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PUUTAVARATOIMITUSTEN AJOITUS PIENENTÄÄ
TEHTAIDEN VASTAANOTTOKUSTANNUKSIA
Antti Korpilahti

Tu;tfU.mufu.e.oM. :t.aJtk.Mte.Lt.-U.n ~ilii , milen puu:t.a.va.Jtan aik.aJ:a.ul.unmufuUnen vM:t.a.a.no:t;to teh:t.a.a.ll.a ja. to-UrU.:t.cuden k.a.~ivaihte.tu vaik.u;t:t.a.va.t puu;ta.vaJtak.uoJr.JTU.en pUJtk.a.m<..o en odot~
aik.a.a.n, puu;ta.va.Jtan ~-U.Jr;te.tyyn ja. v~toin
:t.-U.n t eh:t.a.a.ll.a ja. vM :t.a.a.no:t;to k.~ :t.a.nnufu. iirt .
Kun vMta.a.no:t;to o.U. aik.a.:t.a.ul.un muk.ainen,
k.uoJr.JTU.en pUJtk.a.m<..oen odo:t.w,aik.a. ja. odo:t.w,aik.a.k.~:t.a.nnufu.et pienertivä.t meJr.W;tä.vä.~:t.Å.. veJttc.a.:t;tuna. aik.a.ta.ul.u:t;to ma.a.n vM :t.a.a.no:t;to on. Kun
to,{_rrU..t.UlJten
~,{_vaihtelu
:tM oite:t..tMn,
odot~a.j a.n vCu.hte.tu väheni, mu:t..t.a. vuo:t.u.i..nen
k.ok.on~odo:t.w,aik.a. u juU!tik.a.a.n muu:t;tunu;t.
Sen ~ija.a.n k.~ivaihtelu vaik.u:t..t.i.. olennai~e.o:t.i.. tehdMv~ton k.eW;tymi..oeen. Sillä on
meJtk.ily~:tii myö~ pUJtk.a.m<..o k.a.pMilee:t.i..n miloi-

Jot t a pu utavaratoimitusten ja tehtaiden vastaanoton välinen kitka - kuormien purkamisen
odotu s - saataisiin poistetuksi, on eräillä
teh t ailla siirrytty puutavaran aikataulunmukaiseen vastaanottoon.
Jos ajoituksella
on tasoitettu toimitusten kausivaihtelua, on
samalla voitu pienentää tehdasvarastoja .

tu~e.o~a. .

Tutkimuksen tavoi t teena oli selvittää, mitä
p uu tavaran vastaanoton ajoittaminen ja puutavara t oimitusten kausivaihtelun muuttaminen
vaikuttavat vastaanottotapahtumiin ja -kustannuksiin tehtaalla.
Tutkimus pohjautuu
emp 11r1se en aineistoon. Vastaanottotapahtumat eri vaih t oehdoissa simuloitiin ja tarkaste~ u ~ya käytet t iin jonoteoreettisia menetelmia .

JOHDANTO

VAIHTOEHDOT

Puutavaran hankinnalle on ominaista tuntuva
kausivaihtelu, mutta puun käyttö sen sijaan
on suhteellisen tasaista. Hankinnan vaihtelu
heijastuu puutavarankuljetuksiin olosuhteista ja kuljetustavoista johtuvalla viiveellä .
Yleens ä puutavaraa on pyritty kuljettamaan
tehdasvarastoon ennen kevätkelirikkoa niin
paljon kuin varastoon mahtuu. Se on aiheuttanut tuntuvan huipun puutavaran kulj etuksiin sekä vastaanottoon ja varastointiin
tehtaalla .

Tutkimuskohteena oli kuitupuuta käyt t ävän
teh t aan puutavaranvastaanotto . Kuorimo toimi
keskey t ymättömässä )-vuorossa ja puutavaraa
otettiin vastaan keskeytyvässä 2-vuorossa.
Kokemusperäiset aineistot käsittivät kuormakuiteista kerätyn puutavara-autojen saapumisaika-aineiston, aikatutkimusaineiston kuormien purkamisesta ja puutavaran siirrosta
isolla kurottajalla (Valmet KTD 2514) sekä
vastaanotto- , käyttö- ja tehdasvarastomääriä
koskevia tietoja ja perusteita kustannuslaskentaa varten .

