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 Liite 1: Haastattelurunko

Tämä kalvosarja kokoaa sidosryhmien haastatteluissa esittämiä näkemyksiä puutavaraterminaaleista

ja niihin liittyvästä logistiikasta. Sidosryhmähaastattelut toteutettiin avoimina teemahaastatteluina, joten

osa raportoiduista näkemyksistä voi olla yksittäisenkin haastatellun esittämä. Haastattelut ovat tulosten

luotettavuuden vuoksi toteutettu siten, että kaikki kommentit teemoittain on dokumentoitu tapaamista

seuraavina päivinä ja tekstit vielä tarkastettu haastateltavilla tämän jälkeen. Useassa tapauksessa

haastattelujen dokumentointi perustuu äänitteeseen ja tehtyihin muistiinpanoihin.
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1. Kaavoitus
• Terminaalien sijoittuminen

• Toivottavaa

 Puun tarjontaan (metsä) ja kysyntään (tuotantolaitokset) nähden keskeinen paikka

 Hyvät liikenneyhteydet – esim. kahden päätien risteysalue

• Vältettävää

 Pohjavesialueet ja suojelukokonaisuudet

 Asutuksen läheisyys ja matkailun kannalta merkittävät alueet

 Liikenteen turvallisuutta tai sujuvuutta heikentävä tieliittymä alueelle

• Huomioon otettava, että toimiva terminaalialue vaatii paljon tilaa

• Ei erikseen juuri puuterminaaleiksi osoitettuja alueita, mutta useita jo kaavaan merkittyjä alueita voidaan 
käyttää tähän tarkoitukseen – metsä- ja bioteollisuuden toimintaedellytyksiä pyritään alueella vahvasti 
edistämään

• Lähtökohtaisesti pyritään hyödyntämään jo olemassa olevaa infrastruktuuria

 Potentiaali tyhjilleen jääneissä logistiikka-alueilla ja muilla teollisuustonteilla?

 Tyhjilleen jääneiden uiton ja vesikuljetusten lastauspaikkojen tai rautatieterminaalien 
käyttöönotossa ei lähtökohtaisia rajoitteita – ongelmaksi saattaa muodostua epäedullinen sijainti 
tai muuttuneet omistussuhteet

• HCT-käytävien sijoittuminen

 Alueen päätiestö – tiet 5, 6, 12, 13, 15, 26 ja 62

 Näillä reiteillä kulkee jo muutamia HCT-luokan yhdistelmiä ja ongelmia ei ole ilmennyt

• Ilmastonmuutokseen varautuminen

 Etelä-Karjalan laatukäytävä – 75-80% maakunnan asutuksesta ja merkittävä osa palveluista

 Todennäköisesti uusille terminaaleille tarvetta – metsän kasvu nopeutuu ja kelirikkoajan 
aiheuttamat ongelmat lisääntyvät

 Tienhuolto – aiempaa vaativammat sääolosuhteet
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2. Ympäristöasiat kuitu- ja energiapuun terminaalitoiminnoissa
• Lainsäädäntö yhtenäinen koko Suomessa

• Lähtökohtaisesti ympäristölupaa ei tarvita – laissa ei määriteltyä vaatimusta, eikä kuitu- ja 
energiapuun varastointia ja käsittelyä sinällään mitenkään eritelty

• Naapuruussuhdelaki – jos toiminnasta aiheutuu melu-, pöly- tai tärinähaittaa asutuksen 
läheisyydessä, niin ympäristölupaa saatetaan tapauskohtaisesti vaatia

 Lupaviranomaisina tällöin kunnan tai kaupungin vastuuhenkilöt – ELY-keskuksella ei roolia

 Vaatimus päästöjen mallintamisesta ennen terminaalin perustamista tai mittaamisesta 
toiminnan aikana

