 Lasikuljetukset
 Projektit ja erikoiskuljetukset
 Metsäenergia ja kierrätyspolttoaineet
 Terminaalipalvelut
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 Energiapolttoaineiden kuljetukset, varastointi ja kuormaus



Savonsuontien terminaali (”Putkitehdas”)
 Sijaitsee Kouvolassa, Savonsuontiellä
 Terminaalin koko on 3 ha, josta 1 ha (330m x 30m) 

asfalttia, muuten kiviainespinta
 Terminaalilla varastoidaan bioenergiaa

 Metsästä tulevia energiajakeita ja polttorankoja
 Sahoilta ja vaneritehtailta tulevia sivutuotteita
 Kierrätyslaitoksilta tulevaa kierrätyspuuhaketta

 Terminaalin valinta
 Hyvät liikenneyhteydet
 Lämpölaitosten läheisyys
 Terminaali on ollut ennenkin puuterminaalina (pyöreä 

puu, sahahake, sahanpuru ja kuori) 
 Raideyhteys (nykyään poistettu)
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Sijainti



Toiminta
 Asiakkaiden toimittamien valmiiden jakeiden vastaanotto, 

aumaus, varastointi ja toimitus tilauksesta 
lämpölaitoksille

 Asiakkaiden toimittamien kokonaisten rankojen 
vastaanotto, varastointi, murskaus/haketus, valmiin 
jakeen aumaus, varastointi ja toimitus tilauksesta 
lämpölaitoksille

Laitteistoa
 Pyöräkone aumaus- ja lastaustoimiin
 Tarvittaessa kaivinkone
 Mobiilihakkuri /-murska rankahakkeen valmistukseen
 Ketjupurkuiset hakeautot toimituksiin
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Mitä varten
 Tasaamaan lämpölaitosten kysyntäpiikkejä
 Varmistamaan energiatoimitukset myös huonojen 

metsäolosuhteiden aikaan
 Vastaanottajalle sopivan purkulaitteiston (kippiauto 

ketjupurku)
 Vastaanottajan aikaikkunoiden toteutuminen
 Murska- /hakkuriketjuille tasaisempi työllisyys
 Murska- /hakkuriketjuille toiminta paremmissa 

olosuhteissa kesäaikana
 Sahojen ja vaneritehtaiden sivutuotteiden varastointi 

laitosten tilanpuutteen vuoksi
 Kierrätyslaitosten Kierrätyspuuhakkeen varastointi 

laitosten tilanpuutteen vuoksi
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Volyymi
 Kapasiteetti 160 000 i-m3
 Toteutunut kierto 7/2015 – 7/2016

 Metsäenergiahake:  60 000 i–m3
 Vaneritehtaan polttomurske: 30 000 i–m3
 Kierrätyspuuhake: 15 000 i-m3

Haasteita
 Tuotteiden säilyminen

 Vesi ja lumi
• Kastuminen, jäätyminen, jäätynyt aines 

toimituksissa
• Voidaan estää peittämisellä
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 Itsestään syttyminen
• Tuotteen tuhoutuminen
• Savukaasut naapurustoon
• Sammuttaminen vedellä  tuotteen 

huonontuminen
• Syttymisriskiä vähennetään

– Erilaisten jakeiden jaottelu
– Eri kosteuksien jaottelu
– Peittäminen?!

 Energian haihtuminen
• Peittäminen
• Vähän tutkimustietoa
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 Määrien hallinta
• Ei vaakaa
• Ei miehitystä
• Oikeat tuotteet oikeisiin kasoihin
• Lastaus oikeista kasoista

 Vaatii ympäristöluvan
• Kierrätyspuuhake (Jätteen ammattimainen 

hyödyntäminen)
• Toiminta, josta saattaa aiheutua kohtuutonta 

rasitusta naapurustolle
– Pölyn torjunta
– Melun torjunta
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 Kausivaihtelut
• Vastaanotto kesällä ja syksyllä
• Toimitukset lämmityskautena

 Taloudellisuus
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”Ideaalinen” terminaali:
 Miehitetty
 Vaaka
 Riittävä valaistus
 Kulun valvonta: aidattu ja portti
 Riittävät tilat
 Kasat selvästi merkittyjä
 Hyvien yhteyksien päässä
 Ei naapurustoa
 Kunnon kartta sijainnista sekä  alueesta ja kasoista
 Lastauskoneiden saatavuus ja kunto
 Pölyn torjunta
 Auraus ja liukkauden torjunta
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Kiitos ajastanne!
Kysymyksiä, ajatuksia?
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