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Tiivistelmä

• Raakapuun aluskuljetuksen lastauspaikkoja sijaitsee Vuoksen ja Kymijoen vesistöissä sekä 
rannikkoalueella yhteensä 68 kappaletta. Merkittävimmät niistä sijaitsevat Vuoksen 
vesistössä.

• Selvityksessä kartoitettiin lastauspaikkojen sijainnit sekä toiminnallisia ominaisuuksia. 

• Lastauspaikkojen kehittäminen on tärkeää raakapuun aluskuljetuksen tehokkuuden ja 
kilpailukyvyn parantamiseksi. Investoinnit lastauspaikkojen infrastruktuuriin on edellytys 
raakapuun aluskuljetusmäärien kasvattamiselle, sillä infrastruktuurin nykytila rajoittaa 
aluskuljetuksen toimintaedellytyksiä jo nykyisillä aluskuljetusmäärillä.

• Lastauspaikkojen infrastruktuurin kehittämisen merkittävimmät tarpeet ovat laiturivarastojen 
laajentaminen ja uusien rakentaminen, laiturirakenteiden kunnostaminen sekä 
Väyläviraston hallinnoimien lastauspaikkojen raakapuun varastoalueiden laajentaminen. 
Kehittämiskohteita löytyy niin rannikon kuin sisävesialueen lastauspaikoista. 
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1. Selvityksen tavoitteet
• Lastauspaikkojen toimivuus on keskeisessä osassa raakapuun kotimaisen aluskuljetuksen 

kannattavuudelle sekä toimintaedellytysten parantamiselle. Lastauspaikkojen 
infrastruktuurin kehittäminen on edellytys kotimaan aluskuljetusmäärien kasvattamiselle. 

• Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa lastauspaikkojen nykytila ja kehittämistarpeita. 
Kartoittamisen avulla voitiin hahmottaa myös lastauspaikkojen kehittämisen suuntaviivoja.

• Tarve lastauspaikkojen kehittämiselle nousi aiemmin esille muun muassa Pentin (2018) ja Jurosen
(2017) opinnäytetöissä. 

• Tässä selvityksessä kerättiin paikkatietoa aluskuljetusten lastauspaikoista rannikolla, Kymijoen ja 
Vuoksen vesistöissä sekä uiton pudotuspaikoista Vuoksen vesistössä. Kerätyt tiedot tallennettiin 
selvityksen liitetiedostoksi. 

• Selvityksessä kerättiin tietoa lastauspaikkojen infrastruktuurista, toiminnallisuuksista sekä hallinto- ja 
operointiosapuolista. 

• Lastauspaikkoja koskevia kehitystarpeita tunnistettiin aiemmin tehdyistä tutkimuksista sekä 
kartoituksen yhteydessä käydyissä sidosryhmäkeskusteluissa.  
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Selvityksen toteutus

• Puun lastauspaikkojen paikkatietoja kerättiin aluksi lähettämällä lastauspaikkoja käyttäville 
tahoille jo alustavasti laadittu paikkatietokooste täydennettäväksi. Lastauspaikkoja 
käyttäviä tahoja ovat metsäyhtiöt, satamaoperaattorit sekä aluskuljetusyritykset. Saatua
tietoa täydennettiin sähköisellä kyselylomakkeella (liite 1), joka lähetettiin samoille
yhteyshenkilöille. Haluttua lisätietoa olivat esimerkiksi lastausalueen infrastruktuuri sekä
vuosittaiset käyttövolyymit.

• Lastauspaikkojen infrastruktuuriin, niiden kehittämistarpeisiin, vesiväyliin ja jäänmurtoon
liittyvää tietoa kerättiin myös kirjallisuudesta ja täydentävillä puhelinkeskusteluilla.

• Kerättyjä tietoja esiteltiin ja täydennettiin 23.4.2019 Lappeenrannassa järjestetyssä 
aluskuljetustyöpajassa, johon osallistui 16 metsäteollisuuden, satamaoperoinnin sekä 
aluskuljetuksen edustajaa. 

• Tekijä kiittää tietojen toimitukseen ja työpajaan osallistuneita henkilöitä. 
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2. Raakapuun vesikuljetuksen 
lastaus- ja pudotuspaikat 
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2.1 Raakapuun lastaus- ja pudotuspaikat
• Lastauspaikat luokitellaan Kososen & Iikkasen (2010) mukaan seuraavasti:

• Satamat ovat kuntien omistamia yleissatamia tai yritysten omistamia yksityissatamia, joissa on tarjolla lastaus- ja 
purkupalvelut. 

• Lastauspaikat ovat väyläverkoston varrella sijaitsevia laituripaikkoja, eikä niissä ole lastaus- ja purkupalveluja 
käytettävissä. 

• Uiton pudotuspaikoissa raakapuu siirretään veteen uittoa varten. Uiton pudotuspaikoista säädetään vesilain (587/2011) 
uittosäännön mukaan. 

• Aluskuljetuksen lastauspaikka sisältää alueet sekä toiminnot raakapuun varastointiin sekä siirtoon 
vesikuljetusta varten. Lastauspaikoilla saatetaan lisäksi satunnaisesti purkaa saariproomuja. 

• Tässä selvityksessä käytetään termiä lastauspaikka sekä satamista että pelkästään raakapuun 
aluslastaukseen tarkoitetuista laiturirakenteista ympäröivine infrastruktuureineen. 

• Selvitykseen on koottu lastauspaikoittain tietoja.
• Tiedot kattavat mm. sijainnin, hallinnointi- ja operointitahot, varastoalueet ja lastauskaluston
• Tietojen yhteenvetotaulukko (excel) löytyy linkistä.
• Tiedot eivät ole täysin kattavat, joten niitä on tarpeen täydentää jatkossa. 
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Lastaus- ja pudotuspaikkojen sijainnit
• Aluskuljetusten lastauspaikkoja on yhteensä 68 ja aktiivisia uiton pudotuspaikkoja 24. 