• Pohjavesialueet 

• Ei sinällään muuta vaatimusta ympäristöluvalle, kuin jo aiemmin mainittu

• Jos ympäristölupa vaaditaan Naapuruussuhdelain perusteella, saatetaan ottaa luvan muotoilussa 
huomioon – pohjavesialueelle sijoittuvalta terminaalilta saatetaan vaatia esimerkiksi pohjaveden 
mittauksia, hulevesien johtamista alueen ulkopuolelle tai alueen asfaltoimista

• Yleisesti terminaalien sijoittamista pohjavesialueelle pyritään kuitenkin välttämään – tämä on otettu 
esimerkiksi maakuntakaavoituksessa huomioon

• Tienpitäjän vaatimukset

• Lupa liittymälle terminaalista maantielle 

• Otettava huomioon haketuksesta aiheutuvat pöly- ja roskaamishaitat, kun toiminta maantien 
läheisyydessä

• Ympäristövaikutusten vähentäminen

• Tehokkaammat kuljetusratkaisut – HCT kumipyörillä, rautatiet, kuljetukset vesireittejä pitkin 

• Kiinnitetty yhä enemmän huomiota viime aikoina – trendin odotetaan edelleen vahvistuvan 
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3. Investointituet
• Rahoituksen lähteet

• Yksityiset yritykset: ELY:n maaseuturahoitus – tarkasti määritellyllä alueella, ELY:n
kehittämisavustus – jos tukee vähähiilisyyttä (vain osa investointeihin, 20%)

• Yleiseen kehittämiseen: maakuntaliittojen EAKR-tuet – elinkeinoyhtiöt, ELY:n toimintaympäristötuki 
(vain osa investointeihin, 40%)

• Työ- ja elinkeinoministeriö: suorat toimialatuet – energian säästö ja uusiutuvan energian 
investoinnit (energiatuet)

• EU-rahoitus jossakin muodossa voisi olla mahdollista – tiedon saaminen on erittäin hankalaa

• Suoria investointitukia terminaalihankkeisiin ei ole ELY:n eikä Tekesin kautta myönnetty – lainsäädäntö

• Julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeet

• Tiedossa vain yksi yhteishankkeena toteutettava terminaali – parhaillaan rakenteilla

• Nähdään positiivisena mahdollisuutena - mahdollistaisivat useamman toimijan ja suuremmat 
volyymit 

• Tiedotus

• Tieto saatavilla olevista tuista on pirstaloitunutta ja sitä on vaikea löytää

• Myös hakemisen käytännöistä tiedotetaan erittäin huonosti

• Kanavat 

• Yritysohjelma on helpoin aloittaa

• ELY-keskuksen internet-sivut

• Työ- ja elinkeinoministeriö – energiaosasto 
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4. Maakuntaliiton rooli puuterminaaleissa
• Elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten edistäminen alueella – metsäteollisuus Kaakkois-Suomessa 

hyvin tärkeä toimiala 

 Terminaaleilla saattaa olla merkittävä vaikutus metsäteollisuuden aseman turvaamiseksi 

kehittyvässä maailmassa, vaikka tähän asti olemassa oleva infrastruktuuri on pääosin ollut riittävää 

ja toiminut hyvin

 Muutokset puun hankintaketjussa siirryttäessä paperista ja sellusta kehittyneempiin biotuotteisiin 

ja energiapuun käyttöön saattavat lähitulevaisuudessa korostaa terminaalien asemaa

• Maakuntakaava määrittää alueen käyttötarkoituksen silloin kun muuta kaavaa ei ole laadittu. 

 Yleiskaavoja ei useinkaan laadita kattavasti koko kunnan alueelle tai tällaiset ovat jo vanhoja

• Maakuntaliitto tutkii ja selvittää nykytilannetta ja mahdollisia tulevaisuuden tarpeita - päätökset 

kaavoituksesta tehdään kerätyn tiedon perusteella. 

