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JOHDANTO 

Puunhankinnan eri toiminnoille on tyypillis
tä, että niiden osuudet vaihtelevat vuoden 
aikana. Vilkkaimmillaan puunkorjuu ja han
kintakauppojen vastaanotto tienvarsivaras
toihin ovat kevättalvella. Kun järeä puu
tavara ja hiomopuu on niiden laad.un säilyt
tämiseksi saatava kasteluun tai vesivaras
toihin ja muu havupuutavara hyön te is tuhojen 
välttämiseksi pois metsästä kesän alussa, 
ajoittuu myös puutavarankuljetusten huippu 
alkuvuoteen. Kuljetustarjonnan vaihtelu 
vaikuttaakin merkittävästi puutavara- autojen 
vuotuiseen kuljetussuoritteeseen . 
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Käy t ännössä on yleensä seurattu ens~s~Ja~

sesti puutavara-autojen ansiotavoitteiden 
täyttymis t ä . Vähemmän on tarkasteltu kalus
ton t yösuoritusten tai kuljetuskapasiteetin 
hyödyntämistä osoi ttavan toiminta-asteen ke
hittymistä ja analysoitu niihin vaikuttavia 
seikkoja . Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 
puutavaran hankinnan kausivaih telua, siitä 
johtuvaa kuljetusten vaihtelua sekä autokul
j etussuoritteiden ja kuljetuskustannusten 
muodostumista. Tarkastelu koskee puunhan
kintaa Ete lä-Suomessa , jossa puutavara kulje 
tetaan autoilla. 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Taustatiedoiksi hankittiin aineistoa Etelä
Suomessa toimivien yri t ysten puunhankinnasta. 
Siit ä selvitettiin erityisesti se, miten 
puunhankinta ja puutavarankuljetus olivat 
kehittyneet kuukausittain. Aineisto käsittää 
tietoja useiden alueiden puunhankinnasta vuo
silta 1983 - 1986 . Aineiston 3puunhankinta
määrä on yhteensä 3 . 03 milj . m3 ja puutavara
toimitusten määrä 3 . 10 milj. m 

Tutkimusaineiston osoittamien säännönmukai
suuksien avulla kuvattiin hankinnan ja kul
jetusten muodostumista sellaisella kuvitel
lulla alueella, jon~a vuo tuinen hankinta
määrä on 1 . 0 milj . m . Erilaisia hankinta
olosuhteita muodostettiin laskennallisesti 
vaihtelemalla kauppatapojen osuuksia , ajoit
tamalla hankintaa alkuvuodesta loppuvuo teen 
tai rajoittamalla alkuvuoden hankintahuippu
ja. Kuukausittaisten kuljetusmäärien las
kenta perustui siihen, miten kulje tukset 
olivat ajoittuneet ja miten varasteille oli 
asetettu rajoitteita . 

Kuorellista puutavaraa ei saisi hyön teis
tuhovaaran vuoksi varastoida metsässä alku
kesällä kahta kuukautta pitempään . Siksi 
kesäkuun lopun tienvarsivarastot rajoitet
tiin vastaamaan touko- ja kesäkuun yhteen
laskettua hankintamäärää . Vuoden alun ja 
lopun tehdasvarastot asetettiin vastaamaan 
puolen kuukauden käyttöä . 



Vaihtoehdoista tarkasteltiin lähemmin seu
raavia: 

1 Alueen koko hankintamäärästä 10 % saatiin 
omista metsistä. Ostopuusta 25 % saatiin 
hankinta- ja käteiskaupoin ja 75 % pysty
kaupoin. 

2 Koko hankintamäärästä 30 % saatiin omista 
metsistä. Ostopuu jakautui hankinta- ja 
käteiskauppoihin sekä pystykauppoihin 
kuten vaihtoehdossa 1. 

3 Omista-metsistä-hankinnan osuus oli 10 %. 
Ostopuu jakautui hankinta- ja käteiskaup
poihin sekä pystykauppoihin kuten vaihto
ehdossa 1. Hankinta- ja käteiskauppojen 
alkuvuoden hankinnasta 10 % ja pystykaup
pojen alkuvuoden hankinnasta 15 % siir
rettiin loppuvuoteen vuosipuoliskojen kuu
kausittaisten jakaumien mukaisesti . 