• Rannikkoalueella on 26 lastauspaikkaa, Vuoksen vesistössä 26 puukuljetuksen satamaa ja lastauspaikkaa (ks. 
kartat dioissa  9–10 ). Kymijoen vesistössä olevia lastauskäyttöön muunnettuja uiton pudotuspaikkoja on 16.

• Rannikon saaristossa lastaukseen käytetään teollisuus- ja yhteysaluslaitureita, joiden yhteydessä ei ole 
raakapuulle varastoalueita (Jägerskiöld 2019).

• Vuoksen vesistön lastauspaikat ovat merkittävimpiä raakapuun aluskuljetuksen kannalta. Vuonna 
2017 Suomen raakapuun aluskuljetuksista noin 88 % sijoittui Vuoksen vesistöön (Liikennevirasto 
2018b).

• Rannikkoalueen satamissa raakapuun käsittely on varsin marginaalisessa osassa satamatoiminnan 
keskittyessä pääasiassa korkeamman jalostusarvon tuotteiden käsittelyyn. Kiinnostusta raakapuun lastauksen 
lisäämiseen olisi, mikäli metsäyhtiöiden sitoutuminen aluskuljetusmääriin saataisiin riittävän varmaksi. (Kiviaho
2019).

• Käytössä olevat uiton pudotuspaikat sijoittuvat Vuoksen vesistöön. Kymijoen vesistössä
uittotoiminta loppui 2002 ja vanhoja pudotuspaikkoja on muutettu proomulaitureiksi. 

• Kymijoen vesistössä pätee edelleen uittosääntö, joten alusten lastaus uiton pudotuspaikoilta vaatii erillisluvan. 
Kymijoen lastauspaikat eivät täytä kaikkia turvallisen lastauspaikan vaatimuksia. (Korhonen 2019).
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Vuoksen vesistön
lastauspaikat
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2.2 Puun kuljetusvolyymit
• Vuonna 2017 puuta kuljetettiin kotimaan liikenteessä 

609 000 tonnia (Liikennevirasto 2018c). 

• Liikenneviraston (2018c) tilastossa on esitetty osin 
yksittäisten lastauspaikkojen ja osin kuntakohtaisesti 
usean lastauspaikan yhteisvolyymeja.

• Merkittävät aluskuljetusten lähtöalueet ovat 
(tonnia/vuodessa):

• Vuoksi: Varkaus (149 444), Joensuu (63 155), Peltosalmi 
(44 818), Kuopio (43 732), Ahkiolahti (19 492)

• Rannikko: Salo (56 578), Kemi (17 969), Taalintehdas (12 
201), Korppoo (10 805), Oulu (9 181)

• Merkittävät aluskuljetusten kohdealueet ovat 
(tonnia/vuodessa): 

• Vuoksi: Joutseno (189 463), Lappeenranta (185 364), Imatra 
(162 350), Kuopio (8 882), Varkaus (4 302)

• Rannikko: HaminaKotka (38 500), Rauma (21 553), Inkoo (3 
016), Merikarvia (2 779)
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2.3 Lastaus- ja pudotuspaikkojen varastoalueet

• Puulle soveltuvat varastointialueet 
lastaus- ja pudotuspaikkojen 
yhteydessä ovat tyypillisimmin 0,5–
3,0 hehtaarin kokoisia.

• Rannikolla suurimmat varastoalueet 
ovat jopa 5 hehtaaria, mutta niitä 
hyödynnetään paljon muuhunkin kuin 
puun varastointiin. 

• Kaikissa lastauspaikoissa ei ole puun 
varastointialuetta. 

• Varastoaluetiedot on koottu 
kyselyvastauksista tai mittaamalla 
pinta-aloja varastoalueiden ilmakuvista.  

• Aluksen kuormausta varten laiturille 
ajetaan valmiiksi yleensä 2–3 
pinoriviä raakapuuta kauempana 
sijaitsevalta puskurivarastolta 
lastauksen nopeuttamiseksi. 

• Jossain lastauspaikoissa joudutaan 
puuta ”lemppaamaan” eli tuomaan 
kuormaajalla hieman kauempaa. 
(Tyrsky 2019)

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 10/2019 12



2.4 Lastaus- ja pudotuspaikkojen lastauskalusto

• Puun kuljetusalusten kuormaukseen käytetään joko erilliskuormaajaa 
(materiaalinkäsittelykone), proomussa kiinteänä olevaa kuormainta tai 
ajoneuvoyhdistelmän kuormainta (Auvinen 2019, Tyrsky 2019). 

• Proomussa kiinteänä oleva kuormain ulottuu noin 16–18 metrin etäisyydelle proomusta eli 
puupinoja voi olla laiturilla kaksi rinnakkain ilman, että kuormaimen maksimiulottuma ylittyy 
(Tyrsky 2019).

• Materiaalinkäsittelykonetta käytettäessä aluksen ja lähimmän puupinon välinen etäisyys on 
noin 5 metriä. Materiaalinkäsittelykone kulkee laiturilla aluksen ja pinon välissä. (Tyrsky 2019).

• Lastauskalusto on jatkuvasti saatavilla vain lähinnä satamissa (esim. Kuopion 
Kumpusaaressa). Lastauspaikkoihin lastauskalusto tuodaan erikseen lastausta 
varten. (Tyrsky 2019).
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2.5 Operointi lastauspaikoilla
• Puun lastauksen operaattoritoiminta on keskittynyt vain satamiin, joissa on ympärivuotista tai lähes 

ympärivuotista satamatoimintaa (ks. lastauspaikkakohtaiset tiedot liitetaulukosta). Pelkästään raakapuun 
lastaukseen tarkoitetuilla lastauspaikoilla ei yleensä ole vakituista operaattoria toiminnan 
kausiluonteisuudesta johtuen. 