 Vältettävät alueet – esim. pohjavesialueet, uhanalaiset eläimet, maisemalliset tekijät

 Potentiaalisimmat alueet eri toiminnoille 

 Yritysten tarpeet terminaaleille 

 Tulevaisuuden suunnitteleminen kokonaisvaltaisesti on selkeämpää kun terminaalien tarvetta 

voidaan ennakoida ja näille toiminnoille on kaavassa merkitty oma paikkansa 
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5. Terminaalipalveluiden näkymät
• Suurin muutos on viime aikoina tapahtunut bioenergiapuolella

 Varastointia pitäisi pystyä suorittamaan ainakin yksi kuivatuskausi, toisin kuin pyöreän puun 

osalta, joka pyritään toimittamaan mahdollisimman suoraan tuotantolaitokselle

 Kehittyminen voimakkaasti riippuvainen öljyn maailmanmarkkinahinnasta ja valtion päätöksistä

• Terminaalia rakennettaessa otettava huomioon kaksi seikkaa

 Luvitusprosessi – tarvittavat selvitykset ja käsittelyaika

 Oikein tehtynä terminaali on varsin kallis investointi, takaisinmaksuaika vuosikymmeniä

• HCT-ajoneuvojen lisääntyminen kasvattaisi terminaalitarvetta huomattavasti – tarkasti määritellyt 

ajoreitit, ei omaa nosturia.

• Uusien biojalostamojen rooli vielä varsin pieni

 Volyymin merkittävästi kasvaessa terminaaleja tarvitaan – parasta tällöin olisi, että terminaali 

sijaitsisi jalostamon välittömässä läheisyydessä

• Uiton väheneminen tulee lisäämään rautateitse suoritettavia kuljetuksia

 Paras ratkaisu tällöin olisi kuljetusten keskittäminen niihin rautatieterminaaleihin, joissa on erilliset 

tehokkaat purku- ja lastauskoneet

• Hyviä esimerkkejä toimivista terminaalikonsepteista on Ruotsista

 Skellefteå Kraft – voimalaitos: riittävästi varastointitilaa raaka-aineelle laitoksen vieressä

 Töva – sellutehtaan syöttö: ei riittävästi tilaa varastoille tehdasalueella,15 kilometrin päässä 

terminaali, johon puut kerätään ja toimitetaan erikoisautoilla perille asti 
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6. Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä
• Terminaalihankkeiden osalta hyvin vähäistä, yrittäjien perustamiin terminaaleihin on pitkälti  

käytetty näiden omia varoja.

• Yrityksillä ei kykyä eikä halua laajoihin infrastruktuurihankkeisiin, kuten teihin – nämä ovat valtion 

vastuulla. 

• Kaavoitusta ja suunnittelua pitäisi huomattavasti parantaa voimalaitosprojektien osalta

• Voimalaitoksen yhteydessä pitäisi olla riittävän suuri terminaali raaka-aineen varastoimiseksi 

• Rakennusvaiheessa olisi otettava tarkemmin huomioon investoinnin pitkäaikainen 

kannattavuus – alkuinvestointi ja käyttökustannukset

• Monia esimerkkejä epäonnistumisista voimalaitosta perustettaessa 
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7. Puun autokuljetusyritysten omat terminaalit
• Lähestulkoon jokaisella yrittäjällä varattuna pieni alue terminaalitoimintaan, vain 2-3 suurempaa, joissa 

ympäri vuoden aktiivista toimintaa.

• Terminaalien matalaan käyttöasteeseen on yksinkertainen syy: asiakkaat eivät ole valmiit maksamaan 

varastoinnista. 

• Pienet terminaalit ja käsittelypaikat ovat päivittäisen työn kannalta välttämättömiä erityisesti 

kelirikkoaikoina.

