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BEST – tutkimusohjelma lyhyesti

• Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow (BEST) eli 
”Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut” oli suomalainen 
tutkimusohjelma ja samalla 34 teollisuus- ja tutkimuspartnerin 
merkittävä yhteisponnistus, joka ajoittui vuosille 2013-2016.

• Ohjelman ytimessä oli kysymys bioenergian roolista ja 
kilpailukyvystä osana tulevaisuuden kestävää 
energiajärjestelmää ja myös yhtenä keskeisenä biotalouden 
elementtinä. Toinen bioenergian menestystä määrittävä tärkeä 
tekijä oli myös erilaisten biomassojen kustannustehokkaan, 
luotettavan ja joustavan hankinnan varmistaminen. Miten eri 
arvoketjut voivat parhaiten luoda tulevaisuudessa eniten 
arvoa – kestävällä tavalla?

 Huomattavia panostuksia biomassan logistiikan TKI-puoleen. 
Sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

• Suuret volyymit -> terminaalitoiminnot keskiössä



BEST WP3 (WP2 2013-14) kärkiteemoja

• Kuormakohtainen mittaus ja palaute 
toimitusketjussa taaksepäin

• Tiedonhallinta, toiminnan 
ennustettavuus paremmalla 
mittaustiedolla ja siitä muodostetuilla 
ennustemalleilla (kuivumismallit)

• Terminaalitoiminnoista syntyvien 
kustannusten karsinta
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Tulosaineistoa

Ohjelman loppuraportti ja 

linkit kaikkiin 

tulosjulkaisuihin löytyvät 

osoitteesta: bestfinalreport.fi

Työpaketin 3 oma 

loppuraportti

http://www.bestfinalreport.fi/
https://portal.cleen.fi/_layouts/IWXmlPublications.aspx?Source=BEST&FileId=813


Tämän esityksen nostoja

• Varastointi ja laadunhallinta 

terminaaliolosuhteissa

• Mittausratkaisut

• ICT ja logistiikka



Polttoaineen varastointi

Kuivumismallit

• Ennustavat hakkuutähteen ja 

karsitun rangan kosteutta 

tienvarressa

• Perustuvat puunkorjuun tietoihin 

sekä Ilmatieteen laitoksen 

reaaliaikaiseen sadantatietoon

• Päätöksenteon tuki
Sikanen ym. 2016



Polttoaineen varastointi ja laadunhallinta 

terminaaliolosuhteissa

Kuiva-ainetappiot

• 3 varastointikoetta BESTissä: Ilomantsi 
(hakkuutähde ja ranka), Mikkeli 
(peitetty/peittämätön rankahake) ja Onkamo
(hakkuutähdehake)

• Kuiva-ainetappiot 0-3 %/kk, vertailu vaikeaa eri 
olosuhteiden takia, hakkuutähteillä lähempänä 
3 %/kk, muilla vähemmän

• suurimmat ”syylliset” sienikasvustot ja 
kemiallinen hapettuminen 

• Isojen hakeaumojen peittäminen kannattavaa 
ja polttoaineen käsittelyä helpottavaa, jos riski 
itsesyttymiselle matala

• Polttoainevarastot CO2-päästöjen lähde



Polttoaineen varastointi Tohmajärvi

Kokkonen ym. 2016



Polttoaineen varastointi

Fast-track malli

• CHP-polttoaineen toimittajille suunnattu 

toimintamalli, jossa suurille kuiva-

ainetappioille altisteisten polttoainevarastojen 

kiertonopeus maksimoidaan

• Oletettu korkokanta 8 %, kiintoainetappiot 1-3 

%/kk

• Edellyttää kosteaa polttoainetta ja 

viheraineita sietävää modernia 

kattilatekniikkaa

• Perinteisen ja fast-track mallin suhde 

laitoskohtainen

Sikanen & Kinnunen 2016

Long-distance supply

Short-distance supply

& feed-in terminals



Polttoaineen mittaus

Mittaustarpeet

• Logistiikan ohjaus (varastoinventointi), 
maksuperusteet, faktapohjainen palaute 
toiminnan laadun kehittämiseksi

Mittausvälineet ja -menetelmät

• Hyödynnetään teknistä hardware- ja 
software-kehitystä ja löydetään 
sovelluskelpoisia edullisia ratkaisuja



Polttoaineen mittaus

Mittausvälineitä polttoaineen 
vastaanotossa

• Inray Fuel X-ray measurement

• Senfit BMx microwave measurement

• Valmet MR Moisture NMR 
measurement

• Microsoft Kinect sensor
(hyötykuorman tilavuuden mittaus)

• Prometec Q-robot (näytteenotto ja 
hyötykuorman tilavuuden mittaus)
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Melkas ym. 2016



Polttoaineen mittaus

Mittausvälineitä polttoaineen 

vastaanotossa

 Uusien laitteiden/menetelmien tarkkuus 

nykyiseen uunikuivausmenetelmään 

nähden useimmiten riittävä



Polttoaineen mittaus

Mittausvälineitä varastointiolosuhteissa

• Keskittyvät lämpötilan ja kosteuden 
mittaamiseen

• Tavoitteena kuiva-ainetappioiden 
ennustaminen/varastojen 
inventointi/riskientorjunta

• Tiedonsiirron haasteena langaton 
tiedonsiirto kasan sisältä 
tukiasemaan, koska signaalin on 
läpäistävä hakemateriaalia useita 
metrejä



Polttoaineen mittaus

Mittausvälineitä 

varastointiolosuhteissa

• Miehittämätön ilmakuvaus ja 

3D-mallinnus
Kuva: Lars Wikman/Umeå Energi



ICT

Olemassa olevilla sekä 

kehitetyillä laitteilla ja 

menetelmillä kerättävissä 

olevan tiedon jäsentely ja 

liitettävyys ICT-järjestelmiin

• kuormakohtaisuus

Melkas ym. 2016



Terminaalitoimintoihin perustuva 

logistiikka

Terminaalien konseptointi

• Läpivirtausmäärien mukaan

• Terminaalin tehtävän mukaan

Edullisimmat toimintatavat eri 
konsepteille

• Myös kuljetuskalustoratkaisuilla 
tärkeä rooli (vrt. 
Terminaalitoiminnot 
energiatehokkaassa 
puutavaralogistiikassa -hanke)

Virkkunen ym. 2015



Terminaalitoimintoihin perustuva 

logistiikka

• Terminaalitoimintoihin perustuva 
energiarangan hankintalogistiikka voi jopa 
alittaa tienvarsiketjun kustannustason, mutta 
tietyin edellytyksin

• Lisäkuljetusmatka vähäinen

• Kausivaihtelu vähäinen (terminaalin 
tilarajoitteet)

• Kiinteä terminaalihakkuri 
puoliautomaattisella syöttöpöydällä, 
toimitusikkunat jonojen välttämiseksi

 Terminaali on dynaaminen kustannuspaikka 
dynaamisessa logistiikkajärjestelmässä



Tulevaisuus ja bioterminaalien tarve?

• Mitä biotuotteita teemme missäkin ja mistäkin?

Raitila & Korpinen 2016



Terminaalitoimintoihin perustuva 

logistiikka - mallinnustyökaluja

Hankinta-alue Terminaali

Voimalaitoksen

vastaanotto



Kiitos!


