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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on toi
saaLta oLLut puunhankinnan suunnitteLumaL
Lien kehitt~nen ja kokeiLu~ toisaaLta 
kehitettyjen maLLien avuLLa tapahtuva raa
kapuuvarastojen koon optimointi eriLaisis
sa puunhankintaoLosuhteiaaa. Puunhankinnan 
suunnitteLumaLLeja käsitteLeva osa on tar
koitettu Lahinna puunhankinnan suunnitte
Lijoiden ja suunnitteLumaLLien ja -systee
mien rakentajien 1 käyttlJlJn ja aiina anne
taan tietoja kehitettyjen maLLien raken
teesta ja käytt~kokemuksiata. Varastojen 
koon optimointia käaitteLeva osa on tar
koitettu käytännBn apuneuvokai puunhankin
nan suunnitteLuun Liitty~ raakapuun 
varastoinnin suunnitteLuun. 

Tutkimuksessa esiteLLyt puunhankinnan suun
nitteLumaLLit on kehitetty Metsatehoasa. 
KäyttökokeiLuissa maLLit ovat toimineet 
Loogisesti ja osoittautuneet käytt~keLpoi
siksi apuvaLineikai puunhankinnan suunnit
teLussa. 

Raakapuuvarastojen koon optimointi on tässa 
tutkimuksessa rajattu auto- ja rautatiekuL
jetuaoLoauhteiaiin. Kehitettyjen maLLien 
avuLLa pystytaan vastaavat tarkasteLut te
kemään myös hankintaoLoauhteisaa~ joissa 
käyte~ uittoa. 

Kerättyyn Zeimikkoaineiatoon perustuvassa 
perusvaihtoehtoZaskeZmassa hankinta- ja 
käteiskauppojen osuudeksi ~tettiin 
15 % kokonaishankintam~asta ja koneeLLi
sen korjuun osuudeksi 30 % kokonaiakorjuu
mäarästä. Peruavaihtoehdon korjuu- ja 
kaukokuLjetusoLosuhteet oLivat varsin hy
vät. Naisaa hankintaoLosuhteissa optimaa-
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Unen kokonaisvarasto oU keskimäli.Pin 40 .•• 
45 % vuotuisesta kok~ishankintamäaraata. 
Täma jakautui siten~ etta pystyZeimikko
varannon koko vastasi keskimäli.Pin 4 •.• 5 kk:n 
korjuum~l'&i~ Luovuttamattomissa hankinta
kaupoissa oLi puuta keskimäarin 4 ••• 5 %~ 
tienvarsivarastoissa noin 4 % ja tehdas
varastoissa noin 1 % vuotuisesta kokonais
hankintam~tä. 

MuunnetuiLZa hankintaoLosuhteiLLa suorite
tuissa optimointitarkasteLuiasa saatiin 
seuraavat ~tuLokset. 

- Hankinta- ja käteiakauppojen puum~a
osuuden Lis~nen kasvattaa tienvarsi
ja tehdaavarastoja. 

-PystyLeimikoiden korjuu- ja kuLjetusoLo
suhteiden heikkeneminen aiheuttaa kaik
kien varastojen kasvattamiatarvetta. 

- KoneeLLisen korjuun osuuden Lisaäntyeasa 
on pystyLeimikkovarannon kokoa jonkin 
Ve1'2'an kasvatettava. 

- OhjaamaLLa ostoa ja tasaamaLZa sen kau
aUuonteiauutta voidaan s~s~ tuntu
vaati kustannuksia. 

Puunhankinnan optimointi ja siihen sisaL
tyva varastojen koon optimointi on Luon
teeLtaan aLueeLLinen ja yrityskohtainen 
ongeLma~ joten t<:tmlin tutkimuksen tuLosten 
hy~dyntaminen edeLLyt~ hankintaoLosuh
teiden seLvittamiata ja yrityskohtaista 
erityisoZosuhteiden huomioon ottamista~ 
kun tuLoksia sove Hetaan käytltnn~n puun
hankintaan. 



1 JOHDANTO 

Esillä oleva tutkimus · on jatkoa vuonna 
1974 julkaistuun pystyleimikkovarannon 
koon optimointia käsittelevään tutkimuk
seen ja sen tavoitteena on ollut sekä 
puunhankinnan optimoinnissa käytettävien 
mallien kehittäminen ja käyttökokemuksen 
saaminen niistä että varastointiongel
man edellistä yleisempi ja täydellisempi 
tarkastelu. Tarkastelussa on otettu huo
mioon mm. eri kauppatapojen, erilaisten 
korjuuolosuhteiden ja monitoimikoneiden 
käytön vaikutukset optimaaliseen varas
tointiin. 

Varastojen koon optimoinnissa käytetyt 
puunhankinnan optimointimalli ja leimikko
ketjutus- ja puunkorjuun simulointimalli 
on kehitetty Metsätehosaa tämän tutki
muksen yhteydessä. Puunhankinnan opti
mointimalli perustuu lineaariseen ohjel
mointiin ja sen avulla voidaan minimoida 
puunhankinnan vuotuiset kokonaiskustan
nukset tietyissä hankintaolosuhteissa ja 
tarkastella mm. varastojen kehitystä tässä 
optimiratkaisussa. Leimikkoketjutus- ja 
puunkorjuun simulointimalli simuloikorjuun 
toteutuksen kustannusvaikutuksia ja sen 
avulla on tarkennettu puunhankinnan opti
mointimallin antamaa ratkaisua. 

Laskennassa käytetty leimikkoaineisto on 
kerätty 0/Y Kyro A/B- Oy W. Rosenlew Ab:n 
metsäosastolla. Metsäosastolta metsänhoi
taja Juhani Huittinen ja metsäteknikko 
Aimo Kirkkala ovat organisoineet tutkimus
aineiston keruun ja avustaneet asiantunti
joina tutkimuksen eri vaiheissa. 

Tutkimus on tehty tarkastelemalla puunhan
kintaa ja sen kustannusten muodostusta lä
hinnä hankinta-aluetasolla. Laskelmissa on 
edellytetty, etteivät yrityksen rahoitus
mahdollisuudet rajoita optimaalista varas
tojen koon muodostamista. 

2 LASKENTASYSTEEMI 

2.1 Laskentasysteemin kokonaisrakenne 

Metsätehosaa kehitettiin vuosina 197s-1976 
erilaisia puunhankinnan ohjaukseen sekä 

erilaisissa puunhankintaolosuhteissa puun
hankintatoimintojen simulointiin käytettä
viä laskentamalleja. Puutavaravarastojen 
optimikoon määrityksessä käytetyt lasken
tamallit ja niiden nivoutuminen toisiinsa 
on esitetty kuvassa 1. 

Puunhankinnan optimointimallilla voidaan 
minimoida puunhankinnan vuotuiset kokonais
kustannukset siten, että s11na otetaan 
kustannuksiin vaikuttavina huomioon osto
jen määrällinen ja laadullinen kehitys, 
eri korjuu- ja kuljetusvaihtoehtojen käyt
tö, tehtaiden puunkäyttö sekä puutavaran 
varastointi ja varastoihin sitoutuneen 
pääoman korkokustannukset. Puunhankinnan 
optimointimallissa toiminnot kohdistuvat 
eri tavoin luokitettuihin puumääräsummiin. 
Täten optimointimalli ei ota ratkaisuis
saan huomioon leimikkotasolla tapahtuvaa 
eri korjuumenetelmien leimikkovalinnan, 
mahdollisten vuodenajoittaisten korjuun 
ja kaukokuljetuksen lisäkustannusten eikä 
korjuu- ja kuljetuskoneiden siirtojen ai
heuttamia kustannuksia. Näiltä osin puun
hankinnan optimointimallin antamaa ratkai
sua täsmennetään leimikkoketjutus- ja puun
kor juun simulointimallilla. Sen avulla 
pystytään puunhankinnan optimointimallin 
antamissa rajoissa yksityiskohtaisesti simu
loimaan puunkorjuuta ja sen kustannuksia 
erilaisissa puunkorjuuolosuhteissa. 

Kaukokuljetuksen optimointimalli ja puun
korjuun kehitysennusteen laskentamalli 
on kehitetty Metsätehosaa aiemmin. Kauko
kuljetuksen optimointimallia on käytetty 
yrityskohtaisissa kaukokuljetusten opti
mointilaskelmissa ja se noudattaa yleisiä 
kuljetusoptimoinnin periaatteita. Tässä 
mallia ja sen antamia ratkaisuja on käytet
ty hyväksi puunhankinnan optimointimallin 
kuljetusosassa. Puunkorjuun kehitysennus
teen laskentamallia on käytetty puunkor
juun kehitysennustelaskelmissa ja se on 
esitelty Metsätehon tiedotuksessa 336. 
Tätä mallia on käytetty puunhankinnan op
timointimallin resurssilaskennassa ja 
leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simuloin
timallin eri korjuuketjuvaihtoehtojen lei
mikoittaisten tuotosten ja kustannusten 
laskennassa. 

Koska puunhankinnan optimointimallia ja 
leimikkoketjutus- ja puunkor juun simulointi-
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varanto 
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Lei mikkoketjutus- ja puunkorjuun 
simulointimalli - Simu '/.ation 
modeZ for the stand scheduZe and 
timber harvesting 

Kaukokuljetus- Puunkorjuun kehitys-
ten optimointi- ennusteen laskenta-
malli - Optima- malli - CaZcu'/.ation 
tion modeZ for modeZ for forecasting 
1-ong-distance timber harvesting 
transport 

KUTa 1. Puutavaravarastojen optimoinnin laskentamallit 
ja niiden liittyminen toisiinsa mallikokonaisuudeksi 

Fig. 1. Ths cal.cu'/.ation mode'La for optimation of timber 
storages and Unking tJwm into a modeL entity 
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mallia sekä niiden käytöstä saatuja koke
muksia voidaan käyttää hyväksi ratkaistaes
sa moninaisia yleisiä tai yrityskohtaisia 
puunhankintaan liittyviä ongelmia, ne esi
tellään melko yksityiskohtaisesti. 

2.2 Puunhankinnan optimointimalli 

2.2.1 Yleispiirteet 

Puunhankinnan optimointimalli on Metsäte
hossa IBM:n MPSX-lineaarisesta ohjelma
paketista kehitetty kausimalli, jonka avul
la pystytään vuosiperiodilla ohjaamaan 
puunhankintaa. Yrityksissä mallia voidaan 
käyttää puunhankinnan suunnittelun apuvä
lineenä. Sen avulla pystytään laskemaan 
eri toimintavaihtoehtojen kustannus-, 
resurssi- ym. vaikutukset metsäosastolla, 
hankinta-alueissa ja korjuupiireissä sekä 
esimerkiksi ohjaamaan ostoja, suunnittele
maan varastointipolitiikkaa sekä suunnit
telemaan ja ohjaamaan korjuu- ja kuljetus
resurssien käyttöä. Tässä tutkimuksessa 
mallia on pääasiassa käytetty varastosuun
nittelun apuvälineenä. Malli esitellään 
tässä esityksessä toteutettuna hankinta
aluetasolla, mutta se on kohtuullisen hel
posti muunnettavissa esimerkiksi metsä
osaston malliksi. 

2.2.2 Kausirakenne 

Puunhankinnan optimointimalli on tyypilli
nen kausimalli, jossa kausijako noudattaa 
vuodenaikajakoa (kuva 2, s. 6). Mallin 
avulla pyritään suunnittelemaan ja ohjaa
maan puunhankintaa vuodenajoittain siten, 
että vuotuiset puunhankinnan kokonaiskus
tannukset minimoituvat . 

Mallissa osto, korjuu, kaukokuljetus ja 
tehtaiden puunkäyttö ja näiden resurssi
rajoitukset määritellään vuodenajoittai
sina, eivätkä vuodenaikojen väliset re
surssitasaukset ole näiden toimintojen 
osalta mahdollisia. Eri varastotyypeille 
mallissa määritellään lähtö- ja Jaannös
varastot sekä vuodenajoittaiset varasto
rajoitukset, joiden mukaan raakapuu kau
desta toiseen mallissa virtaa . 

2.2.3 Malliin sisällytetyt toiminnot 
ja puutavaralajierittely 

Puunhankinnan optimointimalli on laadittu 
toimintaolosuhteisiin, joissa metsäosasto 
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hankkii puuta omista leimikoista ja ostaa 
puuta sekä pystyleimikkoina että hankinta
ja käteiskauppoina. Metsäosasto huolehtii 
joko vakituisilla tai tilapäisillä resurs
seilla omien ja ostopystyleimikoiden kor
juusta sekä koko hankintamäärän kaukokul
jetuksesta. Raakapuu toimitetaan yrityk
sen omille tehtaille joko autoilla tai 
rautateitse. Uitto ja puutavaran vaihdot 
eri varastopisteissä voidaan myös tarvit
taessa ottaa mallissa huomioon. Optimoin
timalliin sisällytetyt puunhankintatoimin
not on esitetty kuvassa 3 (s. 7). 