• Satamaoperaattorin rooli raakapuun käsittelyssä eroaa toisistaan rannikon ja Vuoksen vesistöissä. 
Rannikon satamissa satamaoperaattori hoitaa raakapuun lastauksen ja purkamisen (Jägerskiöld 2019, 
Kiviaho 2019), kun taas Vuoksen satamissa varustamo huolehtii itse aluksen lastauksen omalla 
kalustollaan (Tyrsky 2019). Aluskuljetusyrityksillä on suuri pyrkimys oman lastauskaluston ja -henkilöstön 
käyttöön, sillä ulkopuolisen työvoiman ja kaluston vuokraaminen on kallista ja pienentää aluskuljetuksen 
kannattavuutta.

• Epäsäännölliset alusten saapumisajat lastauspaikkoihin vaativat sopeutuvuutta lastaustoiminnoilta, sillä 
aluskuljetus toimii 24/7-periaatteella. 

• Isojen aluskuljetusyritysten toimenkuvaan kuuluu itse kuljetuksen järjestämisen lisäksi myös 
operaattoreille tyypillisiä työtehtäviä, kuten raakapuun käsittelyä varastoalueella sekä raakapuun 
lastausta ja purkua. Isoimmat aluskuljettajat operoivat omalla kalustollaan monella eri lastauspaikalla, 
mutta lähinnä omiin tarpeisiinsa. 
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3. Vesiväylät ja jäänmurto
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3.1 Vesiväylät
• Vuoksen vesistössä raakapuun aluskuljetuksiin sekä uittoon käytetään syväväylästöä (VL2) sekä 

matalaväyliä (VL3 ja VL4).  

• Saimaan syväväylä (VL2) on pituudeltaan 772 kilometriä ja ulottuu Viipurinlahdelta Saimaan kautta 
Joensuuhun ja Siilinjärvelle asti. Kulkusyvyys syväväylällä vaihtelee 4,2–4,35 metrin välillä. (Sikiö & 
Salanne 2008). Syväväylää käyttävän aluksen maksimilasti on 2 500 tonnia (Sikiö & Salanne 2008).

• Isot maksimilastiltaan 1700–2500 tonnia olevat raakapuukuljetusalukset vaativat kulkusyvyydeksi 3,00–4,35 metriä. 
(Sikiö & Salanne 2008). Syväväylää käyttävän ison raakapuun kuljetusaluksen lasti vaihtelee 2 000–2 500 tonnin välillä 
(Pentti 2018). 

• VL3:n merkittävimpiä kuljetusmuotoja ovat uitto sekä matalaproomut. 
• Uiton vaatima minimikulkusyvyys on 2,1 metriä. Uittoon soveltuvia väyliä on Saimaalla yhteensä noin 2 500 km. (Sikiö 

& Salanne 2008).
• Vuoksen vesistön väylien kulkusyvyyden lisäksi rajoitteita raakapuun kuljetusaluksien koolle sekä raakapuulastin 

määrälle asettavat väylien sulut (Tyrsky 2019). 

• Rannikon pienivolyymisten lastauspaikkojen väylien luokkia on pudotettu muuttamalla 
nimelliskulkusyvyys pienemmäksi, vaikka väylän todellinen syvyys ei ole välttämättä muuttunut. 
Alentamalla väyläluokkaa säästytään syväväylän vaatimilta ylläpitokuluilta, kun infrastruktuurin ei tarvitse 
olla syväväylän tasoa. (Jägerskiöld 2019).
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Sisävesiväylät

17

Sisävesialueen tärkeimmät vesitiet (Väylävirasto 2019).
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Vesiväyläluokitus (Liikennevirasto 2013)

Kauppamerenkulunväylät

• Väyläluokat VL1 ja VL2
• Palvelevat ensisijaisesti kauppamerenkulkua
• Rannikon väylät VL1 tai VL2 
• Saimaan syväväylä VL2

• Isot ruumaproomut ja irtolastialukset VL1 ja 
VL2

• Tarkemmin ks. liite 3

Matalaväylät

• Väyläluokat VL3–6
• VL3: muu hyötyliikenne kuin 

kauppamerenkulku (proomukuljetus, uitto, 
viranomaistoiminta) 

• Uitto merkittävin VL3:n käyttömuoto
• Pienet kansilastiproomut
• Pielisen väylät pääasiassa VL3

• VL4–6: veneväylät (veneily)
• Ei raakapuun aluskuljetuksen käytössä.

• Tarkemmin ks. liite 3
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3.2 Lastauspaikkojen jäänmurto Vuoksen 
vesistössä
• Jäänmurtoavustusta annetaan Väyläviraston nimeämiin talvisatamiin ja Väyläviraston erikseen 

määrittelemiin muihin kohteisiin. Rannikolla satama sopii erikseen jäänmurron satama-alueellaan, kun 
taas Vuoksen vesistössä Väylävirasto huolehtii jäänmurron myös satama-alueelle (Laki alusten 
jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (23.11.2018/949) 10 §).

• Jäänmurtoavustus rajoittuu kauppamerenkulun väylien (VL1 ja -2) varrella sijaitseville lastauspaikoille 
jäänmurtajan vaatiessa vähintään 4,2 metrin kulkusyvyyden. Erityisesti matalan veden aikana syväys 
ylittyy (Talja 2019). 

• Syvyysvaatimuksen vuoksi ei ole mahdollisuutta matalaväylien (VL3 ja 4) varrella olevien lastauspaikkojen 
jäänmurtoon (esim. Ahkionlahti, Peltosalmi, Retulahti ja Kivisalmi). 

• Jäänmurto olisi syvyyden puolesta mahdollista esimerkiksi Vihtakannan, Haponlahden ja Taipaleen lastauspaikoille.

• Vuoksen vesistössä jäänmurtokausi alkaa marras–joulukuun vaihteessa ja päättyy tammikuun lopulla
Saimaan kanavan jääkannen muuttuessa liian paksuksi jäänmurtokalustolle. Kanava on suljettuna
tammikuun lopusta huhtikuun alkupuolelle. (Liikennevirasto 2018a). 