Viime vuosina on ponnistel tu puunhankintakustannusten nousun hilli tsemiseksi ja karsimiseksi sekä toimintaan sitoutuneen pääoman vähentämiseksi . Puutavaratoimituksissa
se on näkynyt varsinkin valmiin puutavaran
varastojen pienentymisenä.
Jalostusprosessien kehittyminen ja asiakaslähtöinen tuotteiden valmistustapa ovat myös vaikuttaneet
samaan s uuntaan.

1)

KORPILAHTI, A.
1987.
Puutavara toimitusten ajoitus tehdasvastaanoton kustannusten optimoinnissa, jonoteoriaa soveltava tarkastelu .
Metsätalouden liike tieteen lisensiaattityö. Helsingin yliopisto
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Puutavaran siirtely kustannukset määritettiin
erikseen
kurottajille
ja
kuljettajille.
Kurottajien vuotuinen käyttöaika ja -kustannukset laskettiin puutavaran siirtomäärien
ja ajanmenekkitietojen perusteella.
Kun
esimerkiksi kurottajan vuotuinen käyttöaika
oli 3 000 tuntia, sen käyttötuntikustannukset olivat 205 mk, ja kun vuotuinen käyttöaika oli 5 000 tuntia, käy ttötuntikustannukset olivat 180 mk .

Van s t o

Kun kuorimo toimi keskeytymättömässä 3-vuorossa, myös kurottaj an kuljettajat työskentelivät tässä työaikamuodossa. Kuljettajien
palkkakustannukset laskettiin sen mukaan ja
olivat kaikkine lisineen ja sosiaalikustannuksineen 195 000 mk/kuljettaja vuodessa.

20

TULOKSET
Kuorman purkamisen odotus
Tjrkastelut tehtiin 0.8, 1.2 ja 1.6 milj.
m :n vuotuisille puunkäyttömäärille. Kuvassa
1 esitetään toiminnan tavanomainen kaujivaihtelu, kun puuta käytetään 0.8 milj. m vuodessa.
Aineiston pohjalta
vaihtoehtoja.

tarkasteltiin

seuraavia

1

Puutavarakuormat saapuvat tehtaalle ilman
aikataulua ja puumäärä vaihtelee kuukausittain tavanomaisesti = perusvaihtoehto.

2

Puutavarakuormat saapuvat tehtaalle aikataulun mukaan ja puumäärä vaihtelee kuukausittain kuten perusvaihtoehdossa.

3

Toimitusten kausivaihtelu on tasoitettu
ja puutavarakuormat saapuvat tehtaalle
ilman aikataulua.

4

Toimitusten kausivaihtelu on tasoitettu
ja puutavarakuormat saapuvat tehtaalle
aikataulun mukaan.

5

Tehtaan vastaanotto toimii keskeytymättömässä 3-vuorossa ja puutavaratoimitukset
tehtaalle ajoitetaan käytön mukaan.

Kustannuksia tarkasteltiin tehtaan puuhuollon kannalta, jolloin tarkastelussa keskit y ttiin vertailemaan vuotuisia vastaanottokustannuksia. Tarkastelu rajattiin koskemaan
autoja ja kurottajia.
Muita kustannuksia,
kuten puutavaraan sitoutuneen pääoman korkoa
tai varaston hoitokustannuksia, ei käsitelty.
Kuormien purkamisen odotusaika hinnoitettiin
autojen käyttötuntikustannusten,
260 mk,
mukaan. 3
Autokuorman
kokona
käytettiin
46.0 m :ä.
Siirtomatka autosta kuorimon
syöttöön oli 35 m ja kuorman keskimääräinen
purkamisaika oli
10.8 min.
Siirtomatka
autosta varastokentälle oli 60 m ja vastaava
siirtoaika 8.9 min/autokuorma. Kun puutavaraa siirrettiin varastosta 3 syöttöpöydälle,
nipun keskikoko oli 15.9 m ja siirtoaika
5.6 min.
2