Tehdasvarastointi ja tehtaiden puunkäyttö 
ovat tehtaittaisia. Kaukokuljetustoimin
not tapahtuvat paaasiassa hankinta-alue
tasolla ja tienvarsivarastointi sekä tätä 
edeltävät toiminnot ovat osto- ja korjuu
piirikohtaisia. Mallia on mahdollista 
käyttää myös siten, että toiminnot jakau
tuvat tässä esitetystä poiketen joko ylem
mille tai alemmille organisaatiotasoille. 

Puutavaralajit kulkevat mallissa eriteltyi
nä ostovaiheesta tehtaan puunkäyttöön. 
Korjuu- ja kuljetusresurssit annetaan 
malliin kyseisen organisaatiotason koko
naisresursseina. Malli jakaa nämä opti
maalisesti eri puutavaralajeille. Vaikka 
osa puutavaralajeista jätettäisiin varsi
naisen tarkastelun ulkopuolelle, niiden 
vaikutus on kuitenkin otettava huomioon 
resurssien määrityksessä, jotta päästäisiin 
lähelle kokonaisoptimia. 

2.2.4 Rajoitintekijät 

Puuvirtojen ja toimintaresurssien vuoden
ajoittainen yhteensovittaminen erilaisten 
rajoittimien avulla on yleensä melko vaike
asti hallittava kokonaisuus erityyppisissä 
puunhankintaan liittyvissä optimointimal
leissa. Tämän vuoksi tässä mallissa raaka
puuvirrat on edellä esitettyjen erittely
jen lisäksi jaettu tarvittaessa korjuu- ja 
kaukokuljetuskelpoisuusluokkiin (tau~l). 

Korjuukelpoisuusluokitus häi vytetään siinä 
vaiheessa, kun sillä ei ole enää vaikutus
ta erään jäljempänä kohdistuvissa puunhan
kintatoiminnoissa. Kaukokuljetuskelpoisuus
erittely säilytetään tienvarsivarastoon 
asti. 

Korjuu- ja/tai kaukokuljetuskelpoisuuserit
tely on luonnollinen toimintaa ohjaava 
rajoitintekijä . Lisäksi malliin voidaan 
asettaa rajoituksia, joita hyönteistuho
vaara, luonnonolosuhteet, resurssit, toi
mintaolosuhteet ja mahdOTiiset kustannukset 



TAULUJG<O 1 Kor j uu- j a kaukokuljetuskelpoi suus
luokitus 

Korjuu mahdoll i s t a 

Kauko- talvella kai kkina 
kuljetus talvella j a vuoden-
mahdollista kesäll ä aikoina 

puumäärä 

talvella xll x21 x31 

talvella ja 
xl2 x22 x32 kesällä 

kaikkina 
vuodenaikoina xl3 x23 x33 

x .. = puumäärä , jonka korjuukelpoisuusluokka on i 
1 J ja kaukokuljetuskelpoisuusluokka j 

tms. aiheuttavat. Rajoitukset voidaan koh
dentaa j äljes sä esitetyn erittelyn mukai
seen toiminnoittaiseen yksityiskohtaan tai 
toimintoon yleisemmin. 

Ostamäärät ja omien l eimikoiden hankinta
määrät annetaan malliin seuraavasti eri
teltyinä. 

Yrityksen omien leimikoiden 
puumäärä 

Ostopystyleimikoiden puumäärä 

Hankintakauppojen puumäärä 

Käteiskauppojen puumäärä 

i = vuodenaika 
j = osto- tai korjuupiiri 
k = puutavaralaji 
1 = korjuukelpoisuusluokka 

= Aijklm 
= B •• klm 1J 
= c .. k 1J .m 
= D •• k 1J .m 

m = kaukokuljetuskelpoisuusluokka 
· = ei ole suoritettu ao. erittelyä 

Esimerkiksi B12133 on ostopystyle~ikoiden 
puumäärä, joka ostetaan vuodena1kana 1 
(= talvi) ostopiiristä 2 ja joka on puu
tavaralajia 1 (= havutukki). Puutavara
lajin sekä korjuu- että kaukokuljetuskel
poisuusluokka on 3 (= korjuu ja kaukokul
jetus on mahdollista kaikkina vuodenaikoi
na). 

Raakapuuvarastot määritellään mallissa seu
raavasti. 

Pystyleimikkovaranto 

Luovuttamattomat hankintakaupat 

Metsävarasto 

Tienvarsivarasto 

Rautatievarasto 

= E • • klm . 1J •• 
= F . . k 1J .m •• 
= G • . klm 1J .• 
= H •• k 1J .m .. 
= I . k l.. . .n. 

Tehdasvarasto = J. k 
1. • •• o 

i = vuodenaika 
j = osto- tai korjuupiiri 
k = puutavaralaji 
1 = korjuukelpoisuusluokka 
m = kaukokuljetuskelpoisuusluokka 
n = rautatieasema tai kuormauspaikka 
o = käyttöpiste 

= ei ole suoritettu ao. erittelyä 

Korjuu- ja kuljetustoiminnoille voidaan 
asettaa mallissa resurssi- tai muita rajoi
tuksia seuraavasti. 

Hakkuu 

Metsäkuljetus 

Puutavara-autokuljetus 

Rautatiekuljetus 

i = vuodenaika 
j = korjuupiiri 

= 

= 

= 

= 

K .. 
1JP 

L .. 
1JP 

M. l..p 
N. 1 .. 

p = työmenetelmä ja työsuhdeluokka 
= ei ole suoritettu ao. erittelyä 

Resurssirajoitukset annetaan malliin työ
päivinä sekä määritetään resurssierittelyn 
mukaisesti työmuodoille vastaavat puutava
ralajeittaiset päivätuotokset. Tuotoksis
ta laskettujen kuutiometrikohtaisten ajan
menekkien perusteella malli huolehtii sii
tä, että optimaalisessa ratkaisussa resurs
sien käyttö on sallittujen resurssirajojen 
mukainen. 

2.2.5 Kohdefunktio 

Puunhankinnan optimointimallin minimoita
vaksi kohdefunktioksi on valittu puunhan
kinnan kustannusfunktio. Kustannusfunktio 
on muodostettu puutavaraerien ostohinnois
ta, eri varastoihin sitoutuneen pääoman 
korkokustannuksista ja eri toimintojen vä
littömistä ja välillisistä kustannuksista. 

Optimointimalli etsii ratkaisun, jossa kus
tannusfunktio saavuttaa minimiarvon annet
tujen osto-, varasto- ja resurssirajoitus
ten sisällä. Tämä tulos on optimiratkaisu. 

2 . 2 .6 Käyttökokemukset 

Optimointimallia on käytännössä kokeiltu 
yhdessä yrityskohtaisessa, lähinnä varasto
optimointia käsittelevässä selvityksessä 
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sekä tässä tutkimuksessa, yhteensä noin 10 
erillistä laskentakertaa. Mallia on käy
tetty hankinta-alueen puunhankinnan ja 
siinä erityisesti varastoinnin suunnitte
lun apuvälineenä. Suoritettujen tarkaste
lujen toiminnan ohjausta koskevat tulokset 
ovat tässä tapauksessa myös yleistettävis
sä koko metsäosaston toimintaa koskeviksi, 
sillä laskelmien peruaaineistokai on va
littu sellaiset osto- ja korjuupiirit, 
että ne mahdollisimman hyvin edustavat ky
seisen metsäosaston hankintaolosuhteita ja 
niiden vaihtelua. 

Mallin käytön helpottamiseksi siihen on 
rakennettu erillinen syöttötietojen esi
käsittelyohjelmisto, joka muuntaa taulu
koista lävistetyt lähtötiedot MPSX-lineaa
risen ohjelmiston käyttämään muotoon eril
liseen tiedostoon. Varsinainen MPSX-ohjel
misto ratkaisee syöttötiedoissa määritel
lyn ongelman ja tulostaa optimiratkaisun 
standardimuotoisena omaan tiedostoonsa. 
Tässä vaiheessa ei ole katsottu aiheelli
seksi rakentaa erillistä taulukointiohjel
mistoa, joka purkaisi standarditulostuksen 
luettavampaan muotoon. Jos mallin mahdol
linen käyttö tuonnempana kuitenkin edellyt
tää taulukointiohjelmistoa, voidaan se 
kaukokuljetusoptimointimallista saatujen 
kokemusten perusteella melko helposti ra
kentaa ja liittää systeemiin. 

Mallin tietokoneajot on suoritettu Valtion 
tietokonekeskuksessa IBM:n S 370/145 -tieto
koneella. Suoritettujen tietokoneajojen 
kustannukset ohjelmakäännöksineen ovat 
olleet seuraavat: syöttötietojen muokkaus
ohjelma noin 100 mk/ajokerta ja MPSX-oh
jelmisto 100 .•• 400 mk/ajokerta mallin 
laajuuden mukaan. Tietokoneajoissa mal
lissa on ollut 1 •.• 3 korjuupiiriä ja 1 .•. 3 
puutavaralajia. Mallin koko on lähes suo
raan verrannollinen korjuupiirien ja puu
tavaralajien lukumäärien tuloon ja MPSX
ohjelmiston ajokustannukset kasvavat ekspo
nentiaalisessa suhteessa mallin kokoon. 
Käytännössä mallii.n kannattanee sisällyttää 
enintään 5 ••• 30 korjuupiiriä ja 1 ••• 4 puu
tavaralajia, kuitenkin niin että korjuupii
rien ja puutavaralajien lukumäärien tulo 
on korkeintaan 20 .•. 40. 

Käytännön selvityksissä puunhankinnan op
timointimalli on osoittautunut käyttökel
poiseksi apuvälineeksi puunhankinnan suun
nitteluun. Taulukossa 1 ( s. 9) esitetty 
korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuserittely 
on helpottanut mallin käyttöä ja tulosten 
tulkintaa, eikä malliin tämän ansiosta ole 
tarvinnut määritellä optimointimalleissa 
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melko yleisesti k~ytettyjä keinollisia ra
joituksia ja pakotteita. 

Mallin toimintaa testattiin vertaamalla 
sen antamaa ratkaisua käytännön toimintaan 
vastaavissa puunhankintaolosuhteissa. Ver
tailu osoitti, että mallin antama varas
tojen koon vaihtelu noudatti melko tarkas
ti toteutunutta käytännön vaihtelua, vaik
kakin määrällisesti mallin antamat varas
tot, joihin ei sisältynyt minkäänlaisia 
varmuusvarastoja, olivat jonkin verran 
todellisia pienemmät. 

Hakkuu- ja metsäkuljetusresurssien käytös
tä malli antoi jonkin verran todelli
suutta paremman kuvan. Esimerkiksi mallin 
tulostama tilapäisten hakkuumiesten ja ti
lapäisen metsäkuljetuskaluston tarve oli 
2 .•• 6 %-yksikköä alhaisempi kuin käytän
nössä. Korjuusimuloinnissa ilmeni, että 
ero· aiheutui pääasiassa siitä, että opti
mointimalli ei pystynyt ottamaan huomioon 
oston epätasaista painottumista korjuupii
rin sisällä eikä suurien korjuun ja kauko
kuljetuksen lisäkustannusten välttämis
toimenpiteiden aiheuttamia muutoksia kor
juuohjelmissa. Ero oli havaittavissa, kun 
toimittiin optimaalisella tai sitä pienem
mällä pystyleimikkovarannolla. Sen sijaan 
suurilla pystyleimikkovarannoilla toimitta
essa optimointimallin ratkaisu noudatti 
täysin korjuusimuloinnin antamaa ratkaisua. 
Jos yritykset käyttävät tämän kaltaista 
mallia puunhankinnan suunnittelun apuväli
neenä, ero on aiheellista ottaa huomioon. 

Varasto~ ja resurssisuunnittelun ohella 
malli antaa oston suunnitteluun käyttökel
poista varjohintatietoa. Erilaisissa puun
hankintaolosuhteissa suoritetuissa tarkas
teluissa saatiin tuloksia, joissa ostoajan
kohdaltaan ja korjuu- ja kuljetuskelpoi
suusluokiltaan huonoimman ja ~haimman 
oston ero oli 20,00 .•. 40,00 mk/m, kun 
oletettiin, että kantohinta on riippumaton 
leimikon ostoajasta ja korjuu- ja kauko
kuljetuskelpoisuudesta. Lisäksi edellytet
tiin, että hankintaolosuhdemuutosten mah
dollistamat toiminnalliset muutokset to
teutetaan käytännössä. 