• Jäänmurtokalusto ajetaan Suomenlahdelta Saimaan kanavan kautta Saimaalle ja toimii siellä yhtämittaisesti vesistön
jäätymiseen saakka. Jäänmurtajat palaavat Saimaalle huhtikuun puolivälissä kanavan auettua. (Talja 2019).
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Lastauspaikkojen jäänmurto
• Jääoloissa raakapuuta kuljettavalla aluksella on oltava hyväksytty jääluokka, mikä rajaa 

merkittävän osan vain avovesiaikaan käytettävistä proomuista talviajan ulkopuolelle (Tyrsky 2019). 

• Vuoksen jäänmurrosta vastaavia toimijoita ovat muun muassa (liite 4):
• Alfons Håkans
• Rauma Cata Oy
• Mopro Oy (ei sopimusta Väyläviraston kanssa, jäänmurto vain yrityksen omaa alusliikennettä varten).

• Raakapuuvolyymeiltaan pienten lastauspaikkojen jäänmurto ei ole kannattavaa jäänmurtoyhtiölle 
eikä lastauspaikkaa käyttävälle taholle (Talja 2019). 

• Tilaajayritykset eivät yleensä ole halukkaita maksamaan riittävästi (Talja 2019).
• Pienivolyymiset lastauspaikat on järkevintä pitää käytössä vain avovesiaikana (Tyrsky 2019).

• Valtion tavoitteena on saada kolme täysleveää (12,6 m) jäänmurtajaa Saimaan jäänmurron
tarpeisiin. Nykyisiin jäänmurtajiin kiinnitettävällä jäätä murtavalla irtokeulalla päästään 12,6 metrin
jääväyläleveyteen. Jäänmurtajat on luokiteltu joko 1A tai 1A Super -luokkaan (liite 4). 
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4. Lastauspaikkojen 
kehittämistarpeet
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4.1 Taustaa lastauspaikkojen kehittämistarpeille

• Airaksen (2018), Jurosen (2017) ja Pentin (2018) opinnäytetöissä korostettiin 
lastauspaikkojen osalta lastauspaikkaverkoston laajentamista sekä infrastruktuurin 
kunnossapidon parantamista. Lastauspaikkaverkon tihentämisellä pyritään 
alkukuljetusmatkojen lyhentämiseen, josta on hyötyä aluskuljetuksen kannattavuudelle. 

• Lastauspaikkojen käytön lisääminen vaatii investointeja erityisesti lastauspaikan
infrastruktuuriin. Lastauslaiturirakenteet ovat osin huonossa kunnossa ja vaativat jo 
nykyisillä kuljetusmäärillä kunnostusta. Nykyisillä volyymeilla investoinnit eivät ehkä ole 
mielekkäitä pienimpien lastauspaikkojen osalta (Sikiö & Salanne 2008). 

• Rannikon saariston pienet lastauspaikat ovat huonossa kunnossa ja osin purettu. 
Raakapuun lastaus tapahtuu yleensä yhteysaluslaitureilta, joiden yhteydessä ei ole 
raakapuulle terminaali- eikä laiturivarastoja. (Jägerskiöld 2019).

• Valtion omistuksessa on ollut paljon puukuljetuksiinkin soveltuvia laitureita, mutta
omistuksesta on monin osin luovuttu (Merenkulkulaitos & Tiehallinto 2007). 
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4.2 Lastauspaikkojen kehittämistarpeet
• Aiemmissa selvityksissä ja tämän selvityksen aikana käydyissä sidosryhmäkeskusteluissa 

lastauspaikkojen keskeisimmiksi kehittämistarpeiksi nousivat seuraavat:
• Laiturivarastojen rakentaminen ja osin nykyisten varastojen laajentaminen.

• Tyrskyn (2019) mukaan varastoalueen koko tulisi mitoittaa niin, että sille mahtuu 2 600–2 700 m³ raakapuuta, 
(mikä vastaa noin yhden ison kuljetusaluksen kuormakokoa). Lastauspaikkojen puskurit itsessään ovat yleensä 
riittävän kokoisia, 2 000–5 000 m³, joskaan eivät aina sijaitse laiturin läheisyydessä. 

• Väyläviraston hallinnoimien lastauspaikkojen varastoalueiden laajentaminen. 
• Iisalmen reitin (Peltosalmi) kulkusyvyyden lisääminen (Sikiö 2019, Tyrsky 2019). 2,4 m:n 

kulkusyvyys ei ole riittävä isoille raakapuualuksille. Hankkeen laajuudesta johtuen kulkusyvyyden 
lisäys ei kuitenkaan ole vielä toteutettavissa.

• Lastauspaikkojen infrastruktuurin kunnostus: laiturirakenteet, varastoalueet, erittäin merkittävissä 
lastauspaikoissa laituripaikkojen lisäys (esim. Peltosalmi).

• Rannikon lastauspaikoilta Saimaalle suuntautuvat raakapuun aluskuljetukset paluukuljetuksina sekä 
niiden ympärivuotisuuden takaaminen lisäisivät rannikon satamien raakapuuvirtoja (Kiviaho 2019). 
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4.3 Lastauksen kehittämistarpeet 

• Lastauksen ajoitusta hankaloittaa eritoten autokaluston saatavuus, sillä puutavara-autot
saattavat olla suunniteltuna lastausajankohtana vielä metsäajossa. Ajoitusongelmien
vuoksi alukset joutuvat odottamaan puutavara-autoja lastauksen alkamiseksi tai 
muuttamaan kuljetussuunnitelmiaan ja suuntaamaan lastauspaikalle, jossa puuta on 
valmiina lastattavaksi. Jopa puolen vuorokauden odotusaika on merkittävä aluskuljetuksen
tuottavuuden kannalta. (Tyrsky 2019).