4 Hankinta- ja käteiskauppojen sekä pysty
kauppojen vastaanottoa tasoitettiin mää
rällisesti kuten vaihtoehdossa 3, mutta 
rajoittamalla hankinnan alkuvuoden huip
puja . 

Alustavassa tarkastelussa oli mukana vaihto
ehtoja, joissa hankinta- ja käteiskauppojen 
osuus ostopuusta oli 40 %. Hankinta- ja 
käteiskauppojen sekä pystykauppojen vastaan
otto ajoittuivat kuitenkin niin samankaltai
sesti, ettei niiden keskinäisten suhteiden 
muuttaminen aiheuttanut olennaisia eroja 
yhteenlasketun hankintamäärän tai kuljetus
määrän jakaumiin. 

Kalustotarpeiden, autokohtaisten kuljetus
suoritteiden ja puutavaran kuljetuskustan
nusten laskenta perustui puutavaran auto
kuljetuksen maksuperusteisiin . Autojen 
käytön tehokkuuden havainnollistamiseksi 
ajovuorot määritettiin kuukausittain moni
periodisen lineaarisen ohjelmoinnin avulla 
ja autojen työllistymistä osoittavat tulok
set esitetään graafisesti. 

Tarkastelua yksinkertaistettiin siten, että 
toiminta kuvataan kaikissa vaiheissa puu
tavaralajeja erittelemättä ja keskikuljetus
matkana on 80 km. Resurssien ja kustannus
ten laskenta perustui tuor3en 3 m havukuitu
puun kuormankokoon (40.7 m) ja ajanmenekki
tietoihin (4.63 tuntia/ajokerta). Tehtaiden 
puunkäyttö oletettiin tasaiseksi. 

HANKINNAN VAIHTELU 

Hankintaa koskevat päätökset valmistellaan 
ja tehdään useastakin syystä kauppatavoit
tain. Hankinta- ja käteiskaupoissa yritys 
ei juurikaan voi vaikuttaa korjuun edis
tymiseen tai korjuukohteiden valintaan. 
Pystyvarantojen korjuukohteet yritys voi sen 
sijaan useimmiten itse valita ja ajoittaa 
niiden korjuun. Omien metsien leimikot voi 
muodos taa ja niiden hakkuuajasta . päättää 
vieläkin joustavammin . 
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Hankinta analysoitiin kauppatavoittain: 

- hankinta (korjuu) pystykaupoista 
- hankinta (korjuu) omista metsistä 
- hankinta- ja käteiskauppojen vastaanotto. 

Kaikissa kauppatavoissa hankinta ajoittui 
eri alueilla hyvin samaan tapaan vuoden 
alku- ja loppupuoliskolle . Hankinta jakau
tui jopa kuukausille varsin säännöllisesti 
(kuva 1). Eniten hajontaa oli omien metsien 
korjuun ajoittumisessa, mikä todennäköisesti 
johtuu markkinoiden ym. vaihteluista . 
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Kuva 1 . Puunhankinnan a joi ttumi nen kauppatavoit ta in 



Pystykauppojen puumää rästä 65 % otettiin 
vastaan vuoden alkupuoliskolla. Hankinta 
omista metsist ä oli ajoitettu poikkeuksetta 
loppuvuoteen painottaen ja keskimäärin 70 % 
koko vuoden hankinnasta ajoittui heinä-joulu
kuuhun . Siihen, johtuuko ero yksinomaan 
korjuuolosuhteista vai voiko pystykauppojen 
hankinnan ajoittamista muuttaa, ei t ä ssä 
tutkimuksessa py ritty löytämään ratkaisua. 
Kuitenkin eräissä vaihtoehdoissa tasoitet
tiin hankintaa pystykaupoista. 

Hankinta- ja käteiskauppojen puumäärästä 
78 % otettiin vastaan v uoden alkupuoliskolla . 
Vastaanoton huippu oli kuten pystykauppojen
kin korjuussa maalis - huhtikuussa . Vastaan
otto hankintakaupoista oli luonnollisesti 
kesäkuukausina vähäistä, koska maatilametsän
omistajat korjaavat valtaosan hankintakauppo
jen puusta . 

KULJETUKSEN VAIHTELU 

Puutavaran autokuljetusten ajoittuminen vaih
teli vuoden kuluessa säännöllisesti (kuva 2) . 
Kuljetuksista 59 % ajoittui vuoden alkupuo
liskolle . Vilkkaimmillaan kuljetukset olivat 
maaliskuussa, kun taas hankinnan huippu saa
vutettiin huhtikuussa. Kesäkuukausiin ajoit 
tuneet kuljetukset olivat noin 60 % talvikuu
kausien puutavarankuljetuksista. 