2.3 Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun 
simulointimalli 

2.3.1 Yleistä 

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simuloin
timalli on Metsätehosaa kehitetty korjuu-



p11r1n puunkorjuun suunnittelun ja leimik
koketjutuksen apuväline, jonka avulla voi
daan myös simuloida erilaisissa puunhankin
taolosuhteissa tapahtuvaa korjuupiirin 
puunkorjuuta. Tämäntyyppisten mallien ra
kentaminen aloitettiin Metsätehosaa vuosi
na 1969-1971, jolloin kehitettiin atk-poh
jainen laskentamalli hankinta-alueen puun
korjuun suunnitteluun (Metsätehon tiedotus 
311). Tämän jälkeen mallia on kehitetty 
edelleen lähinnä tutkimustarpeiden vuoksi, 
jotta voitaisiin simuloida erilaisissa 
puunhankintaolosuhteissa tapahtuvaa korjuu
piirin toimintaa ja korjuun kustannuksia. 
Ihmistyövaltaisen puunkorjuun simulointi
malli valmistui vuonna 1974 (Metsätehon 
tiedotus 333). Mallia on kehitetty siten, 
että nyt sen avulla voidaan sekä suorittaa 
korjuupiirissä hakkuutyövoiman, metsäkulje
tuskaluston ja monitoimikoneiden leimikko
valintaa ja laatia näille tiettyä ketju
tusjaksoa koskevat korjuuohjelmat että si
muloida ketjutusjaksoittain korjuupiirin 
vuotuista puunkorjuuta ja sen kustannuksia. 

2.3.2 Toteutusympäristö 

Korjuupiirin puunkorjuun suunnittelu ei 
kehittyneessä puunhankintaorganisaatiossa 
ole itsenäinen toimenpide, vaan se liittyy 
kiinteästi metsäosaston ja hankinta-alu
een puunhankinnan suunnitteluun. Tätä 
tutkimusta ja mallikokonaisuutta tehtä
essä on oletettu, että metsäosasto sopii 
hankinta-alueiden kanssa vuotuisista ja 
kausittaisista hankintatavoitteista. Täl
löin voidaan käyttää apuna esimerkiksi 
kohdassa 2.2 (s. 8-10) esiteltyä puunhan
kinnan optimointisysteemiä metsäosastota
soisena. Hankinta-alue vastaa sovittujen 
hankintatavoitteiden saavuttamisesta metsä
osastolle, suorittaa kaukokuljetusten oh
jelmoinnin ja jakaa osto- ja korjuutavoit
teet edelleen osto- ja korjuupiireille sekä 
seuraa puunhankinnan toteutusta n11ssä. 
Korjuupiiri ohjelmoi leimikkosuunnittelun 
ja korjuun sovittujen tavoitteiden pohjal
ta sekä vastaa korjuun toteutuksesta. 

Kuvassa 4 on esitetty hankinta-alueen 
suunnittelusysteemien liittyminen osto
ja korjuupiirien suunnittelujärjestelmiin, 
oston ja korjuun toteutukseen sekä seuran
taan siinä muodossa, missä se on oletettu 
toteutetun leimikkoketjutus- ja puunkorjuun 
simulointimallia käytettäessä. 

Hankinta-alueella suoritetaan osto- ja 
korjuupiireihin ulottuva puunhankinnan op
timointi. Optimoinnin lähtökohta- ja 

perustietoina ovat 

-metsäosaston kanssa sovitut hankinta
tavoitteet 

- seurannasta saadut piireittäiset lähtö
varastotilanteet 

- piireittäiset ennustetut ostomahdolli
suudet 

- piireittäiset korjuuresurssien ennuste
tut saanti- ja käyttömahdollisuudet 

-hankinta-alueen kaukokuljetusresurssi
ennusteet sekä 

- varastorajoitukset ym. hankintaan vai
kuttavat rajoitintekijät. 

Hankinta-alue sopii piirien kanssa piireit
täisistä toimintamahdollisuuksista ja 
-ennusteista sekä neuvottelee muutosmahdol
lisuuksista optimointia tehtäessä, kunnes 
saadaan tyydyttävä puunhankintasuunnitelma. 
Se tehdään hankintavuosittain ja sitä tar
kennetaan tarvittaessa hankintavuoden kulu
essa. Jos optimoinnin perustietojen kehi
tys .poikkeaa oleellisesti ennustetusta, 
joudutaan suorittamaan uusi optimointi
kierros ja tarkistamaan hankintasuunnitel
ma tämän mukaisesti. 

Hankinta-alueen puunhankintasuunnitelmassa 
määritetään piireille kausittaiset (esim. 
vuodenajoittaiset) osto- ja korjuutavoit
teet sekä niihin liittyvät varastojen määrä
ja laatutavoitteet. Piirin oston ja kor
juun kausitavoitteet jaetaan edelleen lyhy
emmille, esimerkiksi kuukauden pituisille 
jaksoille. Nämä ovat välittömiä toiminta
tavoitteita, joita piirissä pyritään tote
uttamaan ja joiden toteutumista seurataan. · 
Seurannasta saadaan takaisinkytkentä suun
nitteluun ja toimintamuutoksiin. 

Korjuun ohjelmointi on piirikohtainen suun
nitteluvaihe, missä hankinta-alueen kanssa 
sovitut korjuutavoitteet muunnetaan konk
reettisiksi toimintaohjeiksi ja 4nääräyk
siksi. Hankinta-alueen puunhankinnan koko
naiskustannusten minimointi edellyttää, 
että piireittäinen korjuun ohjelmointi 
suoritetaan hankinta-optimoinnista saatu-

. jen toimintatavoitteiden mukaisesti. Näis
sä tavoitteissa on määritetty puutavara
lajeittain ja korjuu- ja kaukokuljetuskel
poisuusluokittain korjattavat puutavara
määrät. Täten varmistetaan kaukokulje
tuksen onnistuminen ja luodaan piirin omal
le korjuulle tuonnempanakin hyvät toiminta
edellytykset. 
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Lähtötilanne Seuranta 

Toteutus 

Osto 
Yrityksen~-------r------~r-----~ 
Oll&t 
leimikot Pysty

kaupat 
Hankinta
kaupat 

Käteis
kaupat 

Luovuttamattomat 
hankintakaupat 

Hankinta-alue 

Kuva 4. Hankinta-alueen puunhankinnan suunnittelun liittyminen 
osto- ja korjuupiirin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan 

Leimikkoketjutus- ja pmmkor juun simuloin
timalli on apuväline, jonka avulla voidaan 
laatia piirin hakkuumiehille, monitoimi
koneille ja metsäkuljetuskalustolle sovi
tut korjuutavoitteet huomioon ottava 
korjuuohjelma. Vaihtoehtoisesti mallilla 
pystytään annetun lähtövarastotilanteen 
ja ostorytmityksen sekä määritettyjen 
korjuutavoitteiden ja -resurssien rajoissa 
simuloimaan piirin korjuutoimintaa ja sen 
kustannuksia. 

2 . 3.3 Toimintaperiaate 

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simuloin
timalli on tietokoneen käyttöön perustuva 
puunkorjuun suunnittelusysteemi, joka 
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ohjelmoi korjuun piireittäin yksittäiselle 
tai useammalle korjuujaksolle . Malliin syö
tettävät korjuutavoitteet ja resurssien 
työllistämistavoitteet saadaan hankinta
alueen hankinnan optimoinnista ja niiden 
avulla pyritään ohjaamaan p11r1n korjuu
toimintaa siten, että hankinta-alueen 
puunhankinnan vuotuiset kokonaiskustannuk
set minimoituvat. Korjuutavoitteet anne
taan korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuus
luokkiin jaettuina puutavaralajeittaisina 
määrätavoitteina. Resurssitavoitteilla oh
jataan vakituisten ja tilapäisten korjuu
resurssien käyttöä. 

Malli pyrkii toteuttamaan ketjutusjaksoit
taisen korjuun ohjelmoinnin asetettujen 
tavoitteiden rajoissa minimikustannuksin 
valitsemalla hankintatavoitteiden mukaisia 



Edellisen 
jakson 
suunnitellut 
ostot 

Puutavara
laji
tavoi tteet 

Korjuumene
telmittäiset 
tavoitteet 

Korjuu- ja 
kaukokuljetus
kelpoisuus
vaatimukset 

Korjuuajan 
päättyminen 

Hakkuumiehet 

Monitoimi
koneet 

Metsäkuljetus
kalusto 

Yhdistely 

Kuva 5. Ketjutus j &ksoittaisen korjuuohjelman laadinnan 
systeemikaavio 

leimikoita, ohjaamalla korjuumenetelmien 
käyttöä ja minimoimaila vuodenajoittaisia 
korjuun ja kaukokuljetuksen lisäkustannuk
sia sekä koneiden siirtokustannuksia. 

Mallin leimikkovalinta perustuu tavoit
teiltaan tarkentuviin valintakierroksiin. 
Leimikot valitaan puutavaralajisuhteiden, 
vuodenajoittaisen korjuu- ja kaukokuljetus
kelpoisuuden, vuodenajoittaisten korjuun 
ja kaukokuljetuksen mahdollisten lisäkus
tannusten ja sijainnin perusteella. Lisäk
si otetaan huomioon eri korjuumenetelmien 
käyttömahdollisuudet, leimikoittainen ih
mistyövaltaisen ja koneellisen korjuun 
välinen kustannusero ja ostossa sovittu 
korjuun takaraja. 

2.3.4 Systeemin kuvaus 

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simuloin
timalli jakautuu toiminnallisesti kahteen 
sisäkkäiseen osaan - korjuun simulointiin 
ja leimikkoketjutukseen. Puunkorjuun si
mulointiosa muodostaa hankintavuotta kos
kevan puiteosan, jonka sisällä leimikko
ketjutusosa laatii ketjutusjaksoittaiset 
(esim. kuukausittaiset) kor j uuohjelmat. 
Mallin kuvaus suoritetaan tarkastelemalla 
näitä osia erikseen. 

Ketjutusjaksoittaisen leimikkoketjutuksen 
systeemikaavio on esitetty kuvassa 5. Lei
mikkojoukko, josta ketjutettavat leimikot 
valitaan, muodostuu edellisellä ketjutus-
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kerralla korjuuohjelman ulkopuolelle jää
neistä leimikoista ja uusista leimikoista, 
joissa suunnittelu on edennyt niin pitkäl
le, että ne voidaan ottaa nyt korjuuohjel
maan. 

Systeemi laatii korjuuohjelman kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäisessä (leimikkovalinta) 
valitaan leimikkojoukko, joka täyttää ase
tetut korjuutavoitteet, ja toisessa (ketju
tus) laaditaan koneittaiset korjuuohjelmat 
(vertaa kuvaan 5). 

Leimikkovalinta suoritetaan hankintatavoit
teista ja leimikon ominaisuuksista muodos
tetun valintafunktion avulla. Valintafunk
tiosaa leimikon kelpoisuusindeksi (I) las
ketaan kaavasta 

pl x 1=1 n x tx. + I =t .X ~( xi ) (l _ sxi + xi~~ 
E x. 1 

j=l J 

.~ [( xi ) x ( l _ syi + xi ~ + P2 x 1=1 n ty. 
t x. 1 

j=l J 

( 
sz + .~ x.\ l ( \ 

p3 x 1 - t~=l 1
-) Jx 1 - P:), jossa 

p1 = puutavaralajikomponentin painotuskerroin 

p2 = korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuskomponentin 
painotuskerroin 

p3 = korjuumenetelmäkomponentin painotuskerroin 

p4 = vuodenajan korjuun ja kaukokuljetuksen lisä-
kustannusten painotustekijä 

xi = puutavaralaj in i määrä leimikossa 

n = eriteltävien puutavaralajien lukumäärä 

sxi = jo valittu puutavaralajin i määrä 

txi = puutavaralajin i tavoitemäärä 

sy. "' j o valittu puutavaralajin i määrä, joka edustaa 
1 leimikon korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuusolo

suhteita 

ty . = puutavaralajin i tavoitemäärä, joka edustaa 
1 leimikon kor j uu- ja kaukokuljetuskelpoisuus

olosuhteita 

sz = leimikon edullisimmalle korjuumenetelmälle jo 
valittu puumäärä 

tz "' leimikon edullisimman korjuumenetelmän puumäärä
tavoite 

v = leimikon korjuun ja kaukokuljetuksen yksikkö
lisäkustannukset ao. vuodenaikana 

Piirin vuodenajoittaiset korjuuolosuhteet 
ja käytettävissä olevat korjuuresurssit . 
otetaan huomioon määritettäessä leimikolle 
edullisinta korjuumenetelmää . Laskentaan 
käytetään puunkorjuun kehitysennusteen las
kentamallia (Metsätehon tiedotus 336). 
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Tässä vertailulaskennassa otetaan leimikko
olosuhteista huomioon rungon keskikoko, 
hakkuutapa, puulajisuhteet, leimikon tihe
ys, hakkuun ja metsäkuljetuksen maastoluok
ka, metsäkuljetusmatka sekä korjuun vuoden
aika. 