• Rannikon pienillä lastauspaikoilla lastauksen kesto vaihtelee 0,5–2 vuorokauden välillä
(ollen yleensä 1 vrk). Pitkä lastausaika on seurausta terminaali- ja laiturivarastojen
puuttumisesta ja tällöin aluksen lastaukseen kuluva aika määräytyy alukseen lastaavien
puutavara-autojen aikataulujen mukaan. Autojen kuormien purkujen välillä voi olla pitkiäkin
taukoja, sillä aluksen on odotettava autojen hakiessa uusia kuormia tienvarsivarastoista, 
joista osa voi sijaita varsin kaukana (Jägerskiöld 2019)
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4.4 Laiturivarastoinnin kehittämistarpeet

• Laiturivarastoinnissa lastattava raakapuu on valmiiksi sijoitettuna laiturialueelle, josta 
raakapuun lastaus kuljetusalukseen onnistuu suoraan. Laiturivarastoja voidaan täydentää 
joko aluksen lastauksen aikana tai niiden välillä. (Tyrsky 2019). Aluksen kuormaaminen 
laiturivarastosta erilliskuormaajalla ei vaadi alkukuljetuksen tiukkaa kytkemistä aluksen 
aikatauluun (Korpilahti 1992).

• Lastauspaikkojen aikataulutuksen kannalta laiturivarastoinnilla saadaan sujuvoitettua lastausta, mikä 
ehkäisee alkukuljetuksen aiheuttamia viivästyksiä alusliikenteeseen ja parantaa aikataulujen 
pitävyyttä.

• Aluskuljetustyöpajassa laiturivarastointi nähtiin ehdottomana edellytyksenä kuljetusten 
aikataulutuksen ja lastausajan varauskalenterin toimivuudelle. Ajanvarauskalenteri on 
kuvattu tarkemmin Korpelan (2019) opinnäytetyössä.

• Tyrskyn (2019) mukaan ongelmana aluskuljetuksen tehokkuuden kannalta on raakapuun
laiturivarastojen puuttuminen tai liian pieni koko monessa lastauspaikassa. Laiturivaraston
puuttuessa raakapuu joudutaan ajamaan puutavara-autoilla puskurivarastolta
lastauslaiturille, vaikka varasto sijaitsisikin varsin lähellä (alle 0,5 km:n päässä).   
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Laiturivarastointi

• Laiturivarastointi on Tyrskyn (2019) mukaan ehdoton edellytys 
aluskuljetusmäärien kasvattamiselle. Jägerskiöldin (2019) mukaan 
laiturivarastointi olisi tarpeen myös rannikon lastauspaikoissa lastausaikojen 
lyhentämiseksi. 

• Laiturivarastointikapasiteettia voidaan kasvattaa laiturin pituutta ja leveyttä 
lisäämällä.

• Laiturivarastojen laajentaminen on ongelmallista etenkin lastauspaikoissa, 
joissa alueella on monta omistajaa. 

• Esimerkkinä toimivasta lastauspaikasta laiturivarastoineen Tyrsky (2019) 
mainitsee Varkauden Taipaleen lastauspaikan, jossa Stora Ensolla ja UPM-
Kymmenellä on omat laiturialueensa (ks. dia 27).
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Esimerkki toimivasta 
laiturivarastoalueesta
• Ilmakuvassa näkyy Varkauden Taipaleen 

sataman lastauspaikka, jossa on puulle 
riittävä laiturivarastoalue.

• Kaksi laituripaikkaa mahdollistaa kahden 
aluksen samanaikaisen lastauksen. 

• Lastauspaikalle johtava kulkusyvyydeltään 
4,2 metrin väylä (VL2) mahdollistaa isojen 
raakapuualusten ja proomujen pääsyn 
laituriin.

27
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4.5 Väyläviraston lastauspaikkojen 
varastoalueiden laajentaminen
• Vuoksen vesistössä on yhteensä 7 Väyläviraston hallinnoimaa lastauspaikkaa.
• Sidosryhmäkeskusteluissa merkittävien lastauspaikkojen varastoalueiden laajentamista 

pidettiin vaatimuksena aluskuljetus- ja uittomäärien kasvattamiselle. 
• Varsinkin Peltosalmen lastauspaikan varastoalueiden laajentaminen nousi keskusteluissa esille. 

Sikiön (2019) mukaan tapauskohtaisesti on mahdollista harkita varastoalueiden laajentamista.
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Maavaraston pinta-ala osin arvio ilmakuvalta mitattuna.

Nimi Hallinnoijaorganisaatio Sijaintikunta Maavarasto_ha Maavarasto_m3

Ahkiolahti Väylävirasto Kuopio 1,7 5 000
Haponlahti Väylävirasto Savonlinna
Kivisalmi Väylävirasto Rääkkylä 0,4
Neituri Väylävirasto Rautalampi N/A
Nerkoo Väylävirasto Lapinlahti ei ole/määrittämätön
Peltosalmi Väylävirasto Iisalmi 1,9 2 000
Retulahti Väylävirasto Juuka 2,1 2 000
Vihtakanta Väylävirasto Savonlinna 1,2 5 000



Esimerkkinä Peltosalmen
lastauspaikka
• Peltosalmen lastauspaikka Iisalmessa

sijaitsee Iisalmen Sahat Oy:n vieressä. 
Väylävirastolla on käyttöoikeus kiinteistöön
(140-10-60-17).

• Yrityskeskusteluissa sekä puskuri- että
laiturivarastojen laajentaminen
lastauspaikalla koettiin tärkeäksi, sillä
lastauspaikkaa käyttävät useat metsäyhtiöt. 
Laiturille toivottiin myös rakennettavan lisää
aluspaikkoja.
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5. Johtopäätökset ja toimenpide-
ehdotukset
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Johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset (1)

• Puun aluskuljetusten lastaukseen on käytettävissä 68 satamaa ja lastauspaikkaa. Koottuja 
lastauspaikkojen ominaisuustietoja on tarpeen täydentää säännöllisesti. 

• Laiturivarastoalueiden laajentaminen ja perustaminen on tarpeen erityisesti monen toimijan 
käytössä oleville lastauspaikoille sekä rannikolla että sisävesialueella (esim. Peltosalmen 
lastauspaikka). 

