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Sisältö

 Taustaa

 Terminaalikonseptit

 Biopolttoaineen käsittelykustannukset terminaalissa

 Yhteenveto: terminaali osana toimitusketjua
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Energiapuuterminaalit Suomessa
 202 energiapuuterminaalia*

Metsäpolttoaineen toimitusmäärä 

terminaaleista   6,5 TWh (3,2 

miljoonaa kiintokuutiota) 

 42% lämpö- ja voimalaitoksissa 

käytetystä metsähakkeesta (7,6 

Mm3)

 Suomen suurin terminaali sijaitsee 

Rovaniemellä, toimitusmäärä 400 

GWh/a

(*terminaalin vuotuiseksi vähimmäistoimitusmääräksi asetettiin 1 GWh tai 500 m3-

kiinto/vuosi. Vain käyttöpaikasta erillään olevat terminaalit laskettiin mukaan = toimitus 

terminaalista käyttöpaikalle rekalla. Lisäksi vaatimuksena oli vakiintunut polttoaineen 

valmistus/varastointi terminaalipaikalla. Tilanne 2015.)
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Terminaalityypit

 Satelliittiterminaali (1 TWh/a - 0,3 TWh/a)

 Suuri, monipuolisella polttoaineen valmistusteknologialla 

varustettu terminaali

 Varastokapasiteettia sekä raaka-aineelle että valmiille 

polttoaineelle 

 Ympärivuotinen toiminta, tie- ja rautatieyhteydet

 Syöttöterminaali (1 TWh/a - 0,3 TWh/a)

 Varastokapasiteettia lyhytaikaiseen polttoaineen varastointiin

 Valmius polttoaineen valmistukseen

 Puskurivarastointia

 Ympärivuotinen toiminta, painottuu lämmityskauteen

 Tie- ja rautatieyhteydet

 Siirtokuormausterminaali (0,3 TWh/a - 0,1 TWh/a)

 Metsäpolttoaineen kausivarastointia ja tuotantoa 

lämmityskaudella

 Rajallinen kapasiteetti, tieyhteys 
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Satelliittiterminaali

Murskain

KausivarastoLähivarasto

Hake/murskevarasto

Kuormaus rekkaan

Siltavaaka

Siltavaaka

Hakkuri
””puhdas” materiaali

Kuormaus junaan
(kuormainvaaka) 

Kuljetus 

käyttöpaikalle

Kuljetus 

käyttöpaikalle

Runkopuuta!

Runkopuu, kokopuu, 

hakkuutähde, kannot

0,7 - 1  TWh/a = 

350 000  - 500 

000 kiinto-m3/a

Materiaali sisään
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Syöttöterminaali

Materiaali sisään: 
Tie, rautatie

Mobiilimurska

Puskurivarasto

Hake/murskevarasto: 
Aumat hakkeen murskeen lyhytaikaiseen varastointiin 

Kuormaus rekkaan 
(kuormainvaaka/siltavaaka)

Kuormainvaaka
(Siltavaaka suurimmissa)

Mobiilihakkuri

”puhdas” materiaali

Kuljetus käyttöpaikalle

Runkopuuta!

0,7 to 1  TWh/a 

= 350 000 - 500 

000 kiinto-m3/a
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Siirtokuormausterminaali

Materiaali sisään

Mobiilimurska/hakkuri

Kausivarasto

Kuormaus rekkaan
(Kuormainvaaka lastauksessa)

Kuormainvaaka 
(purun yhteydessä)

Kuljetus 

käyttöpaikalle

Usein 

runkopuuta

0,1 - 0,3  TWh/a = 50 

000 - 150 000 kiinto-

m3/a
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Satelliittiterminaali: layout

1. Energiapuun kausivarasto. 

2. Hakkurin/murskan syöttövarasto.

3. Materiaalinkäsittelykone purkamassa autoja/junaa ja syöttämässä 

murskaa/hakkuria. 

4. Murskain/hakkuri. 

5. Valmiin polttoaineen kuljetin. 

6. Lähtevien polttoainerekkojen/junien lastausalue. (Kuva: Mantsinen/VTT)
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Syöttöterminaali: layout
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Siirtokuormausterminaali: layout

 Raaka-ainepinot laidoilla, valmis hake keskellä aumoissa
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Terminaalien kustannusvertailua terminaalien 

läpivirtauksen ja materiaalin varastokierron 

mukaan

 Suurissa yksiköissä kustannukset hiukan alhaisemmat

 Suora syöttö murskaan/hakkuriin antaa alhaisimmat kustannukset 

 Kokopuulle, kannoille ja hakkuutähteelle kierto kausivaraston kautta 

ei ole taloudellisesti kannattava vaihtoehto
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Terminaalin kustannusjakauma

 Pääosa kustannuksista muodostuu terminaalin käsittelyoperaatioista

Murskaus/haketuskustannus suurin yksittäinen kustannus 

tehostuspotentiaali

 Laskettu mobiililaitteilla, tehostamispotentiaalia kiinteillä laitteilla 
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Karsitun rangan terminaalihaketus ja 

tienvarsihaketus

 Haketus mobiililaitteilla terminaaleissa on hyvin yleistä, vaikka 

kustannusmielessä tämä ratkaisu ei ole välttämättä kovin 

tehokas.
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Yhteenveto

Mitä terminaalilla voidaan saavuttaa:

 Ylimaakunnallinen hankintahaaste

 Toimitusvarmuus – kysyntäpiikit + kesän hiljainen kausi

 Hintavakaus

 Lähellä bioresursseja (lyhyet alkukuljetusmatkat, ”hyvät leimikot” 

saatavilla)

 Työvoiman saatavuus, terminaalimaan hinta ja liikenneyhteydet

 Terminaalityyppien ja kokoluokkien välillä on merkittäviä 

kustannus- ja teknologiavaatimuseroja:

 Pienimmät terminaalit hyvin kustannusherkkiä, säästöpotentiaali 

suurissa terminaaleissa

 Murskaus/haketus on suurin kustannuserä – korkea käyttöaste 

varmistettava 

 Säästöpotentiaalia kiinteillä, suurikapasiteettisilla laitteilla 
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