AUTOKULJETUS ERÄISSÄ VAIHTOEHDOISSA 

Hankinnan vaihtelun vaikutus 
kuljetukseen 

Tavanomaiseksi toiminnaksi Etelä - Suomen han
kinta- alueella, jossa puutavara kuljetetaan 
autoilla, voitaneen luonnehtia vaihtoehtoa 1 
(kuva 3, s. 4). 

Koska hankinta (korjuu) omista metsistä oli 
painottunut loppuvuodelle, tasoi ttuivat koko
naishankinta ja kuljetukset selvästi, kun 
omista- metsistä-hankinnan osuus koko hankin 
tamääräs t ä nostettiin 10 %: sta (vaihtoehto 
1) 30 %:iin (vaihtoehto 2) . Vaikka vaihto 
ehdossa 2 tienvarsivarastot vuoden alussa 
lisääntyivät, saavutettiin tasaisemman han
kinnan ja kuljetuksen ansiosta myös tasai
sempi varastokehitys . Tässä vaihtoehdossa 
kokonaisvarastot oliva§ suurimmillaan touko3 
kuun alussa 300 000 m , joka oli 50 000 m 
vähemmän kuin vaihtoehdossa 1 . 

Vaihtoehdossa 3 hankin taa siirret tiin alku-3 
vuodesta loppuvuoteen yhteensä noin 84 000 m , 
mutta hankinnan jakaumaa puolivuotiskausien 
sisällä ei muutettu . Lisäksi tienvarsivaras
tojen alarajaksi (lokakuun alussa) asetet 
tiin puolen kuukauden t oimi tusta vastaava 
maara . Tässä tapauksessa päädyttiin hyvin 
samanlaiseen tulokseen kuin vaihtoehdossa 2 . 
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Kuva 2. Autokuljetuksen a joi ttuminen 

Koska hankinnan tasoittaminen puolivuotis
kauden sisäistä jakaumaa muu ttamatta johti 
suureen kausivaihteluun, tarkasteltiin vaih
toehdossa 4, mitä hankinta- ja kuljetushuip
pujen suoranainen rajoittaminen vaikuttaa. 
Tässä tapauksessa puutavaraa kuljetettiin 
alkuvuodesta tasaisesti ja loppuvuonna enem
män kuin muissa vaihtoehdoissa . Tienvarsi
varastojen puumäärät vaihtelivat runsaasti, 
mutta kokonaisvarastot olivat tasaisemmat ja 
pienemmät kuin muissa tapauksissa. 

Autojen tarve ja kuljetussuoritteet 

Kuljetuksissa kunakin kuukautena tarvittava 
automäärä laskettiin 2- vuoroajon perusteella 
(kuva 4, s. 5) . Auton käyttöajaksi tuli 344 
tuntia :twukaudessa j ~ kuukausisuorit teeksi 
3 024 m eli 241 920 m km . 

Keskimääräiset autokohtaiset vuosisuoritteet 
laskettiin kuljetushuipun aikana tarvittavan 
automäärän mukaan (taulukko 1) . 

TAULUKKO 1 Kuljetussuori tteet keskimäärin 

Vaihto- Autoja, Aut~kohtainen suorit~, 
ehto kpl m /v 1 000 m km/v 

1 42 23 800 1 905 

2 38 26 300 2 105 

3 39 25 600 2 051 

4 31 32 400 2 596 
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H a n k n t a a k u l e t u k s e t V a r a s t o t 

Vaihtoehto 1 

000 m3 000 m3 

180 360 

160 
300 

140 

120 240 

100 180 
80 

60 120 

40 
60 

20 

0 0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vaih t oehto 2 

180 360 

160 300 
140 

120 240 

100 180 
80 

60 120 

40 60 
20 

0 0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Vaihtoehto 3 

180 360 

160 300 
140 

120 240 

100 180 
80 

60 120 

40 60 
20 

0 0 

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

Vaihtoehto 4 

180 360 

160 
300 

140 

120 240 

100 180 
80 

60 
120 

40 60 
20 

0 0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kuukausi Kuu ausi 

Hankinta: 
Varastot : 

hankinta- j a kä tei skaupoin 

D Tieovarsivarasto 

111111111111111 11 pys t ykaupoin 

omista metsis tä g Tehdasvarasto 

_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. Kuljetukset 

Kuva 3. Puunhankint a kauppatavoittain , kuljetukset ja varastokeh i tys 

4 



Autoja , kpl 

45-.-----------------------------------. 