• Laiturivarastointi nähtiin ehdottomana edellytyksenä lastauspaikkojen aikataulutuksen ja ajanvarauksen
toimivuuden kannalta. 

• Laiturivaraston koko voisi määräytyä lastauspaikkaa käyttävien aluksien enimmäiskoon sekä käyttövolyymien 
mukaan (ks. taulukko). Tällöin vältyttäisiin ylimitoitetuilta investoinneilta volyymeiltaan pieniin 
lastauspaikkoihin ja toisaalta kohdennettaisiin investointeja merkittävimpiin lastauspaikkoihin. 
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<10 000 >10 000 
Proomun koko m³
<1 000 <2 600 ≥2 600 
>1 000 <2 600 ≥2 600 

Käyttövolyymi m³

Laiturivaraston koko m³
Ehdotus laiturivaraston koon määräytymisestä proomun koon ja 
lastauspaikan käyttövolyymin mukaan. 
Proomun kokoluokitus Jurosen (2017) mukaan. 


Taul1

						Käyttövolyymi				Laiturivarasto 										Käyttövolyymi m³

				Proomun koko m³		>10000 m³		<10000 m³		2600-2700 m³		>2600 m³								<10 000 		>10 000 

				>1000 		x				x								Proomun koko m³		Laiturivaraston koko m³

				<1000 														<1 000 		<2 600		≥2 600 

																		>1 000 		<2 600 		≥2 600 







Johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset (2)
• Lähes kaikissa lastauspaikoissa, satamat pois lukien, laiturirakenteiden 

kunnostus koettiin tärkeäksi toimeksi lähitulevaisuudessa. 
• Suurin tarve kunnostukselle on kuljetusvolyymeiltaan suurissa lastauspaikoissa. 
• Kunnostus koskisi laiturirakenteita sekä alueen päällysteitä. 
• Usean metsäyhtiön käyttämissä lastauspaikoissa nähtiin tärkeäksi laituripaikkojen lisääminen, 

jotta usea alus voisi samanaikaisesti lastata. 

• Lastauspaikkojen varastoalueiden laajentaminen 
• Väyläviraston hallinnoimista lastauspaikoista varsinkin Peltosalmen lastauspaikka. 
• Rannikon lastaustilanteen helpottamiseksi yhteysaluslaitureiden yhteyteen voisi 

mahdollisuuksien mukaan rakentaa varastoalueita raakapuulle.
• Lastauspaikkojen laajentaminen on ongelmallista lastauspaikoissa, joissa maanomistus 

jakautuu monelle eri omistajalle. Lastauspaikan läheisyydessä oleva asutus voi rajoittaa 
lastauspaikkojen laajentamista, sillä lastauspaikoilta kantautuva melu on aiheuttanut valituksia 
lähiasukkailta. 
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Liitteet
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Liite 1. Lastauspaikkojen kyselylomake
Pakolliset kentät on merkitty punaisella tähdellä *.

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 10/2019 37

         
 1. *        
 Vastaajan taustatiedot (käsitellään luottamuksellisesti ja hyödynnetään vain  
 selvityksen tiedotuksessa ja tarvittaessa vastauksien tarkennuksessa).   
         
 Nimi:     
         
 Asema:     
         
 Organisaatio:     
         
 Sähköpostiosoite:     
         
         
 2. *        
 Lastaus- ja/tai purkupaikan nimi      
      
         

 

3. *       
Lastaus- ja/tai purkupaikan sijainti. Sijainniksi käy esimerkiksi käyntiosoite ja/tai koordinaatit 
ETRS-TM35FIN-muodossa. Vaihtoehtoisesti myös karttalinkki käy.  
       
Käyntiosoite:    
       
Koordinaatit:    
       
Karttalinkki:    
       
       
4. *       
Terminaalin tyyppi (rastita oikea vaihtoehto tai kirjoita kohtaan muu):  
       
Satama:        
       
Lastauspaikka:        
       
Muu (kirjoita):    
       

 Huom. Tämä liite 1 myös yhtenäisenä tiedostona tuloskalvosarjan verkkosivulla. 

http://www.metsateho.fi/puun-kotimaan-aluskuljetuksen-lastauspaikat/


Lastauspaikkojen kyselylomake
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5. * 
Lastaus-/purkupaikan tyyppi (rastita oikea vaihtoehto): 
 
Pelkkä lastaus: 
 
Pelkkä purku: 
 
Sekä lastausta, että purkua: 
 
 
6. 
Lastaus-/purkupaikan käyttötarve (rastita oikea vaihtoehto): 
 
Ympärivuotinen: 
 
Kausiluonteinen: 
 
Satunnainen: 
 
Muu (täsmennä): 
 

 

7. * 
Tarjolla oleva puun kuormauspalvelu ja kalusto (rastita oikea vaihtoehto): 
 
Jatkuvasti: 
 
Tarvittaessa: 
 
Ei tarjolla: 
 
8. 
Aluksen maksimisyväys (m): 
 
Syväys (max): 
 
 

 



Lastauspaikkojen kyselylomake
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9. Läpikulkeva puuvirta vuodessa (rastita oikea vaihtoehto): 
 
0-500 m³ 
 
500-1000 m³ 
 
1000-5000 m³ 
 
>5000 m³ 
 
 
10. * 
Puutavaran varastoalueen pinta-ala (ha): 
 
Ala (ha): 
 
 

 

11. Lastaus-/purkualueen varustus ja ominaisuudet (rastita oikea vaihtoehto):  
        
Asfaltointi:    Kaluston säilytysmahdollisuus:    
        
Sorapohja:    Ympärivuotinen      
   kuormausmahdollisuus:   
Läpiajomahdollisuus:         
   Talvikunnossapito:     
        
   Valaistus:      
        
12. *        
Lastaus-/purkupaikan toimintojen hallinnoija (rastita oikea vaihtoehto):   
        