Kelpoisuusindeksin laskentakaavan painotus
kertoimet ovat vapaasti säädeltävissä vas
taamaan piirin korjuuohjelmoinnin tarpei
ta. 

Tarkentuvissa 
yksittäiselle 
tafunktio (F) 

leimikkovalintakierroksissa 
leimikolle laskettava valio
on muotoa 

SX +X 

--'-tx-~ , j ossa 

I = kelpoisuusindeksin arvo leimikolla 

qk valintakierroksen valintaraj akerroin 

sx = jo valittu kokonaispuumäärä 

x = leimikon kokonaispuumäärä 

tx kokonaispuumäärätavoite 

Jos valintafunktio saa positiivisen arvon, 
leimikko otetaan ketjutusrekisteriin (ver
taa kuvaan 5, s. 13). Jos arvo on negatii
vinen, leimikko jätetään valitsematta. 
Korjuuajan loppumisen vuoksi valittavat 
leimikot ja kyseisenä vuodenaikana korjuu
kelpoisuusolosuhteiltaan korjuukelvottomi
na hylätyt leimikot muodostavat poikkeuk
sen tästä valintafunktiota hyväksi käyttä
västä leimikkovalintamenettelystä. 

Koneittaiset korjuuohjelmat muodostetaan 
leimikkovalinnassa ketjutusrekisteriin va
lituista leimikoista. Koneittaisia kor
juuohjelmia laadittaessa noudatetaan seu
raavia kriteerejä. 

- Monitoimikoneille valitaan monitoimi
konekorjuun ja ihmistyövaltaisen korjuun 
vertailukustannusten perusteella edul
lisimmat leimikot. 

- Korjuukoneet pyritään pitämään omilla 
korjuualueillaan siten, että kuljetta
jien työmatkat eivät muodostu kohtuutto
man pitkiksi. 

- Koneen siirrot leimikolta toiselle pyri
tään suorittamaan siten, että korjuujak
son koneittaiset kokonaissiirtokustan
nukset minimoituvat. 

- Huolehditaan oikeasta työjärjestyksestä 
monitoimikonekorjuuketjuissa (mallissa 
korjuu- ja kuljetuskoneet eivät ole pa
risidonnaisia). 



Korjuu
t avoitteet 
ja 
-resurssit 

Edelliselt ä 
vuodelta 
siirt yvät 
leimikot 
leimikko
rekist eriin 

Kerjuulle 
uudet kausi
tavoit teet 
j a käytettä
vät resurssit 

Edellisellä 
jaksolla 
suunnit ellut 
leimikot 
l eimikko
rekist er iin 

Kor juun jakso
tavoitteiden 
määritys 

Jakson 
Jakson 11---~ 1kor juuohjelma 
korjuuohjelman t ulost us 
laadint a 

Kuva 6. Puunkorj uun simuloinnin systeemikaavio . 

Ketjutuksen yhteydessä lasketaan koneit
tain työn arvioitu alkamispäivä leimikos
sa sekä korjuun kehitysennusteen laskenta
mallia hyväksi käyttäen koneen tuotostason 
ja leimikko-olosuhteiden perusteella työn 
kestoaika käyttötunteina. Samalla laske
taan myös leimikon hakkuutyöa j anmenekki 
miestyöpäivinä . Lisäksi saadaan lasketuk
si korjuuvaiheen toteutuskustannusarviot. 

edellä esitetyllä leimikkoketjutusosalla . 
Puunkorjuun simulointimallin systeemikaa
vio on esitetty kuvassa 6. Mallin toiminta 
pohjautuu kohdassa 2.3.2 (s.ll) esitettyyn 
toimintaympäristön kuvaukseen. Korjuuoh
jelmat laaditaan ja korjuun toteutusta si
muloidaan mallissa korjuukausittain (vuo
denaikajako ) ja ket j utusjaksoittain (kuu
kausijako). Uudet leimikot otetaan leimik
kovalintaan vuotuisen ostorytmin mukaises
ti, silloin kun leimikoiden suunnittelu on 
edennyt niin pitkälle, että ne voidaan tar
vittaessa ottaa mukaan korj uuohjelmaan. 

Puunkorjuun 
korjuupiirin 
jossa piirin 

simulointimalli on osto- ja 
puunhankintaa simuloiva osa, 
kor.juutoimintaa jäljitellään 
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Korjuun kausitavoitteet ja korjuuresurssi
en käytön ohjaus perustuvat hankinta-aween 
puunhankinnan optimoinnin antamiin piiri
kohtaisiin tuloksiin. Näiden toteutumista 
seurataan ketjutusjaksoittain. Jos toteu
tus poikkeaa oleellisesti annetuista ta
voitteista, suoritetaan seuraavan jakson 
korjuutavoitteisiin korjaus, jolla pyri
tään saavuttamaan optimaalinen toiminta 
ja turvaamaan hankinta-alueen hankintata
voitteiden toteutuminen. 

Korjuun simulointimallin tuloksina saadaan 
ketjutusjakson korjuuohjelma, jota tässä 
pidetään myös korjuun toteutuksena, ja 
korjuukausittainen yhdistelmätulostus. 
Näiden perusteella voidaan arvioida kor
juun onnistumista hankinta-alueen asetta
m11n korjuutavoitteisiin verrattuna sekä 
laskea korjuun toteutuksen kustannukset 
erilaisissa puunhankintaolosuhteissa. 

2.3.5 Käyttökokemukset 

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simuloin
timalli on toteutettu IBM: n S 370/145 -tie
tokoneelle FORTRAN IV -ohjelmointikielel
lä. Käyttökokeiluissa on todettu, että 
malli kokonaisuutena toimii loogisesti ja 
simuloi piirin korjuun toteutusta ja kus
tannuksia riittävän tarkasti. Malli ottaa 
korjuuolosuhteiden muutokset huomioon 
korjuun toteutuksessa ja kustannuksissa, 
joten sillä pystytään jälkilaskentana ver
taamaan olosuhteiltaan erilaisten korjuu
piirien toimintaa toisiinsa tai vaihtoeh
toisesti ennustamaan tietyillä korjuumene
telmillä suoritettavan korjuun toteutus
kustannukset olettaen, että ostojen kehi
tys noudattaa jonkin tunnetun vuoden osto
rytmiä ja leimikkojakaumaa. 

Leimikkoketjutusosaa sellaisenaan ei ole 
toistaiseksi kokeiltu käytännössä korjuun 
ohjelmoinnin apuvälineenä, mutta simuloin
nissa saatujen käyttökokemusten perusteel
la vaikuttaa mahdolliselta, että tämän 
tyyppisestä systeemistä voitaisiin kehit
tää korjuun suunnittelijan apuväline. 
Vaihtoehtoisten korjuumenetelmien vertailu
kustannuslaskenta-, korjuun kestoaika- ja 
resurssitarvelaskenta- sekä korjuun toteu
tuksen kustannuslaskentarutiinit antaisi
vat jo nykyisellään korjuun suunnitteli
jalle käyttökelpoista lisätietoa korjuu
ohjelman laatimiseen, vaikka itse leimikot 
ketjutettaisiinkin manuaalisesti. 
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3 LASKENTAPERUSTEET 

3.1 Hankinta-alueen toimintaolosuhteiden 
määrittely 

3.1.1 Tiedonkeruu toimintaolosuhteista 

Leimikko- ja toimintaolosuhdeaineisto on 
kerätty 0/Y Kyro A/B- Oy W. Rosenlew Ab:n 
metsäosaston kolmesta ostopiiristä. Niiden 
on oletettu yhdessä muodostavan hankinta
-alueen, jolle metsäosasto antaa hankinta
tavoitteet. 

Piireistä on kerätty seuraavat tiedot. 

- Vuotta 1974 koskevat ostopysty- ja omien 
leimikoiden ostojakaumat, hankinta- ja 
käteiskauppojen osto- ja vastaanotto
jakaumat sekä yleistiedot korjuun ja 
kaukokuljetuksen toteutuksesta ja varas
toista 

- Leimikkoluettelo vuoden 1974 aikana os
tetuista pystyleimikoista, suunnitel
luista omien metsien leimikoista ja 
vastaanotetuista hankinta- ja käteis
kaupoista (= leimikkoaineisto) 

-Otos, jolla korjuutyönjohtajat tarken
sivat leimikkoluettelon korjuu- ja kauko
kuljetusolosuhdetietoja sekä korjuun 
toteutuksen kustannustietoja 

Tutkimuksen varsinaisena laskenta-aineis
tona on käytetty vuoden 1974 leimikkoluet
telon leimikoita, joiden korjuun ja kauko
kuljetuksen olosuhde- ja kustannustietoja 
on tarkennettu otosleimikoiden avulla. 
Kerättyjä vuoden 1974 yleistietoja on käy
tetty laskentamallin rakentamisessa ja 
mallin toimintojen ja kustannusperusteiden 
testaamisessa. 

3.1.2 Ostotoiminnan kehitys 
tutkimusaineistossa 

Leimikkoaineiston hankintamäärät olivat 
seuraavat. 

Puutavara
laji 

Havutukki 

Kuuaikuitupuu 

Måntykuitupuu 

Muut 

Yhte1111så 

Vastaanotetut 
Omat ja osto- hankinta- ja 
pystTleimikot käteiakaupat 

puUIIIåärå ... 3 

139 270 

36 740 

17 550 
9 470 

203030 

49 450 

19 88o 

12 910 

2 030 

84 270 



Hankinta- ja käteiskauppojen osuus oli 
30 % vuotuisesta kokonaishankintamäärästä. 

Puutavaralajeittainen pystyleimikoiden os
ton ja omien leimikoiden korjuusuunnitte
lun edistyminen verrattuna vuoden pysty
leimikeiden kokonaishankintamäärään on esi
tetty kuvassa 7. 

Osto on ollut voimakkaasti kausiluonteis
ta, sillä ainoastaan 10 •.. 20% pystyleimi
koista on ostettu kevään ja kesän aikana. 
Puutavaralajisuhteet sen sijaan ovat kehit
tyneet tasaisesti koko ostovuoden ajan. 

Hankinta- ja käteiskaupoista on talvella 
(12-01 .•• 03-31) vastaanotettu 50%, ke
väällä (04-01 .. . 06-15) 30 %, kesällä 
(06-16 •.. 09-30) 13% ja syksyllä (10-01 •.• 
11-30) 7 % vuoden aikana vastaanotettujen 
h~kinta- ja käteiskauppojen kokonaismää
rästä. Täten hankinta- ja käteiskauppojen 
toimitukset ovat keskittyneet voimakkaasti 
talveen ja kevääseen. 

3.1.3 Tutkimusaineiston korjuu- ja 
kaukokuljetusolosuhteet 

Otosleimikoista korjuutyönjohtajat paikal
listuntemuksensa perusteella tarkistivat 
korjuu- ja kaukokuljetusolosuhdetiedot. 
Otosleimikoiden tiedot on yleistetty kos
kemaan vastaavia leimikkoaineiston leimi
koita. Pystyleimikoiden osalta keskimää
räiset tarkennetut korjuu- ja kaukokulje
tusolosuhdetiedot on esitetty taulukossa 2. 

TAULUKKO 2 

Kauko-
kuljetus 
mahdollista 

talvella 

talvella ja 
kesällä 

kaikkina 
vuodenaikoina 

Yhteensä 

Pystyleimikoiden puumäärien suhteellinen 
jakautuminen korjuu- ja kaukokuljetus
kelpoisuusluokkiin. Koko leimikkoaineisto 

Korjuu mahdollista 

talvella kaikkina Yhteensä 
talvella ja vuoden-

kesällä aikoina 

% puumäärästä 

4 3 8 15 

l 4 6 ll 

10 18 46 74 

15 25 60 100 

Vastaanotettujen hankinta- ja käteiskauppo
jen kaukokuljetusolosuhteet on esitetty 
taulukossa 3. 