·" ·· i ' ·· 
i " ' · : l.l' ·:::t ·, , 

40 -

! i ., ''\ 
35 - , _ .. .J ,· ·,. \ 

·~ .. ; \ \ ............ ..... ..... . ••\ , .. , 
30- \\ •• 

\ \ '. 

15 -

~'.':.\ ·.• , ... ..... .. . . 
\\.':. ·.. :"......... , •' ;-·-·- ·--· 

~ .. , / . 
~ . :.1 ..... ...... , .. \ · .. ; .r- -- · 

\. •,' ./ .............. ··"' 
\ v·// .. ..,... 
\,/ 

25-

20 -

1 0~--.-1-,l---.-l-.-1--lr--.-1 -,l---.-l -.-l-,l--~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kuukausi 
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Kuva 4 . Autojen tarve 2-vuoroajossa 

Jos ku ljetus t en tarjonta olisi aivan tasais
ta ja autot olisivat 2-vuoroajossa 11 kuu
kau tta v uodessa , hankinta- alueella tarvittai
siin 30 a u toa . Niiden käyttöaika o13si 3 785 
tun t i a v uode s s a ja s uorite 33 300 m vuodes
sa . Vaihtoehdossa 4 t ultiin lähelle t ämän 
tilant een edellyttämää kalustontarvetta . 

Autojen työllisyys 

Kun autojen tarve vaihteli mutta kuljetet
tava puumaara oli sama eri tapauksissa , 
a u tojen työllisyys vaihteli . Sen havainnol
listamiseksi, minkälaisella autojen käytöllä 
kussakin tapauksessa vuotuinen kuljetustyö 
t ulee tehdyksi , määritettiin autojen kuukau
sit t ainen työllisyys lineaarisen ohjelmoin
nin avulla . Tarkastelussa autojen käyttö
tapaina olivat 2- , 1.5- ja 1- vuoroajo sekä 
seisokki . 

Autojen t yöllisyys oli kaikissa vaihtoehdois
sa parhainta vuoden alkupuolella (kuva 5) . 
Vaihtoehdossa 1 joutui 2 - 11 autoa syys 
kesällä seisomaan kuljetusten vähäisyyden 
vuoksi ja muutoin vuoden loppupuoliskolla 
oli pääosin 1- vuoroajoa . Kun hankinta omista 
metsis t ä lisääntyi (vaihtoehto 2)' tai yksi
t yismetsien hankintaa tasoitettiin (vaihto
ehto 3), työllisyys parani v uoden lopulla 
huomattavasti . Selvästi tehokkaimmin auto j a 
kyettiin hyödynt ämään vaihtoehdossa 4 , jossa 
toimintahuippuja oli ra joitettu . Vuoden lop
pupuoliskollakin 2- vuoroajoa riitti osalle 
kalustoa. 
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Kuljetuskustannukset 

Pelkästään hankintamäärän ja siitä seuraava 
kuljetusmäärän muutos vuosipuoliskolta toi
selle kuukausittaista ajoittumista muutta
matta johti vain vähäiseen kuljetustoiminnan 
ja kustannusten muutokseen, vaihtoehdot 1 ja 
3 (taulukko 2) . Myös vaihtoehdossa 2, jossa 
h3nkintamäärä omi3ta metsistä kohosi 100 000 
m : stä 300 000 m : iin ja hankinta oli pai
nottunut loppuvuoteen, oli kustannuksia sel
västi lisäävä kuljetushuippu maalis-huhti
kuussa . Merkittävimmin kuljetuskaluston 
käyttö tehostui ja vuotuiset kuljetuskustan
nukset pienenivät, kun alkuvuoden hankintaa 
ja kuljetuksia muutettiin rajoittamalla 
toimintahuippuja (vaihtoehto 4). Silloin 
varsin vähäisten määrällisten muutosten an
siosta kuljetustalous parani huomattavasti. 