Kunta:    Alueen yksityinen omistaja    
   hallinnoijana:    
Puutavarayhtiö(t):         
   Muu (esim. Väylävirasto):    
Erillinen terminaali-        
operaattori:         
        
 
 
 
         

 



Lastauspaikkojen kyselylomake
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13. *        
Lastaus-/purkupaikan hallinnoijaorganisaation nimi:     
        
Nimi:     
        
        
14. *        
Lastaus-/purkupaikan operaattori(t) puutavaran käsittelyssä (mikäli on operaattori).  
(rastita oikea vaihtoehto):       
        
Kunta:    Alueen yksityinen omistaja    
   hallinnoijana:     
Puutavarayhtiö(t):         
   Ei ole (lastaus-/purkupaikassa   
Erillinen terminaali-   ei operaattoria):     
operaattori:         
        
        
        
        
        
        

 

15.       
Operaattoriorganisaation nimi (mikäli on operaattori):   
       
Nimi:    
       
       
16.       
Muuta lastaus-/purkupaikkaan liittyvää tietoa:    
       
Muuta:    
       
       
17. *       
Voiko edellä kysytyt lastaus- ja purkupaikkoja koskevat tiedot julkaista Metsätehon tulevassa  
julkisessa raportissa? Raportti toimitetaan kaikille kyselyn kohdeorganisaatioille. 
(rastita oikea vaihtoehto):      
       
Kyllä, kaikki edellä kysytyt tiedot:      
       
Kyllä, paitsi kohdat (numerot):       

   

 
     

       
Kysymykset (numerot), joiden tietoja ette     
halua julkaistavan:        
       
       
       
       
       

 



Liite 2. Väylästön termit

• ”Kulkusyvyys tarkoittaa suurinta suunniteltua syväystä, jolla alus voi käyttää väylää. Kulkusyvyys 
määritetään vertailutason mukaisesta vedenpinnan tasosta. Vertailutaso on merialueilla tietyn 
vuoden keskivedenpinnan taso (MW) ja sisävesillä pääsääntöisesti purjehduskauden aliveden 
taso (NWnav).” (Liikennevirasto 2011)

• ”Väylän kulkusyvyys ei takaa, että alus, jonka syväys vedenkorkeus huomioiden ei ylitä väylälle 
ilmoitettua kulkusyvyyttä, voisi kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa käyttää väylää turvallisesti ilman 
pohjakosketusriskiä. Vastaavasti tietyissä tilanteissa vallitsevat olosuhteet, aluksen ominaisuudet, 
väylän haraussyvyys ja muut käytettävissä olevat tiedot huomioiden, väylää on mahdollista 
käyttää myös ilmoitettua kulkusyvyyttä suuremmalla syväyksellä.” (Liikennevirasto 2011)

• Laivaväylillä (VL1-VL3) varaveden tulisi olla vähintään 0,6 metriä (Liikennevirasto 2011; Tyrsky 2019).
• Kulkunopeus aiheuttaa aluksen nopeuspainumaa, jolloin aluksen syväys kasvaa. Nopeuspainuma kasvaa 

kulkunopeuden kasvaessa sekä varaveden pienentyessä. (Liikennevirasto 2011)
• Varaveden vähäisyys pakottaa pienentämään kulkunopeutta sekä kuljetettavan raakapuulastin kokoa.
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Liite 3. Vesiväyläluokitus (Liikennevirasto 2013)
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Pääluokka Väyläluokka

Vähimmäis-
kulkusyvyys 

(m) Kuvaus Käytettävyys /palvelutaso Esimerkki

VL1

Kauppa-
merenkulun 1-

lk väylät 
(pääväylät)

8

Valtakunnallisesti tai alueellisesti 
merkittävät kauppamerenkulun pääväylät, 

joilla kulkee valtaosa vesiliikenteen 
tavaravirroista.

Voidaan käyttää kaikissa 
näkyvyysolosuhteissa. Talviliikenne 

jäävahvisteisilla aluksilla tai 
jäänmurtoavustuksen tukemana 

mahdollista

Rannikon 
kauppa-

merenkulun 
väylät

VL2
Kauppa-

merenkulun 2-
lk väylät

4
Lähinnä paikallista merkitystä omaava 

kauppamerenkulun väylä, tai pääväylään 
liittyvä rinnakkais- tai yhdysväylä.

Väylän käytettävyys pimeällä tai 
huonoissa näkyvyysolosuhteissa voi olla 

osittain rajoitettu. Väylää ei ole 
suunniteltu vaikeita jääolosuhteita tai 
jäänmurtoavustusta silmällä pitäen.

Saimaan 
syväväylä

VL3
Hyöty-

liikenteen 
matalaväylät

2,4

Mm. yhteysliikennettä, kalastusaluksia, 
proomuliikennettä, uittoa ja alueellisesti 

merkittävää matkustajaliikennettä 
palvelevat väylät.

Väylän käytettävyys huonoissa 
näkyvyysolosuhteissa voi olla osittain 
rajoitettu. Väylää ei ole suunniteltu 
talvimerenkulkua silmällä pitäen.

Proomu- ja 
uittoväylät

VL4
Veneilyn 

runkoväylät 1,8

Veneilyn pääväylä, joka muodostaa 
yhtenäisen pidempijaksoisen reitin 

rannikolla tai sisävesillä kahden alueen 
välille.

Väylän käytettävyys pimeällä ja 
huonoissa näkyvyyspolosuhteissa voi 

olla rajoitettu. Väylä suunniteltu 
käytettäväksi vain avovesikautena.

Proomu- ja 
uittoväylät

VL5
Paikallisvene-

väylät 1.0-2.5
Paikallinen veneväylä, esim. pistoväylä 
pääväylältä satamaan tai yhdysväylä 

kahden muun väylän välillä.

Väylän käytettävyys hyvä vain hyvissä 
näkyvyysolosuhteissa ja päivänvalolla 
Väylä suunniteltu käytettäväksi vain 

avovesikautena.