9 lO U l2 

Muut 

Minty
kuitupuu 

Kuusi
kuitupuu 

HaYU
tukki 

Kuva 7. Pystyleimikoiden oston ja omien leimikoiden 
suunnittelun edistyminen. Koko leimikkoaineisto 

TAULUKKO 3 Hankintakauppojen puumäärien 
suhteellinen jakautuminen 
kaukokuljetuskelpoisuusluokkiin. 
Koko leimikkoaineisto 

Kaukokuljetus % puumäärästä mahdollista 

talvella 12 
talvella ja kesällä 49 
kaikkina vuodenaikoina 39 

Yhteensä 100 

3.1.4 Varasto-optimoinnin laskenta
vaihtoehtojen määrittely 

Tutkimuksen varasto-optimointilaskelmat 
pohjautuvat kerättyyn leimikkoaineistoon. 
Monitoimikoneilla suoritettavan korjuun 
osuuden on oletettu olevan 30 % hankinta
alueen kokonaiskorjuumäärästä. Optimointi
laskelmia on suoritettu sekä kerätyn kol
men ostopiirin kokonaisleimikkoaineiston 
että yksittäisten korjuuolosuhteiltaan 
vaihtelevien ostopiirien leimikkoaineisto
jen perusteella. Tutkimuksessa on myös 
suoritettu tarkasteluja, joissa hankinta
ja käteiskauppojen osuutta vuoden kokonais
hankintamäärästä on vaihdeltu. 

Varasto-optimointilaskennan perusvaihto
ehdoksi on tutkimuksessa määritelty han
kinta-alue, joka leimikko-olosuhteiltaan 
vastaa vaikeimman ostopiirin olosuhteita 
ja jossa hankinta- ja käteiskauppojen 
osuus on 15 % kokonaishankintamäärästä. 
Kuvassa 8 on esitetty vuodenajoittain ta
soi tetut vastaanotettujen puumäärien kehitys 
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Kuva 8. Hankintakauppoj en vastaanoton ja pyst yleimi
koiden suunnittelun edistyminen . Peruavaihtoehto 

hankinta- ja käteiskaupoissa sekä korjuun 
suunnittelun läpäisseiden pystyleimikoiden 
puumäärien kehitys varasto-optimointilas
kelmien perusvaihtoehdossa. 

Ostopystyleimikoiden korjuun suunnitteluun 
on oletettu kuluvan ostohetkestä aikaa kes
kimäärin kuukausi, minkä jälkeen leimikko 
voidaan ottaa mukaan leimikkoketjutukseen. 
Hankintakaupat katsotaan voitavan ottaa 
kuljetusohjelmaan välittömästi vastaanotto
mittauksen jälkeen. 

Perusvaihtoehdossa pystyleimikoiden korjuu
ja kaukokuljetusolosuhteet sekä hankinta
ja käteiskauppojen kaukokuljetusolosuhteet 
on määritelty vastaamaan olosuhteiltaan 
vaikeinta ostopiiriä (taulukot 4 ja 5). 

TAULUKKO 4 

Kauko-
kuljetus 
mahdollista 

talvella 

talvella ja 
kesällä 

kaikkina 
vuodenaikoina 

Yht eensä 

Pystyleimikoiden puumäärien suhteellinen 
jakautuminen korjuu- ja kaukokuljetus
kelpoisuusluokkiin. Peruavaihtoehto 

Korjuu mahdollista 

talvella kaikkina Yhteensä 
talvella ja vuoden-

kesällä aikoina 

% puumäärästä 

8 6 6 20 

0 5 7 12 

8 27 33 68 

16 38 46 100 

Hankinta-alue toimittaa havutukkeja kah
delle sahalle ja kuusikuitupuuta yhdelle 
ja mäntykuitupuuta yhdelle puunjalostus
laitokselle. Puunjalostuslaitosten raaka-
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TAULUKKO 5 Hankintakauppojen puumäärien 
suhteellinen j akautuminen 
kaukokul j etuskelpoisuusluokkiin . 
Peruavaihtoehto 

Kaukokuljetus % puumäärästä mahdollista 

talvella 17 

t al vella j a kesällä 50 

kaikkina vuodenaikoina 33 

Yhteensä 100 

aineen oletetaan kokonaisuudessaan kerty
vän hankintaolosuhteiltaan yhtenevistä 
hankinta-alueista, joten laskennassa pe
rusvaihtoehdoksi määritellyn hankinta
alueen varastointi- ja toimitustavoitteet 
ovat samalla tehtaiden tasaisen puunkäytön 
säätelemiä metsäosaston keskimääräisiä ta
voitteita. 

3 . 2 Kustannusperusteet puunhankinnan 
optimoinnissa 

3.2 .1 Yleiset kustannusperusteet 

Optimoinnissa. on käytetty vuoden 1976 lop
pupuolen hinta- ja kustannustasoa ja 13 
%:n korkoa. Kantohinta oletetaan makset
tavaksi pystykaupoissa ja hankintahinta 
hankintakaupoissa siten, että kuukauden 
kuluttua kaupantekohetkest~ maksetaan 
hinnasta 30 %, kolmen kuukauden kuluttua 
30% ja . loput 40% kuukauden kuluessa lop
pumittauksesta. Kustannustarkastelu on 
kohdistettu paaosin kolmeen tärkeimpään 
puutavaralajiin, havutukkiin, kuusikui tu
puuhun ja mäntykuitupuuhun, jotka yhdessä 
muodostav~t noin 95 % koko hankintamäärästä. 
Resurssilaskelmissa myös muut tavaralajit 
ovat mukana. Puutavaralajien käyttöpis
teiden on oletettu sijaitsevan siten, että 
havutukki kuljetetaan piireistä käyttöpis
teeseen A tai B, kuusikuitupuu käyttöpis
teeseen A ja mäntykuitupuu käyttöpisteeseen 
B. 

3.2.2 Puunhankinnan keskimääräiset 
kustannukset 

Korkokustannusten laskemiseksi puunhankin
nan eri osavaiheet on hinnoiteltu taulukon 
6 mukaisesti. Korjuukustannukset välilli
sine kustannuksineen ovat peräisin Metsä
tehossa tehdystä puunkorjuun kehitysennus
teesta. Hankinta- ja käteiskauppojen 



TAULUKKO 6 Raakapuun keskimääräiset hankintakustannukset ja 
arvo eri varastopisteissä 

Toiminto tai 
varastopiste 

Kantohinta 

Korjuukustannukset 

Arvo tienvarsivarastossa 

Hankintahinta 

Alkukuljetus rautateille 

Arvo rautatievarastossa 

Rautatiekuljetus 

Autokuljetus 

Arvo tehdasvarastossa 

hankintahinta on tässä laskettu lisäämällä 
pystykauppojen kantohintaan keskimääräiset 
korjuukustannukset. Kaukokuljetuksen välil
liset ja välittömät kustannukset on saatu 
suorittamalla kaukokuljetusten optimointi 
vuoden 1976 syksyn kustannuksilla. Työn
johtokustannuksia ei ole otettu tässä mu
kaan kustannuslukuihin, koska niiden mak
satus on riippumaton käytetystä varastoin
tipolitiikasta. 

3.2.3 Resurssien käytöstä aiheutuvat 
kustannukset 

Puunhankinnassa pyritään kaikissa osavai
heissa käyttämään vakinaisia hakkuumiehiä 
ja vakinaisia tavoiteansiosopimuksen teh
neitä koneyrittäjiä. Korjuusaa on tavoit-

Puutavaralaji 

havutukki 1 kuusi- 1 mänty-
kuitupuu kuitupuu 

Käyttöpiste 

B 1 A 
1 

A 
1 

B 

mk/m3 

115,00 115,00 62 ,00 60,00 

27,00 27,00 50,00 48,00 

142,00 142,00 112,00 108,00 

142,00 142,00 112,00 108,00 

1,00 - - 7,50 

149,00 - - 115,50 

8,00 - - 8,50 

12,00 9 ,00 13,50 13,50 

154,00 151,00 125,50 121,50 

teena prosessoreja käyttäen 30 %:n ko
neellistamisaste. Kaukokuljetuksessa py
ritään noudattamaan tehdyn kaukokuljetus
optimoinnin kuljetusratkaisua. 

Vuotuiseksi teoreettiseksi työajaksi on 
oletettu 231 pa1vaa, joka resurssiryhmit
täin jakautuu seuraavasti eri vuodenajoil
le ja eri työlajeihin {taulukko 7). 

Keskimääräisinä päivätuotoksina on käytet
ty puunkorjuun kehitysennustelaskelmien ja 
seurantatilastojen perusteella monitoimi
koneella 105 m3:ä, kuormatraktorilla 65 m3:ä 
sekä hakkuumiehellä tavaralajimenetelmäkor
juussa 10 m3:ä ja erilliskaadossa 60 m3:ä. 
Autokuljetuksen keskituotokset vaihtelevat 
kuljetuksen ~ähtö- ja päätepisteittäin 
60:stä 140 m :iin/pv. Eri puutavaralajien 
välisinä tuotoseroina on käytettyMetsätehon 

TAULUKKO 1 Työajan jakautuminen 

Puunhankintatyöt 

Resurssi- Vuodenaika Muut työt 

ryhmä 1.1.-31.12 . 
talvi l kevät 1 kesä 1 syksy 

1.12 . -31.3. 1.4. - 15.6. 16.6. -30.9. 1.10.-30 .11. 

pv/kausi 

Hakkuutyövoima 83 38 43 41 26 

Monitoimikoneet 84 52 53 42 -
Kuormatraktorit 84 48 50 42 1 
Puutavara-autot 84 52 53 42 -
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Sovittua tavoiteansiota edel.lyttåvi.n 
vuosituotokaen al.itua, % 

Kuva 9. Tavoiteansiosopimuksen tehneiden yrittäjien 
koneiden tavoiteansion alituksen lisäkustannukset 

suorittamista työntutkimuksista ja muista 
vastaavista selvityksistä saatuja tuloksia. 

Tavoiteansiosopimuksen tehneille monitoimi
kone-, kuormatraktori- ja puutavara-auto
yrittäjille eri vuodenaikoina tapahtuvien 
yhteensä alle 15 työpäivää kestävien ko
neittaisten seisokkien ei katsota merkitse
vän niin suurta kokonaisanaion menetystä, 
että vuotuinen tavoiteansio jäisi saavutta
matta. Tätä pitempien vuoden aikana ta
pahtuvien yhteenlaskettujen seisokkien ole
tetaan vaikuttavan suorassa suhteessa ta
voiteansioon. Sopimusohjemaksujen olete
taan olevan 5 % muita ohjemaksuja alhaisem
mat. Jos tavoiteansio jää saavuttamatta, 
nostetaan yleisen sopimuskäytännön mukai
sesti jokaiselta tavoiteansion alle jää
neeltä 1 %:lta ohjemaksuja 0.5 %, ei kui
tenkaan yli alentamattomien ohjemaksujen. 
Lisäksi oletetaan, että monitoimikoneille 
joudutaan yli 30 vrk menevistä, työnanta
jasta johtuvista seisontapäivistä maksa
maan korvausta 340 mk/vrk. Vakituiset hak
kuutyömiehet katsotaan täystyöllistetyiksi. 

Hankinta-alueen korjuu- ja/tai kuljetusre
surssien seisokit aiheutuvat siitä, että 
oston rytmitys ja/tai leimikoiden korjuu
ja kaukokuljetuskelpoisuudet eivät vastaa 
käytettävissä olevien resurssien asettamia 
vaatimuksia. Tällöin tavallisimmin keli
rikkakausina toiminta häiriytyy ja puuta 
ei saada tehtaille sovittujen tavoitteiden 
mukaisesti. Puuttuva puu on hankittava 
joko tilapäisiä resursseja käyttäen muina 
vuodenaikoina tai vaihtoina ja ostoina suo
raan tehtaalle, jos häiriötön tuotanto ha
lutaan turvata. Jos käytettävissä olevilla 
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vakinaisilla hankintaresursseilla ei paas
tä poikkeavien hankintaolosuhteiden vuoksi 
suunniteltuihin kokonaispuumäärätavoittei
siin, oletetaan tässä laskelmassa, että 
vajaus joudutaan korvaamaan tilapäisillä 
resursseilla tapahtuvalla puunhankinnalla 
- suunniteltua kausityövoiman käyttöä ei 
katsota tilapäisen työvoiman käytöksi, 
koska se ei aiheudu vakinaisten resurssien 
käyttöhäiriöistä eikä aiheuta lisäkustan
nuksia. 

Edellä esitetystä aiheutuu, että tilapäi
sillä resursseilla hankitun puumäärän li
säkustannuksiksi katsotaan suoranaisten 
tilapäisen työvoiman käytöstä aiheutuvien 
lisäkustannusten ohella myös tähän puumää
rään kääntäen verrannolliset vakinaisten 
resurssien seisontakorvaukset ja tavoite
ansion alle jäämisestä johtuvat "sakko
korot". Työtilanteesta johtuvan seisotuk
sen ja tavoiteansion alituksen aiheutta
mat lisäkustannukset, jotka on kohdennettu 
suunnitellusta vuosituotoksesta puuttumaan 
jääneeseen puumäärään, on esitetty kuvassa 
9. 