TAULUKKO 2 Au t okohtaiset ja puutavarankuljetuksen 
vuotuiset kustannukset eri vaihtoehdoissa 

Au toa kohti 
Kuljetus-Vaihto- vuotuinen 

vuosiansiot, kustannukset, ehto käyttöaika, 
mk milj. mk/v tuntia 

1 2 710 735 000 30 . 9 

2 2 990 789 000 30.0 

3 2 920 775 000 30.2 

4 3 720 909 000 28 . 2 

TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 

Koska tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
toiminnan kausivaihtelun vaikutuksia puutava
ran kuljetuksiin , katsottiin sopivaksi mää
rittää to1m1nnan keskimääräinen vaihtelu 
usean vuoden keskiarvona. Toiminnan kuvaami
nen puutavaralajeja erittelemättä sekä kul
jetusmatkan ja kuorman koon pitäminen vaki
oina läpi vuoden on mahdollista silloin, kun 
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puutavaralajeittaisia suhdannevaihteluita ei 
ole ja tavoitteena on kausivaihteluista joh
tuvien toimintavaihtoehtojen vertailu . 

Käytännössä tienvarsivarastojen kokoa ei 
rajoiteta niin jäykäs ti kuin näissä toiminta
kuvauksissa. Aineiston varastojen koko oli
kin kaksinkertainen. 

Tarkasteluissa puun käyttö pidettiin tasai
sena. Käytännössä sen käyttö määräytyy kui
duttavan teollisuuden jatkuvassa prosessi
toiminnassa kuukauden työpäivien mukaan ja 
on siten varsin tasaista. Mekaanisessa teol
lisuudessa sen sijaan usein toteutetaan kes ä 
lomaseisokki. Tässä tarkastelussa tehdas
varasto kehittyy siten hieman tasaisemmin 
kuin käytännössä . Puutavaran kuljetuksiin 
tämä poikkeama ei vaikuta . 

Hankinta- ja pystykaupat olivat ajoittuneet 
niin samankaltaisesti, että niiden keskinäis
ten suhteiden muuttaminen ei olennaisesti 
vaikuttanut hankinta- ja kuljetusmäärän ja
kaumiin . Koska hankinta omista metsistä oli 
painottunut selvästi loppuvuoteen, tasoit
tuivat kokonaishankinta ja kuljetukset, kun 
omista-metsistä-hankinnan osuus kasvoi . 

Selvimmin kuljetuksia voitiin tasoittaa ja 
autokohtaisia suoritteita suurentaa, kun 
aktiivisesti tasoitettiin hankinnan ja 
kuljetusten huippuja . Vakinaisen puutavara
autokaluston tasaiseen työllisyyteen ja 
suur11n vuosisuoritteisiin voidaan pääst ä 
myös silloin, kun kuljetushuippujen aikana 
käytetään sellaista tilapäiskalustoa, joka 
muulloin kuljettaa muita tuotteita. Myös 
rautatiekuljetuksen käyttö kuljetushuipun 
aikana saattaisi olla yksi keino autokalus
ton työllisyyd en tasoittamiseksi. Näitä 
keinoja ei nyt tarkasteltu, mutta ne maini
taan esimerkkeinä mahdollisuuksista j ärj es
tellä kuljetuksia. 

SEASONAL VARIATIONS AND TRUCK HAULAGE OF TIMBER 

The study concerned timber procurement and 
truck haulage of timber in Southern Finland. 
Over a period of a year, procurement varied 
quite regularly by type of purchase. About 
65 % of the wood bought through stumpage 
sales and 78 % of that through delivery 
sales were harvested during the first half 
of the year, whereas 70 % of the harvesting 
by industry from its own forests was done 
during the latter half of the year. Truck 
haulage of timber also showed regular vari
ation, and an average of 59 % of the haulage 
was done during the first half of the year . 

Va rious types of procurement and haulage 
situations were defined by changing the 
structure of timber procurement and by 

inventory limitations. The monthly employ
ment of timber trucks was determined through 
linear programming . 

The structural change in the proportion of 
stumpage sales and delivery sales affected 
the scheduling of overall procurement or 
haulage to a very slight extent only. When 
procurement from the industry's own forests 
increased, procurement and haulage supply 
levelled off . The restri c tion of maximum 
amounts of the overall mon thly procurement 
and transportation volume levelled off the 
haulage supply and resource demand most 
efficiently. This resulted in greater annual 
performance per truck and calculations 
showed t hat haulage costs were mos t favor 
able. 
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