VL6 Venereitit 0.5-2.5
Veneilyä palveleva reittitasoinen 

matalaväylä

Väylän käytettävyys vähintään 
tyydyttävä vain hyvissä 

näkyvyysolosuhteissa ja päivänvalolla 
Väylä suunniteltu käytettäväksi vain 

avovesikautena.

1              
Kauppa-

merenkulu
n väylät

2 Matala-
väylät



Liite 4. Alusten jääluokat 
• Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain (1121/2005) 3 

§:n mukaan alukset kuuluvat jääluokkiin alla olevan taulukon mukaisesti. 
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Suomen talvimerenkulkuvaatimusten mukaiset alusten jääluokat (Liikenteen turvallisuusvirasto 2017). 

h0=tasaisen jään maksimipaksuus

Jääluokka h 0  (m) h  (m) Koneteho (kW) Jääuoman jäämurskan paksuus (m) Jääluokan kuvaus Toiminta-alue

IA Super 1,0 0,35 ≥2800 1 + 0.1 jäätynyt pintakerros

Jääluokkaan IA Super alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat 
sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa pääsääntöisesti ilman 

jäänmurtajan avustusta.

Pohjoinen 
Itämeri, 

ympärivuotinen

IA 0,8 0,3 ≥1000 1,0

Jääluokkaan IA alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat 
sellaisia, että se pystyy kulkemaan vaikeissa jääolosuhteissa tarpeen mukaan 

jäänmurtajan avustamana.

Pohjoinen 
Itämeri, 

ympärivuotinen

IB 0,6 0,25 ≥1000 0,8

Jääluokkaan IB alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat 
sellaisia, että se pystyy kulkemaan keskivaikeissa jääolosuhteissa tarpeen mukaan 

jäänmurtajan avustamana.

Eteläinen 
Itämeri, 

ympärivuotinen

IC 0,4 0,22 ≥1000 0,6

Jääluokkaan IC alus, jonka rakenne, koneteho ja muut ominaisuudet ovat 
sellaisia, että se pystyy kulkemaan helpoissa jääolosuhteissa tarpeen mukaan 

jäänmurtajan avustamana.

Eteläinen 
Itämeri, 

ympärivuotinen

II - - - -

Jääluokkaan II alus, joka on teräsrunkoinen ja rakenteeltaan avomerikelpoinen ja 
joka siitä huolimatta, että alusta ei ole vahvistettu jäissä kulkua varten, pystyy 

omalla kuljetuskoneistolla kulkemaan erittäin helpoissa jääolosuhteissa. -
III - - - - Jääluokkaan III alus, joka ei kuulu 1–5 kohdassa tarkoitettuun jääluokkaan. -



Liite 5. Saimaan jäänmurtokalusto
• Saimaan jäänmurtokalusto kuuluu luokkaan 1A (Alfons Håkans, Mopro Oy).

• Saimaan kanava rajaa jäänmurtajan maksimikooksi 82,5 x 12,6 m ja syväykseksi 4,35 m. 
• Murtajien teräsjään jäänmurtokapasiteetti on 0,3–0,7 m konetehosta ja rakenteesta riippuen. 

Murretun jääuoman leveys on 9–10 metriä, moottoroidun irtokeulan kanssa jopa yli 12 m. 
Irtokeulaa käyttää mm. Alfons Håkansin Protector. 

• Talvesta 2019–2020 aloittaa Alfons Håkansin murtaja Calypso irtokeulalla varustettuna. 
Irtokeulan ansiosta saavutetaan noin 12,6 metriä leveä jääuoma. 

• Leveämpi uoma vähentää alusten kulkuvastusta ja täten pienentää polttoaineen kulutusta. 
Leveä jääuoma vähentää myös kiinnijuuttumisen riskiä jäissä ajettaessa. (Talja 2019)
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Leveys Syväys
Yhtiö Jäänmurtaja Bhp kW LOA LBP (m) (m) Luokitus Jääluokka

Alfons Håkans Iso-Pukki 2000 1491.40 30.50 - 9.03 4.60 Finnish Transport Safety Agency IA
Alfons Håkans Protector 3685 2747.90 40.43 35.87 9.80 4.40-4.70 DNV-GL + 1A1 Tug ECO ICE 1A IA
Alfons Håkans Calypso (uusi) 3150 2348.95 25.86 23.00 8.94 4.35 DNV +1A1 R4 tug ICE 1A IA

Rauma Cata Oy Meteor - 1300.00 34.30 9.20 4.20 ei tiedossa ei tied.

Teho Pituus (m)
Saimaalla talvisin operoivia jäänmurtajia. Tiedot on koottu taulukkoon yritysten kotisivuilta.

LOA: Length overall = Kokonaispituus. LBP: Length between perpendiculars = Perpendikkelien välinen etäisyys 


Taul1



								Teho 				Pituus (m)				Leveys		Syväys

				Yhtiö		Jäänmurtaja		Bhp		kW		LOA 		LBP 		(m)		(m)		Luokitus		Jääluokka

				Alfons Håkans		Iso-Pukki		2000		1491.40		30.50		-		9.03		4.60		Finnish Transport Safety Agency		IA

				Alfons Håkans		Protector		3685		2747.90		40.43		35.87		9.80		4.40-4.70		DNV-GL + 1A1 Tug ECO ICE 1A		IA

				Alfons Håkans		Calypso (uusi)		3150		2348.95		25.86		23.00		8.94		4.35		DNV +1A1 R4 tug ICE 1A		IA

				Rauma Cata Oy		Meteor		-		1300.00		34.30				9.20		4.20		ei tiedossa		ei tied.

						Lähteet:

				Meteor		http://www.raumacata.fi/index.php?id=3&lang=fi&tid=6

				Calypso		https://www.alfonshakans.fi/fleet/info/fleet/detail/10/

				Iso-Pukki		https://www.alfonshakans.fi/fleet/info/fleet/detail/13/

				Protector		https://www.alfonshakans.fi/fleet/info/fleet/detail/18/
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