• Terminaalien määrän kasvu/lasku tulevaisuudessa:

 + Lisääntynyt kausivaihtelu – teiden kunto vaikuttaa tähän olennaisesti

 +/- Bioenergia – kehitystä mahdoton ennustaa, vaikka tavoitteena on ollut kasvu, niin käyttö on 

vähentynyt vuodesta 2014 lähtien
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8. Puutavaran välivarastopaikat yleisten teiden varrella (ei koske 
yksityisteitä)

• Kapasiteetti ei ole riittävä: 

 Tarvitaan paikkoja, joihin voi jättää perävaunun – puuautojen kasvanut paino rajoittaa alueita, 
joihin voidaan kulkea täydellä yhdistelmällä

 Nostureiden jättöpaikoille ei tarvetta – Kaakkois-Suomessa kuljetusmatkat metsästä tehtaille 
lyhyitä ja näin ollen nosturin pudottaminen ei ole kannattavaa

 Lyhytaikaiselle puun varastoinnille tarvetta jonkin verran – lähinnä vajaiden kuormien yhdistelyn 
sekä tarjonnan ja kysynnän erilaisen ajoituksen vuoksi

 Pitkäaikainen puun varastointi koskee lähinnä bioenergiapuuta, pyöreän puun osalta kyse 
kelirikkojan puskureista 

• Terminaalien kehittämisen kannalta on otettava erityisesti huomioon bioenergia – näiden terminaalien 
tulisi sijaita alueella, joka sietää haketuksesta aiheutuvaa melua ja pölyä, ei siis missään nimessä 
asutuksen läheisyydessä. 

• HCT-kuljetukset eivät ainakaan vielä tällä hetkellä merkittävä tekijä välivarastoja kehitettäessä, sillä 
niitä on vain muutamia ja nämäkin poikkeusluvalla  Oleellista juuri nyt on saada 76 tonnisille 
(standardin mukainen puunkuljetusauto) toimivammat olosuhteet

• Välivarastojen toimintamallit ja eri toimijoiden roolit:

 Yritysten omat terminaalit  Terminaaleja rakennetaan vain silloin, kun niille katsotaan olevan 
kannattavaa käyttöä. 

 Julkisen sektorin omistamat terminaalit  Kuka sitoutuu käyttämään? Miten kustannukset 
kunnossapidosta kohdistetaan käyttäjien kesken?
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9. HCT-kuljetukset
• Tietyissä olosuhteissa tehostaa toimintaa vakiomallisiin 76 tonnisiin ajoneuvoihin verrattuna

• Vielä avoin kysymys saadaanko HCT-kuljetusten kustannustasoa tulevaisuudessa niin alas, että se 

olisi kilpailukykyinen rautatiekuljetusten kanssa 

• Yleisesti HCT:tä ei vielä tällä hetkellä nähdä oleellisena Kaakkois-Suomen logistiikkatoiminnan 

kokonaisuuden kannalta

 Tieverkosto rajoittaa raskaiden yhdistelmien käyttöä merkittävissä määrin - ei mahdollisuutta 

kulkea huonokuntoisilla pienillä teillä täydessä lastissa

 Vaatii aina erillisen kuormaajan lastin käsittelyyn

 Siirtokuormaus suurimmilta osin syö sen hyödyn, joka HCT:sta olisi mahdollista saada, koska 

kuljetusmatkat ovat suhteellisen lyhyitä

• Muistettava, että HCT-konsepti on vasta kokeiluasteella

• Potentiaalia nähdään kuljetusratkaisuiden tehostamisessa – kustannussäästöt ja 

ympäristövaikutusten vähentäminen

• Pilottihankkeiden osalta ei ole ilmennyt ongelmia – yhdistelmät liikkuneet sulavasti muun 

liikenteen rinnalla vakiomallisen raskaan kaluston tapaan

• Näkemys kaikkien HCT-ajoneuvojen osuudesta kaikista kuljetusautoista, tilanteessa jossa nämä 

sallittaisiin täysin vapaasti: mahdollisesti 10%, korkeimmillaan 20%.