Tulokset odoJusajan tarkastelusta perustuvat
0.8 milj. m :n vuotuiseen puumäärään.
Kun
puutavaratoimitusten kausivaihtelu oli tavanomainen (= perusvaihtoehto) ja kuormat purettiin yhdellä kurottajalla, aikataulunmukainen vastaanotto pienensi kuorman purkamisen keskimä ä räiset odotusajat 7 •.• 32 %:iin
aika taulut toman
vastaanoton
odotusajoista
(kuva 2).
Vuodessa kokonaisodotusaika pieneni 24 %:iin. Aikataulunmukaisessa vaihtoehdossa autot oli laskettu saapuviksi 10 ja
15 min:n välein .
Helmi-maaliskuussa, jolloin kuljetukset ovat
vilkkaimmillaan, aikatauluttoman vastaanoton
päivittäinen odotusaika vastaa
12 autokuorman kuljetusaikaa 80 km:n päästä.
Kun
toimitaan aikataulun mukaan, odotusaika vastaa 3 kuorman kuljetusaikaa.
Ilman aikataulua toimittaessa odotusajasta tulee pitkä.

Odo tus , mi ni kuorma
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Kuva 2 . Kuorman purkamisen ke sk imäärä i set odotusajat ,
kun to imi tuste n kausivaihtelu on tavanomainen

Kuljetuskaluston käytön kannalta tilanne
lisäksi vääristyy siten, että kuljetusten
ollessa vilkkaimmillaan, osa autoista on
tehtaalla odottamassa kuorman purkamista.

Kurotta jia, kpl

3
Kesk e ytyvässä 2- vuorossa
2

Kun toimitusten kausivaihtelu oli tasoitettu,
tehtaalle saapui 69 autokuormaa päivässä.
Kun vastaanotto toimi ilman aikataulua (vaihtoehto 3), keskimääräinen kuormanpurkamisen
odotusaika oli 16.7 min. Odotusaika pieneni
aikataulun käytön ansiosta (vaihtoehto 4)
4.8 min:iin eli 29 %:iin.

0. 8

0

Vuotuiseen odotusaikaan kausivaihtelun tasoitus vaikutti verraten vähän. Kun autot saapuivat vastaanottoon ilman aikataulua, vuotuinen odotusaika oli tasaisessa toiminnassa
77 % tavanomaiseen kausivaihteluun perustuvan toiminnan odotusajasta.
Aikataulunmukaisessa toiminnassa odotusaika pieneni 91
prosenttiin.
Kausivaihtelun tasoitus voi
kuitenkin ratkaisevasti vaikuttaa purkamiskapasiteetin mitoitukseen ja siten vastaanottokustannuksiin.

Vastaanottokustannukset
Kun puutavaratoimitukset olivat aikataulu§tomia, yhden kurottajan käyttö 0.8 milj. m :n
käsittelyssä
oli
kokonaiskustannuksiltaan
kalliimpaa kuin kahden kurottajan (kuva 3).
Kolmannen kurottajan käyttöönotto oli kokonaiskustannuksiltaan perusteltua 1.5 milj.
kuutiometrin toimitusmäärästä lähtien.

Vast aanot t okus t annukset,
milj . mk/v
5
1, 2, 3

1.4

1.6

1.8

2.0

Kurotta j ien tarve vuotuisen työmäärän mukaan

Kun puutavaratoimitukset olivat aikataulun
mukaisia,
kurottajan kapasiteetti asetti
rajan lisäkurottajan käyttöönotolle (kuvat 4
ja 5).
Vastaanottokustannukset
olivat
pienimmät
silloin, kun puutavaran toimitus ajoitettiin
jatkuvassa vuorotyö ssä
toimivan kuorimon
käytön mukaan. Yhden ku3ottajan kapasiteetti
riitti noin 2.0 milj. m :n vuotuiseen käsittjlyyn asti. Kun toimitusmäärä oli 0.8 milj.
m vuodessa, vastaanottokustannukset tässä
vaihtoehdossa olivat 1.2 milj. mk pienemmät
kuin perusvaihtoehdossa, jossa käytettiin
kahta kuJottajaa. Kun toimitusmäärä oli 1.6
milj. m vuodessa, edellytti tavanomainen
aikatauluton vastaanotto kahdessa vuorossa
kolmen kurottajan käyttöä. Siihen verrattuna kustannusero oli 2.3 milj. markkaa.

PÄÄTELMÄT
Toimitusten ajoituksella voidaan merkittävästi vähentää kuormien purkamisen odotusaikaa ja -kustannuksia. Kausivaihtelun tasoitus vähentää odotusajan vaihtelua, mutta ei
juurikaan vuotuista kokonaisodotusaikaa. Sen
sijaan kausivaihtelu vaikuttaa olennaisesti
tehdasvaraston kehittymiseen.