Lisäksi tilapäisen hakkuutyövoiman käyttö 
oletetaan pienemmän tuottavuuden ja siitä 
johtuvien suurempien välillisten kustannus
tensa vuoksi 10 % kalliimmaksi kuin vaki
naisen sopimustyövoiman käyttö. Tilapäisen 
metsäkuljetuskaluston käytön lasketaan ole
van 10 % kalliimpaa kuin vakituisen sopi
muskaluston käyttö. Erosta puolet aiheutuu 
alentamattomista ohjemaksuista ja puolet 
suuremmista valvonta- ja välillisistä kus
tannuksista. Tilapäisen kaukokuljetuska
luston käytön osalta menetetään sopimus
alennushyöty, 5 %. Markkamääräisinä suora
naiset tilapäisen työvoiman tai kaluston 
käytöstä aiheutuvat keskimääräisistä toteu
tuskustannuksista lasketut lisäkustannukset 
ovat hakkuusaa ~ ,40 mk/m3, metsäkuljetuk
sessa 1,03 mk/m ja kaukokuljetuksessa 
0,55 mk/m • Kun nämä lisätään kuvassa 9 
esitettyihin epäsuor11n kustannuksiin, 
päästään tilapäisellä työvoimalla korjat
tavan puutavaran kokonaislisåkustannuksiin, 
jos muu raakapuu hankitaan sopimussuhtees
sa olevilla vakinaisilla resursseilla. 

Jos kaukokuljetuksissa on kokonaishankin
takustannusten kannalta edullista poiketa 
kaukokuljetusoptimoinnin kuljetusratkai
susta, käytetään näiden poikkeamien lisä
kustannuksin& vastaavia kuljetusoptimoin
nin varjohintoja. 



3.3 Kustannusperusteet puunkorjuun 
simuloinnissa 

Korjuun kustannukset on laskettu leimikoit
tain kahdelle vaihtoehtoiselle korjuuket
julle: 

erilliskaato - pieni prosessori -
kuormajuonta 

ja 

hakkuu ihmistyönä tavaralajimenetel
mällä- kuormajuonto. 

Laskennassa on käytetty hyväksi korjuun ke
hitysennusteen mukaisia tuotosfunktioita 
sekä vuoden 1976 lopun tuotos- ja kustan
nustason mukaisia koneiden tuntikustannuk
sia ja ihmistyön päiväkustannuksia. Tuo
tosfunktiot ja kustannukset on esitetty 
Metsätehon tiedotuksessa 336. 

Yksityisen koneen tuntikustannuksia ja 
tuotostasoa on mahdollista mallissa muut
taa, mutta eri korjuuolosuhteiden väliset 
tuotos- ja kustannussuhteet oletetaan ko
netyypeittäin koneen tehokkuudesta riippu
mattomiksi. 

Koneiden siirtokustannukset on laskettu 
kuntakoordinaatteihin perustuvien kunnan 
sisäisten keskimääräisten siirtomatkojen 
ja kunnasta toiseen tapahtuvien siirtomat
kojen perusteella. Pienen prosessorin 
siirtoaikavakiona on käytetty 3.0 h:a ja 
keskimääräisenä siirtymisnopeutena 13 
km:ä/h. Kuormatraktorin siirtoaikavakio, 
joka sisältää siirtoajoa 5 km, on ollut 
2.0 h ja keskimääräinen siirtymisnopeus 
15 km/h. Siirtokustannukset on laskettu 
50 %:n tuntikustannuksilla. 

Korjuuajankohdan muuttumisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset on määritetty otosleimi
koiden avulla. Näistä leimikoista piirien 
korjuutyönjohtajat selvittivät ihmistyöval
taisen ja koneellisen korjuun sekä kauko
kuljetuksen lisäkustannukset eri vuoden
aikoina edullisimpaan korjuuajankohtaan 
verrattuna. Näitä lisäkustannuksia aihe
uttavat mm. mahdolliset muutokset metsä
kuljetusmatkassa, metsäkuljetuksen maasto
luokissa, autokuljetuksen kuormauspaikka
luokissa sekä metsäautotien ja varastopai
kan rakennus- ja kunnossapitotöiden mää
rässä. 

4 VARASTO-QPTIMOINNIN TULOKSET 

4.1 Puunhankinnan optimointimallin 
tulokset 

4.1.1 Tulosten yleistettävyys 

Puunhankinnan optimointimalli minimoi puun
hankinnan vuotuiset kokonaiskustannukset. 
Ratkaisu pätee olosuhteissa, jotka ovat 
lähellä laskentaperu.stejssa esitettyä puun
hankintatilannetta. Jos esimerkiksi lei
mikoiden korjuu- ja kaukokuljetuskelpoi
suusolosuhteet, ostojen rytmitys tai kus
tannusperusteet poikkeavat oleellisesti 
laskentaperusteissa esitetyistä, on syytä 
suorittaa uusi optimointi. 

Pelkkä optimointimalli ei ota ratkaisus
saan huomioon eri korjuumenetelmien lei
mikkovalinnan, mahdollisten vuodenajoit
taisten korjuun ja kaukokuljetuksen lei
mikkokohtaisten lisäkustannusten eikä kor
juu- ja kuljetuskoneiden ketjutuksen ja 
siirtojen aiheuttamia kustannusvaikutuk
sia. Näiden tekijöiden vaikutusta optimi
ratkaisuun tarkastellaan erikseen korjuun 
simulointimallin yhteydessä. 

4.1.2 Mallilla laskettu varasto-optimi 
perusvaihtoehdossa 

Puunhankinnan optimointimallin antama opti
maalinen raakapuun varastointi kohdassa 
3.1.4 (s. 17-18} määritellyssä peruavaihto
ehdossa on esitetty kuvissa 10 ja 11. Va
rastotilanne ei sisällä puunhankinnassa 
mahdollisesti esiintyvien häiriöiden varal
le varmuusvarastoja. 

Kuvissa tienvarsivarastot on jaettu vuoden
ajoittain kaukokuljetuskelpoisiin ja ei
kaukokuljetuskelpoisiin varastoihin. Ke
väällä kaukokuljetuskelvottomat tienvarsi
varastot aiheutuvat pääasiassa kyseisenä 
vuodenaikana luovutetuista hankinta- ja kä
teiskaupoista. Pystyleimikkovarannossa on 
eritelty viimeisimmän ostokuukauden aikana 
ostetut pystyleimikot omaksi ryhmäkseen, 
koska niissä ei leimikkosuunnittelun olete
ta ehtineen niin pitkälle, että ne voitai
siin ottaa mukaan leimikkoketjutukseen. 
Pystyleimikkovaranto, jossa leimikkosuun
nittelu on tehty, on edelleen kausittain 
jaettu korjuu- ja kaukokuljetuskelpoiseen 
ja ei-kaukokuljetuskelpoiseen varantoon. 
Osa kaukokuljetuskelvottomasta varannosta 
on kuitenkin korjuukelpoista kyseisenä vuo
denaikana. Optimaatisessavarasto~essa 
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Kuukausi 
Talvi Kevät 1 Kesä Syksy 

lA • Pysty1eimikkovaranto, 
1eimikkosuunnitte1u tekemättä 

1B = Pysty1eimikkovaranto, 
1eimikkosuunnitte1u tehty, 
korjuu- ja kaukokuljetuske1poinen 

1C • Pysty1eimikkovaranto, 
1eimikkosuunnitte.1u tehty, 
ei kaukokuljetuske1poinen 

2A • Tienvarsivarasto, 
kaukokuljetuske1poinen 

2B = Tienvarsivarasto, 
ei kaukokuljetuske1poinen 

3A = Tehdasvarasto 

Kuva 10. Havutukkivarastojen vuotuinen kehitys. PeruaT&ihtoehto 

ko~juu- ja kaukokuljetuskelpoinen pysty
leimikkovaranto on kelirikkokausien lopus
sa hyvin pieni tai kokonaan loppuun kulu
tettu, joten näinä kausina korjuuresurssi
en tehokas työllistäminen tuottaa vaikeuk
sia. Tältä osin jatkoanalyysi suoritetaan 
puunkorjuun simulointimallin tulosten yh
teydessä. 

Suoritetut vaihtoehtolaskelmat osoittivat, 
että pystyleimikkovarannon kasvattaminen 
ei perusvaihtoehdon mukaisessa hankintati
lanteessa mahdollistanut merkittävää tien
varsi- tai tehdasvarastojen pienentämistä. 
Myös varastojen vuodenajoittainen kehitys 
noudatti melko tarkasti kuvissa 10 ja 11 
esitettyä profiilia. 

50 

40 ... ., ., ... 
.~ ... 

30 ~ ., 
" .... 
~ .. 
"' 
" 20 ., 
"' 0 

~ 
~ 

10 

12 1 2 3 

Talvi 

5 
Kuukausi 

Kevät 1 

7 

Kesä 

4.1.3 Mallilla suoritetut 
vaihtoehtotarkastelut 

Puunhankinnan optimointimallilla on suori
tettu kerättyyn leimikkoaineistoon ja sen 
muunnelmiin perustuvia vaihtoehtolaskel
mia. Näissä laskelmissa on muunneltu han
kinta- ja käteiskauppojen osuutta koko
naishankintamäärästä sekä pystyleimikoi
den korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuksia. 
Laskelmat osoittivat, että malli reagoi 
melko voimakkaasti suoritettuihin hankinta
olosuhdemuutoksiin. Vaihtoehtolaskelmien 
tuloksia analysoidaan tarkemmin kohdassa 
4. 4 ( s. 25-27). 

9 10 11 

Syksy 

1A • Pysty1eimikkovaranto, 
1eimikkosuunnitte1u tekemättä 

1B • Pysty1eimikkovaranto, 
1eimikkosuunni tte1u tehty,, 
korjuu- ja kaukokuljetuske1poinen 

1C • Pysty1eimikkovaranto, 
1eimikkosuunnitte1u tehty, 
ei kaukokuljetuske1poinen 

2A • Tienvarsivarasto, 
kaukokuljetuske1poinen 

2B • Tienvarsivarasto, 
ei kaukokuljetuske1poinen 

3A • Tehdasvarasto 

Kuva 11. Havukui tupuuvaraatojen vuotuinen kehitys. Peruavaihtoehto 
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4.2 Puunkorjuun simulointimallin 
tulokset 

4. 2.1 Puunkor juun simulointimallin ja 
puunhankinnan optimointimallin 
tulosvertailu 

Puunkorjuun simulointimallin avulla simu
loitiin peruavaihtoehdon mukaisissa korjuu
olosuhteissa erikokoisilla pystyleimikko
varannoilla korjuun toteutusta. Simuloin
nin tuloksia verrattiin puunhankinnan op
timointimallilla vastaavan kokoisilla pys
tyleimikkovarannoilla saatuihin tuloksiin. 

Pienillä (30 ... 40 %:n) pystyleimikkovaran
noilla toimittaessa simulointimalli ei pys
tynyt toteuttamaan korjuuta puunhankinnan 
optimointimallin ratkaisun mukaisesti. Pää
asialliset erot ilmenivät tilapäisten hak
kuun ja metsäkuljetusresurssien käytössä 
ja vakinaisen metsäkuljetuskaluston tavoi
teansiotason saavuttamisessa. Optimointi
malli antoi tuloksen, jossa vain 2 ••• 5% 
hakkuusta ja metsäkuljetuksesta jouduttiin 
suorittamaan tilapäisillä resursseilla. 
Pienestä pystyleimikkovarannosta, oston 
epätasaisesta jakautumisesta piirin sisäl
lä sekä suurehkoista kor juun ja kaukokul
jetuksen lisäkustannuksista kelirikkokau
sina aiheutui, että simuloinnissa tilapäi
sellä hakkuutyövoimalla jouduttiin hakkaa
maan 10 . •• 11% ja tilapäisellä metsäkulje
tuskalustolla kuljettamaan 7 ••• 8% koko
naiskorjuumäärästä. Vakinaisesta metsäkul
jetuskalustosta ainoastaan 65 % saavutti 
sovittua tavoiteansiotasoa edellyttävän 
vuosituotoksen. 
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Pystyleimikkovarannon keskikoko, 
% vuoden kokonaiskorjuumäärästä 

Suurilla (60 ••. 70 %:n) pystyleimikkovaran
noilla toimittaessa simulointimalli pys
tyi toteuttamaan korjuun puunhankinnan 
optimointimallin ratkaisua vastaavalla ta
valla. Kaikki koneet pääsivät yli sopi
musten edellyttämän tavoiteansion. Tämän 
kokoisella pystyleimikkovarannolla toimit
taessa ei korjuussa tarvittu tilapäistä 
työvoimaa. 