 Edelleenkin vähintään 80% kalustosta tavallisen mallisia puuautoja

 HCT:n käyttö perusteltavaa lähinnä erityistilanteissa 
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1. Kaavoitus

1. Kuinka maakuntakaavassa on otettu kuitupuun ja energiapuun terminaalitarpeet 

huomioon (lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli)?

2. Onko puutavaravirtojen ja terminaalien suhteen jotain erityistä tahtotilaa?

3. Missä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa olisi suositeltavia paikkoja uusille tie- ja 

rautatieterminaaleilla? Mitkä tekijät vaikuttavat näihin sijainteihin?

4. Entä vältettäviä paikkoja?

5. Kuinka näissä on otettu huomioon synergia muun maankäytön ja 

liikenneyhteyksien kannalta?

6. Uitto ja vesikuljetukset ovat paikoitellen loppuneet kokonaan maakunnassa. 

Voidaanko näiden lastauspaikkoja ajatella ottaa käyttöön esim. puukuljetusautoille?

7. Entä voitaisiinko vastaavasti suljettuja rautatieterminaaleja ottaa käyttöön 

puukuljetusautoille? 

8. Minne näkisitte parhaiten mahdollisten tulevaisuuden HCT-käytävien sijoittuvan?

9. Miten ilmastonmuutos on otettu huomioon tulevaisuuden suunnitelmissa?
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2. A) Ympäristöasiat kuitupuun terminaalitoiminnoissa 

1. Vaaditaanko kuitupuun varastoinnille ja käsittelylle ympäristölupia?

2. Mitkä tekijät vaikuttavat luvan vaatimiseen/saamiseen?

3. Ovatko lupakäytännöt yhtenevät koko maakunnan sisällä / Suomessa?

4. Onko kuitupuun varastoinnille rautatieterminaaleissa vaateita 

ympäristöluvista?

5. Edellytetäänkö kuitupuun käsittelystä ja varastoinnista päästömittauksia?

6. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät ympäristövaikutusten vähentämisessä 

kuitupuun terminaalitoiminnoissa?

7. Kansalaispalautteen rooli esim. meluhaitoissa voi olla ratkaisevaa sille, että 

jokin terminaali joudutaan jossain tapauksessa sulkemaan. Miten meluhaitat 

otetaan huomioon lupavaiheessa?

8. Haittaavatko pohjavesialueet terminaalien perustamista?
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2. B) Ympäristöasiat energiapuun terminaalitoiminnoissa 

1. Mitä lupia edellytetään energiapuun varastoinnille ja käsittelylle?

2. Onko lupavaatimuksille olemassa tietyt yhteneväiset ehdot? Vai vaaditaanko 

lupia tapauskohtaisesti?

3. Vaaditaanko energiapuun varastoinnille ja käsittelylle asfaltoitua aluetta?

4. Edellytetäänkö energiapuun käsittelystä ja varastoinnista päästömittauksia?

5. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät ympäristövaikutusten vähentämisessä 

energiapuun terminaalitoiminnoissa?

6. Voitaisiinko lupakäytäntöjä nopeuttaa ja yksinkertaistaa?
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3. Investointituet

1. Onko yksityisiin terminaalihankkeisiin myönnetty investointitukia? Jos ei, niin 

miksi?

2. Onko suunnitteilla julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiä terminaalihankkeita?

3. Missä kanavissa saatavilla olevista tuista tiedotetaan?

4. Maakuntaliiton rooli puuterminaaleissa

1. Miten maakuntaliitto näkee roolinsa puuterminaalien kehittämisessä alueella?

2. Mikä on terminaalien rooli maakunnan kehittämisessä?
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5. Terminaalipalveluiden näkymät

1. Mitä keskeisiä muutoksia ja kehitystarpeita näette terminaalien roolissa puun 

kuljetusketjussa ja terminaalipalveluissa?