= Kurottajien luku

~ = Odotusaikakustannukset
4

3

1. 2

Siirtomäärä , milj. m3/v

Kuva 4.

Kun tehtaan puutavaranvastaanotto toimi keskeytymättömässä 3-vuorossa ja toimitukset
tehtaalle ajoitettiin käytön mukaan (vaihtoehto 5), yksikin kurottaja riitti eikä autojen tarvinnut odottaa purkamista.
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Kuva 3. Puu ta varan vastaanot tokustannukset ,
toi mi t ukset a ika t a ul u tt a
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Kuva 5 . Puut a varan vastaanottokustannukset ,
t o i mi t ukse t a i katau lu n mukaa n

3

Kuva 6. Iso kurottaja painaa noin 60 t ja sen nosteteho on no i n 25 t.
Valok. Metsäteho

Kun vastaanotto toimii keskeytyvässä 2-vuorossa ja toimitukset ajoitetaan tasaiseksi,
on puutavaraa varastaitava tehtaalle viikonlopun käyttöä varten.
Jos kuljetus toimii
varmasti, voidaan tehdasvaraston määrä pitää
pienenä. Siten näiden toimintavaihtoehtojen
etuja ovat pieni varastoalue, lyhyemmät siirtomatkat ja pienemmät varaston ylläpito- ja
pääomakustannukset.
Tehtaan puutavaran käyttöä vastaava toimitus
- puutavaraa ei varastoida tehtaalle ollenkaan - vaikuttaa vastaanottokustannuksiltaan
kiinnostavalta. Tutkimuksessa ei kuitenkaan
tarkasteltu, millä edellytyksillä ja kustannuksilla kuormien vastaanottomittaus voidaan
toteuttaa 3-vuorossa.
Ei myöskään tarkasteltu 3-vuorotoiminnan vaikutuksia kuljetuskaluston määrään ja kuljetuskustannuksiin.
Varastointi tehtaalla voi sitä paitsi olla
raaka-aineen laadun säilyttämisen (varaston
kastelu) vuoksi perusteltua.
Jos vastaanotossa tultaisiin toimeen yhdellä kurottajalla, on ratkaistava, kuinka tehtaan puun-

syöttö hoidetaan mahdollisen konerikon sattuessa.
Puutavaran
siirtokapasiteetin muutoksella
on pitkäaikainen vaikutus.
Kurottaja on
suhteellisen kallis (yli 2 milj. mk) investointi ja sen käyttöaika on useita vuosia.
Kun kyseessä on lisäkoneen hankinta, on myös
palkattava kulloisenkin työaikamuodon edellyttämä ~äärä kuljettajia.
Puutavaran vastaanoton optimointi merkitsee
odotuskustannusten minimoimisen osalta sitä,
että puutavarakuormien saapuminen tehtaalle
porrastetaan purkamisaikojen mukaan.
Puutavaran siirtokustannusten minimointi puolestaan edellyttää, että siirtokapasiteetti
mitoitetaan vain todellisen tarpeen mukaan.
Keinoja kapasiteetin hyödyntämisasteen kohottamiseksi ja ennenaikaisen lisäämisen välttämiseksi ovat mm . toimitusten kausihuippujen
tasaaminen, Vastaanottoajan pidentäminen ja
muiden kuljetusmuotojen käyttö siten, että
autokuormien määrä vastaanottoaikana vähenee.
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THE SCHEDULING OF TIMBER TRUCKS AND
THE SMOOTHING OUT OF SEASONAL VARIATION OF THE TRANSPORTATION
The aim of the study was to determine how
scheduling of timber trucks as well as the
seasonal variation affected timber handling
and costs at the mill.
Simulation and
queuing theory were applied in the study
which was based on empirical data.
Scheduling of truck arrivals significantly
reduced waiting time for unloading, ~s well
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as costs.
As the seasonal variations in
deliveries were smoothed out, the differences in waiting time became smaller.
The
total annual waiting time, however, did not
change.
Seasonal variation, however, did
have a definite effect on the size of the
mill stores.
It also affected the dimensioning of the unloading machinery park at
the mill.
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