4.2.2 Korjuun toteutusvaiheen kustannus
vaikutukset peruavaihtoehdossa 

Simuloinnin tuloksista on laskettu tärkeim
pien muuttuvien kustannustekijöiden muu
tokset erikokoisiila pystyleimikkovaran
noilla toimittaessa. Nämä korjuun toteu
tusvaiheen kustannustekijät ja niiden vai
kutukset kustannuksiin on esitetty kuvassa 
12. Kuvassa on esitetty ainoastaan se osa 
kustannuksista, joka syntyy varsinaisen 
toteutuksen yhteydessä. Hankinnan optimoin
timallin antamat kustannukset on eritelty 
näistä. 

Kustannukset on esitetty pystyleimikkova
rannon keskikoen funktiona siten, että 80 
%:n keskimääräinen pystyleimikkovaranto on 
ollut normeerauspisteenä. Keskimääräisellä 
pystyleimikkovarannolla tarkoitetaan pysty
leimikkovarannon keskikokoa, joka voidaan 
laskea esimerkiksi kuukausittaisten pysty
leimikkovarannon puumäärien aritmeettisena 
kesWiarvona. 

Muuttuvat kustannustekijät 

1 = Leimikon korjuuajankohdasta 
johtuvat korjuun ja kauko-
kuljetuksen lisäkustannukset 

2 Metsäkuljetuskaluston ja 
monitoimikoneiden siirto-
kustannukset 

3 Tilapäisen metsäkuljetus-
kaluston käytöstä aiheutuvat 
lisäkustannukset sekä 
vakinaisen kaluston menetetty 
sopimushyöty 

4 Koneelliseen korjuuseen 
valittavien leimikoiden 
laadusta johtuvat kustannukset 

5 Tilapäisen hakkuutyövoiman 
käytöstä aiheutuvat lisä-
kustannukset 

100 

Kuva 12. Pystyleimikkovarannon koen vaikutus puunkor juun 
toteutuksen kustannuksiin 
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Koneellisen korjuun leimikkovalinnan kus
tannusten osuus oli noin 30 % kustannuste
kijöiden kokonaisvaikutuksesta, joten se 
on tässä käytetyllä 30 %:n koneellistamis
asteella toimittaessa merkittävin yksittäi
nen kustannustekijä. Jos koneellistamis
aste on tässä esitettyä pienempi tai suu
rempi, muuttuu tämän tekijän merkitys suo
rassa suhteessa koneellistamisasteeseen. 

4.3 Mallien tulosten yhdistäminen 
kokonaisoptimiksi 

4.3.1 Yhdistämismenettely 

Puunhankinnan optimointimallin ja puunkor~ 
juun simulointimallin tulosten yhdistämi
nen kokonaisoptimiksi on suoritettu usei
den simulatiivisten laskentakertojen avul
la. Yhteiseksi selittäväksi muuttujaksi 
malleissa on valittu pystyleimikkovarannon 
keskikoko, jonka funktiona on piirretty 
kummankin mallin perusteella lasketut kus
tannukset ja nämä yhdistämällä on saatu 
määrätyksi kokonaisoptimi. 

1 

0 30 40 50 

optimointimallin 
kustannusvaikutukset 
Cost effects of the 
optimaticn model for 
logging 

Korjuun toteutuksen 
kustannusvaikutukset 
(korjuun simulointi) 
Cost effects of the 
implementation of 
harvesting ( simulation 
of harvesting) 

70 

Pystyleimikkovarannon keskikoko, % vuoden kokonais
kor juumäiirästä - Average size of the standing timber 
stock, S of the total harvesting quantity for the ye= 

Bo 

Kuva 13. Puunhankinnan kustannustekijöiden ja puun
korjuun muuttuvien kustannustekijöiden vaikutus raa
kapuun hanltintakustannuks iin. Peruavaihtoehto 

Fig. 13. Effect on l'Oll7ldwood Zoggi.ng costs of ths 
cost factors of Zoggi.ng and ths variable cost factortl 
of timber harvesti.ng. Basic aZternative 
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Kustannuspisteet on laskettu siten, että 
puunhankinnan optimointimallilla on opti
moitu muut puunhankintatoiminnot olettaen, 
että pystyleimikkovarannon koko on tietyn 
suuruinen. Tästä on saatu optimointimal
lin kustannuspiste ja toisaalta puunkor
juun simulointimallin tarvitsemat korjuu
ja muiden resurssien käyttötavoitteet. 
Puunkorjuun simulointimallin avulla on si
muloitu näiden tavoitteiden puitteissa 
kor ]uun toteutusmahdollisuuksia ja -kustan
nuksia. Laskemalla korjuuvaiheen aiheut
tamat lisäkustannukset optimoinnin ratkai
suun verrattuna on saatu simulointimallin 
kustannuspiste. Mallien kustannusvaikutus
funktiot on saatu suorittamalla tarkastelu 
erikokoisilla pystyleimikkovarannoilla. 
Optimaalinen pystyleimikkovarannon koko on 
saatu, kun on laskettu kustannuskäyrien 
yhteisvaikutus ja ratkaistu tämän funktion 
minimipiste (vrt. kuvaan 13). 

Puunhankinnan optimointimallin kustannus
käyrä sisältää eri varastojen korkokustan
nukset ja osan resurssikustannuksista. 
Korjuun simulointimallin kustannuskäyrä 
sisältää ne kohdassa 4.2.2 (s. 23) esite
tyt korjuun toteutuksen kustannusvaikutuk
set, jotka eivät sisälly optimointimallin 
resurssikustannuksiin. Vaikutukset on 
tässä kohdennettu kokonaishankintamäärään. 
Käyrien kustannusvaikutukset sisältävät 
sen, että pystyleimikkovarannon koon muut
tuessa muut varastot ja hankintatoiminnot 
hakeutuvat tämän rajoitustekijän puitteis
sa kokonaishankintakustannusten kannalta 
optimiin, joten saatu minimipiste on sa
malla kokonaisvarasto-optimi. 

4.3.2 Varasto-optimi perusvaihtoehdossa 

Kokonaisvarasto-optimi perusvaihtoehdon 
(ks. kohtaa 3.1.4, s. 17-18) mukaisissa 
toimintaolosuhteissa on saatu määrittämäl
lä puunhankinnan optimointi- ja puunkor
juun simulointimallien mukaiset kustannus
funktiot ja laskemalla näiden yhteisvaiku
tus \kuva 13). 

Perusvaihtoehdon mukaisissa toimintaolosuh
teissa optimaalinen keskimääräinen pysty
leimikkovaranto on kooltaan 35 ••• 40% vuo
tuisesta kokonaiskorjuumäärästä. Tämä vas
taa 4 ... 5 kk:n keskimääräistä korjuumäärää. 
Hankintavaranto, joka muodostuu ostetuista, 
mutta ei vastaanotetuista hankintakau
poista, on otettu huomioon tässä tarkaste
lussa pääosin vain kustannuksia lasketta
essa. Tutkimusaineistossa hankinta- ja 



käteiskauppojen oston ja vastaanottomitta
uksen keskimääräinen viive oli 3 ..• 4 kk, ja 
täten peruavaihtoehdon mukaisissa olosuh
teissa hankintavarannesaa on ollut puuta 
keskimäärin 4 ..• 5% vuotuisesta kokonais
hankintamäärästä. Tässä tutkimuksessa on 
oletettu, ettei yritys voi oleellisesti 
lyhentää hankintaviivettä , joten hankinta
varannon määrää ja sen kehitystä ei ole 
analysoitu tarkemmin. 

Peruavaihtoehdon mukaisissa toimintaolo
suhteissa optimitilanteessa eri varastois
sa on raakapuuta yhteensä keskimäärin 40 
•.. 45 % vuotuisesta kokonaishankintamää
rästä. Tästä noin 1 %-yksikkö on tehdas
varastossa, noin 4 %-yksikköä tienvarsi
varastossa, 30 .•• 35 %-yksikköä pystyleimik
kovarannossa ja 4 ... 5 %-yksikköä hankinta
varannossa. Varastojen kausivaihtelu on 
hyvin samanmuotoinen kuin kuvissa 10 ja 11 
(s. 22) on esitetty. Laskelma ei sisällä 
riskivarastoja mahdollisten hankintahäiri
öiden varalle. 

Puunhankinnan kokonaiskustannusten muutok
set optimipisteen läheisyydessä ovat melko 
vähäisiä. Käytännön varastoinni ssa on tä
ten melko suuri liikkumavara ilman, että 
aiheutetaan suuria lisäkustannuksia. Esi
merkiksi pystyleimikkovarannon koon vaih
telun aiheuttamat keskimääräiset hankinta
k~stannust:n.muutokset ovat alle 0,30 mk:n/ 
m pystyle1m1kkovarannon koon ollessa 32 ••• 
50 % vuotuisesta kokonaiskorjuumäärästä. 
Koko hankintatoimintaa on kuitenkin täl
löin voitava muuttaa vastaamaan kyseistä 
pystyleimikkovarantotilannetta, muutoin 
kustannusvaikutukset ovat huomattavasti 
suuremmat. 

4.4 Hankintaolosuhteiden muutosten 
vaikutus optimiratkaisuun 

4.4.1 Kauppatavan vaikutus 

Tutkimuksessa selvitettiin eri kauppata
pojen osuuksien muutosten vaikutusta opti
maaliseen varastorakenteeseen. Laskelmat 
on suoritettu olettaen, että pystyleimi
koiden hankintaolosuhteet ovat peruavaih
toehdon (ks. kohtaa 3.1.4, s. 17-18) mu
kaiset ja että hankintakauppojen kaukokul
jetuskelpoisuusjakaumat ja vastaanottoja
kaumat noudattavat peruavaihtoehdon jakau
mia. Vaihtoehtolaskelmien tulokset on esi
tetty kuvassa 14. Hankinta- ja käteiskaup
pojen osuuden lisääntyessä tehdas- ja tien
varsivarastot kasvavat huomattavasti, koska 

hankinta- ja käteiskauppojen vastaanoton 
voimakas keskittyminen talvi- ja kevät
kausiin kasvattaa varastoja ja koska täl
löin korjuulla pystykauppojen pienen osuu
den vuoksi ei pystytä merkittävästi tasaa
maan varastohuippuja. Pystyleimikkovaran
non osuus kokonaishankintamäärästä piene
nee hankinta- ja käteiskauppojen osuuden 
kasvaessa, mutta pystyleimikkovarannon 
osuus vuotuisesta kokonaiskorjuumäärästä 
pysyy lähes vakiona eli 35 ••• 40 %:na koko
naiskorjuumäärästä. 

Kun hankinta- ja käteiskauppojen osuus 
nousee 10 •.. 20 %:sta 40 ••. 50 %:iin koko
naishankintamäärästä, korko- ym. hankinnan 
lis~ustannukset kasvavat keskimäärin 0,50 
mk/m • Tällöin on oletettu, että pysty
leimikoista tulleiden ja hankinta- ja kä
teiskaupoista tulleiden puumäärien yksikkö
kohtaiset arvot ovat tienvarsivarastossa 
yhtäsuuret. 

4.4.2 Korjuuolosuhteiden vaikutus 

Suoritetuissa vaihtoehtolaskelmissa on 
selvitetty pystyleimikoiden korjuu- ja 
kaukokuljetuskelpoisuusolosuhteiden vaiku
tusta varastointiin. Kelpoisuutta kuvaa
vaksi tunnusluvuksi on valittu kaikkina 
vuodenaikoina korjuu- ja kaukokuljetuskel
poisten 1eimikoiden osuus kokonaiskorjuu
määrästä. Laskelmat on suoritettu hankin
tao1osuhteissa, J01ssa hankinta- ja kä
teiskauppojen osuus ja toimitusolosuhteet 
ovat peruavaihtoehdon (ks. kohtaa 3.1.4,~ 
17-18) mukaiset ja joissa pysty1eimikoiden 

P)'styleimikko
varanto 
Standing timbe1' 
atock 

~l~~u;i::;.:;~ 
. Tehde.svarasto 

!lill atcmgs 

10 20 30 ~0 50 

Hankinta- j a käteiska.uppoj en osuus , % 
vuotui sesta kokonaishankintemäiri.stå 
Shar• of deZ..:IXll'!/ and oash oauo, ~ 
of tho annual tctal l<Jguing quanUty 

Kuva 14. Hankinta- ja kåteiskauppojen osuuden 
vaikutus optimaali seen varastointiin 

Fig. 14. Effect of ths share of dsU:ceey and 
cash sales on opt-imal. storing 
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Kuva 15. Leimikoiden kor j uu- j a kaukokul jetuskelpoi
suuden vaikutus optimaaliseen varast oint iin 

Fi.g. 15. Effect of t he suit<lbility of t he st ands for 
harvesting and Zcn{J-distance transport on optimal 
storing 

määrällinen rytmitys noudattaa peruavaih
toehdon mukaista oston ja suunnittelun 
rytmiä. 