2. Miten näette seuraavien tekijöiden vaikuttavan terminaalitoimintojen 

rooleihin, terminaalipalvelutarpeisiin ja terminaalien suunnitteluun:

 Suurentuvat kuorma-autokoot (ml. mahdollisesti yleistyvät HCT-

ajoneuvot)

 Terminaalikalusto

 Uudet biojalostamotuotteet

 Muut tekijät

3. Onko teillä hyviä esimerkkejä terminaalikonsepteista ja –palveluista muissa 

maissa?
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6. Yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä

1. Onko public-private-partnership (PPP; julkisen ja yksityisen sektorin nk. 

Yhteisrahoitushankkeet) ratkaisuja käytetty yhteistyön muotona (esim. 

terminaali-investoinneissa ja/tai kuljetusinfrastruktuurissa)?

2. Mitkä tekijät ovat estäneet yhteistyön PPP-mallin mukaisesti? Miten julkisen 

sektorin pitäisi aktivoitua investointien vauhdittamiseksi (esim. terminaali-

investoinneissa ja/tai kuljetusinfrastruktuurissa)?

3. Muita näkökohtia siitä miten julkisen sektorin tulisi toimia tai mitä sen tulisi 

välttää terminaalien ja terminaaliverkoston kehityksen edistämiseksi?



Liite 1: Haastattelurunko

7. Puun autokuljetusyritysten omat terminaalit

1. Kuinka monta puun varastointiin ja/tai käsittelyyn tarkoitettua terminaalia 

autokuljetusyritykset omistavat yhteensä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan 

alueella?

2. Millaisia nämä terminaalit yleisesti ottaen ovat (kalusto, henkilöstö, pinnoite)?

3. Kuinka aktiivisesti nämä terminaalit ovat käytössä? Mitkä ovat merkittävimmät 

syyt korkeaan/matalaan käyttöasteeseen?

4. Miten merkittävinä näitä terminaaleja pidetään kuljetusliiketoiminnan 

kannalta?

5. Tullaanko terminaalien määrää mahdollisesti lisäämään tai vähentämään 

tulevaisuudessa? Mitkä ovat tärkeimmät tähän kehityskulkuun vaikuttavat 

tekijät? Entä muiden terminaali-investointien (esim. kalusto, pinnoite, 

valaistus) tulevaisuudennäkymät?
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8. Puutavaran välivarastopaikat yleisten teiden varsille (ei koske yksityisteitä)

Välivarastotyypit: 

1) Vain kuormaimen ja perävaunun tilapäinen säilytys sallittu

2) Puutavaran käsittely ja lyhytaikainen säilytys sallittu

3) Puun pitkäaikainen varastointi sallittu

1. Ovatko nykyisten välivarastopaikkojen määrä, sijainti, kapasiteetti ja 

ominaisuudet riittävät kuljetusyritysten tarpeisiin Kymenlaakson ja Etelä-

Karjalan alueella?

2. Onko niissä kehittämistarpeita? Jos on, niin millaisia?

3. Minkä tekijöiden näette tulevaisuudessa vaikuttavan välivarastoihin liittyviin 

tarpeisiin? (esim. HCT-kuljetukset mitoitus leveydelle/kääntymiselle ja 

korkeudelle)

4. Miten välivarastoihin liittyviä toimintamalleja ja eri toimijoiden rooleja tulisi 

kehittää?
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9. HCT-kuljetukset

1. Yleinen mielipide HCT:stä ja sen vaikutuksista kuljetustoimintaan (esim. 

työvoiman tarve, odotusajat, tarve muulle kalustolle syöttämään kuormia HCT-

käytäville, tarve terminaaleille)? Heikkoudet ja vahvuudet?

2. Vaikutukset kuljetustoimialaan tilanteessa, jossa HCT-kaluston käyttö lisääntyy 

merkittävästi (esim. lainsäädännön muuttuessa)? 

 Takaisin tutkimuksen tuloksiin