Tuloksista (kuva 15) käy ilmi, että kor
juuolosuhteiden huonontuesaa joudutaan va
rastoja tuntuvasti kasvattamaan. Tämä 
aiheutuu siitä, että kelirikkokelpoisten 
leimikoiden osuuden vähentyessä korjuu
toiminta häiriytyy ja lopulta keskeytyy 
kelirikkakausina ja näin syntyneet hankin
takatkokset joudutaan korvaamaan muina 
kausina tapahtuvilla tienvarsi- ja teh
dasvarastojen kasvattamisilla. Pystylei
mikkovarannon kasvattamistarve johtuu pää
asiassa heikkojen korjuuolosuhteiden aihe
uttamasta leimikkovalinnan vaikeutumises
ta. 

Korjuuolosuhteiden muutokset heijastuvat 
tuntuvasti myös hankintakustannuksiin. 
Heikoissa korjuuolosuhteissa (kelirikko
korjuukelpoisia leimikoita 10 ... 20% koko
naiskorjuumäärästä) hanki~takustannukset 
nousevat 2 ,00 ••. 3,00 mk/m suuremmiksi lnrin 
erittäin hyvissä korjuuolosuhteissa (keli
rikkokorjuukelpoisia leimikoita 40 ••. 50% 
kokonaiskorjuumäärästä). 
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4.4.3 Kor j uun koneellistamisen vaikutus 

Monitoimikoneille suoritettava leimikkova
linta ja monitoimikoneiden siirrot aiheut
tavat pienillä pystyleimikkovarannoilla 
toimittaessa huomattavia lisäkustannuksia 
verrattuna toimintaan suurilla pystylei
mikkovarannoilla. Puunkorjuun simulointi
mallilla on suoritettu erikokoisilla pysty
leimikkovarannoilla toimittaessa vaihtoeh
tolaskelmia, joissa on selvitetty monitoi
mikonekorjuun toteutuksen kustannuseroja. 
Pienellä (noin 30 %:n) pystyleimikkovaran
noll~ monitoimikonekorjuu oli noin 2,00 
mk/m kalliimpaa kuin suurella (noin 60 
%:n) pystyleimikkovarannolla toimittaessa. 
Suurin osa kustannuserosta aiheutui moni
toimikoneille suoritettavan leimikkovalin
nan vaikeutumisesta. Laskelmat on suori
tettu käyttäen perusvaihtoehdon mukaisia 
hankintaolosuhteita. 

Optimaalisilla varastoilla toimittaessa 
monitoimikonekorjuun osuuden kohoaminen 
0 %:sta 50 %:iin aiheuttaa pystyleimikko
varannon kasvattamistarpeen, joka vastaa 
noin 1 kk:n keskimääräistä korjuumäärää. 
Lisäksi monitoimikonekorjuun lisääntyminen 
vaikuttaa hakkuuresurssien määrään ja käy
tön koordinointiin puunkorjuuseen ja puun
tuottamiseen liittyvissä töissä ja täten 
myös muiden varastojen muodostumiseen. 
Tämän ongelman tarkasteleminen edellyttäi
si eri työmuotojen käytön tarkempaa ana
lysointia, joten tarkastelua ei ole tässä 
tutkim~sessa suoritettu. 

4.4.4 Oston ajoituksen vaikutus 

Oston voimakas kausiluonteisuus on varas
tonmuodostuksen kannalta hyvin oleellinen 
tekijä. Tutkimuksessa on syntynyt varjo
hintatietoa siitä, mitä kustannusvai
kutuksia poikkeaminen laskentaperusteissa 
esitetystä ostojen määrällisestä ja laa
dullisesta kehityksestä aiheuttaa. Mal
lissa on edellytetty, että kanto- ja 
hankintahinnat ovat korjuu- ja kaukokulje
tuskelpoisuudesta riippumattomia vakioita. 
Varjohinnat ottavat huomioon sekä varas
tojen korkokustannusvaikutukset että re
surssien käytön aiheuttamat kustannukset. 

Peruavaihtoehdon mukaisesta ostosta poik
keamisen vaikutus on esitetty pystyleimi
koiden osalta taulukossa 8 ja hankinta- ja 
käteiskauppojen osalta taulukossa 9. Posi
tiivinen luku merkitsee, että yksi harucittu 



TAULUKKO 8 Korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuksiltaan eri
tyyppisten pystyleimikoiden oston vuodenajoittaiset 
kustannusvaikutukset 

Pystyle~kon korjuu ja kaukokuljetus mahdollista 

Osto- talvella ja Kaikkina ajankohta talvella kesäilä vuodenaikoina 

yhden muutos-m3:n vaikutus kokonaiskustannuksiin, mk 

Talvi o,oo ••• 2,00 

Kevät --5,00 ..• --2,00 

Kesä --2,00 ••• -1,00 

Syksy -1,00 .•. 0,00 

1 . - 3 äll . d . lsa-m t a1sta puuta ao. vuo ena1kana 
parantaa kokonaistulosta yhteensä näin 
monta mk tai että yksi ostoperusteissa 
oletettu, mutta todellisuudessa puuttumaan 
jäävä m3 huonontaa ratkaisua näin paljon, 
koska se on korvattava kalliimmalla puulla. 
Negatiivisten lukujen tulkinta on palo
vastainen. Säästöjen edellytyksenä on, 
että ostosta johtuvan hankintaolosuhtei
den paranemisen mahdollistama hyöty käyte
tään kaikissa hankinnan osatoiminnoissa 
tehokkaasti hyväksi. 

Esitetyt varjohinnat pätevät ainoastaan 
peruavaihtoehdon mukaisissa hankintaolo
suhteissa. Huonommissa olosuhteissa kus
tannuserot ovat tässä esitettyjä suurem
mat ja paremmissa olosuhteissa pienemmat . 
Kaikissa tapauksissa oston kausivaihtelua 
tasaamalla ja laadullista kehitystä ohjaa
malla puunhankinnassa on mahdollista saa
vuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. 

4.5 Tulosten käytettävyys 

Puunhankinnan optimointi ja tähän sisäl
tyvä varastojen koon optimointi ovat luon-

0,00 ... 2,00 10,00 ... 15,00 

2,00 •.• 4,00 13,00 ... 17 ,00 

3,00 ••. 7,00 15,00 ... 18,00 

-1,00 ••• o,oo 17 ,00 ••• 18,00 

teeltaan alueellisia ja yrityskohtaisia 
ongelmia. Tässä tutkimuksessa ongelmaa on 
tarkasteltu Etelä-Suomen hankintaolosuhtei
den kannalta, joissa kaukokuljetus tapah
tuu auto~ tai rautatiekuljetuksena, joten 
tulokset tällaisinaan soveltuvat suunnit
telun apuvälineeksi näihin olosuhteisiin. 

Uittoa käytettäessä uiton osuus säätelee 
melko suurelta osin varastointia. Pysty
leimikkovarannon koon osalta paikalliset 
korjuuolosuhteet ja korjuuresurssien ympä
rivuotinen työllistäminen ovat kaukokul
jetusmuotoa merkittävämpiä tekijöitä, ~en 
voidaan olettaa, että pystyleimikkovaran
non osalta tässä esitetyt tulokset päte
vät myös uittoa käytettäessä. Sen sijaan 
valmiin puutavaran varastoinoissa uitto
varastolla on kokonaisvarastoja kasvattava 
vaikutus. Tämä tulee korostetusti esiin 
hyvissä korjuu- ja kuljetusolosuhteissa, 
joissa maakuljetusta käytettäessä kokonais
varastot pystytään pitämään varsin pieninä. 
Varastojen optimointiongelmat ovat uitto
olosuhteissa kuitenkin hyvin pitkälle yri
tyskohtaisia eikä niitä ole tästä syystä 
katsottu voitavan riittävän yleisessä muo
dossa tarkastella esillä olevassa selvi
tyksessä. 

TAULUKKO 9 Kaukokuljetuskelpoisuuksiltaan erityyppisten 
hankintaleimikoiden hankinnan vuodenajoittaiset 
kustannusnikutukset 

Hankinta- tai käteiskaupan kaukokuljetus mahdollista 

Toimitus- talvella ja kaikkina ajankohta talvella 
kesällä vuodenaikoina 

yhden muutos-m3: n nikutus kokonaiskustannuksiin, mk 

Talvi 7 ,oo •.• 13,00 7 ,oo ••• 13,00 7 ,oo ... 13,00 

Kevät -ll,OO ••• -7 ,oo 7 ,00 .•• 12,00 ll,OO .•• l6,oo 

Kesä -t>,oo ••. -3,00 13,00 ••• 16 ,00 13,00 ••• 16,00 

Syksy -3,00 ••• 0,00 -3,00 ••• 0,00 1li,oo •.. 19,oo 
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Jos yrityksen ostojen rytmitys tai muut 
hankintaolosuhteet poikkeavat merkittäväs
ti tämän tutkimuksen laskentaperusteissa 
ja vaihtoehtotarkasteluissa esitetyistä, 
on näiden vaikutus otettava huomioon tu
loksia käytäntöön sovellettaessa. 

OPTIMATION OF THE SIZE OF ROUNDWOOD STORAOES 
PERFORMED BY LOGGING PLANNING MODELS 

By Airi Eskelinen and Jaakko Peltonen 

Summary 

The purpose of this study was to develop 
and test planning models for logging, and 
to perform in different logging conditions 
optimation of roundwood storages with the 
models evolved. The part concerning the 
planning models for logging is intended 
primarily for use by planners of logging 
operations and constructors of planning 
models and systems. It provides informa
tion on the structure of the models and 
experience gained in their use. The part 
on optimation of storage size is intended 
as a practical aid for the planning of 
storages involved in the planning of log
ging. 

The optimation model for logging is a sea
sonal model developed at Metsäteho from 
the MPSX-linear programming package of IBM. 
It is possible with the model to calculate 
and predict the cost .and resource effects 
of alternative procedures in the forest 
department, logging areas and harvesting 
districts. It enables logging planners 
to control purchases, plan the storage 
policy and plan and control the use of 
harvesting and transport resources. The 
logging optimation model was found to be a 
working and serviceable aid in the plan
ning of logging in the trials conducted. 
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Suoritetut vaihtoehtotarkastelut antavat 
mahdollisuuden suunnitella puunhankintaa 
ja siihen liittyviä toimintoja myös pit
käl~ä aikavälillä muuttuvissa korjuu- ja 
hankintaolosuhteissa. 

The simulation model for scheduling marked 
stands to be logged and timber harvesting 
is a planning and calculation model based 
on the use of a computer. It makes it pos
sible to simulate timber harvesting in a 
harves~ing district. The st nd schedule 
part can be used in planning the harvesting 
operations of the harvesting district. The 
model has been used so far only for calcu
lation of Metsäteho studies. It has func
tioned logically in these trials and gave 
serviceable solutions. 

Optimation of the size of roundwood stor
ages is limited in this study to truck and 
rail transport conditions. It is possible 
with the models developed to make corre
sponding calculations of logging condttions 
in which floating is used. 

In the basic alternative calculation based 
on the marked stand materia!, the share of 
delivery and cash sales was determined to 
be 15 % of the total logging quantity and 
that of mechanised harvesting to be 30 % 
of the total harvesting quantity. The 
harvesting and long-distance transport 
conditions of the basic alternative were 
quite good. The optimal total storage in 
these logging conditions was 40 •.• 45% on 



average of the annual total logging quan
tity. This was distributed so that the 
size of the standing timber stock corre-
sponded to the average harvesting quantity 
of 4 ... 5 months; the average amount of 
timber undelivered in delivery sales was 
4 ... 5 %, in roadside storages about 4% 
and in mill storages around 1 % of the 
annual total logging quantity. 

The following are the main results of 
optimation surveys made by means of con
verted logging conditions. 

- Increasing the proportion of timber 
obtained by delivery and cash sales 
enlarges the roadside and mill storages; 

- Weakening the harvesting and transport 
conditions of marked stands measured on 

the stump makes it necessary to increase 
all storages; 

- When the share of mechanised harvesting 
increases the size of the standing 
timber stock must be enlarged; 

- Controlling purchases and levelling 
their seasonal fluctuations makes for a 
considerable saving in costs. 

Optimation of logging with optimation of 
storage size is by nature a regional and 
corporate problem. To profit from the 
results of the study requires knowledge of 
the logging conditions and consideration 
of the special conditions of individual 
enterprises when the results are applied 
in practice. 
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