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Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata puutavaran
vastaanoton toiminnot erilaisilla tuotantolaitoksilla. Haastatteluin ja postikyselynä kerätty tutkimusaineisto käsitti yhteensä 59 puutavaran
vastaanottopistettä, joiden yhteenlaskettu pyöreän
puun käyttö vuonna 1992 11993 oli 35.7 milj. m 3•
Vastaanotetusta puumäärästä 3 14 mitattiin otantaan ja 1 14 totaaliseen mittaukseen perustuvilla
menetelmillä. Yleisin mittausmenetelmä oli painootantamittaus. Otantamittausmenetelmissä osittamattoman otannan osuus oli 79 % ja ositetun
otannan 21 %. Otantanipuista 52 % mitattiin
yksinkappalein, 43 % upottamalla ja 5 % muilla
menetelmillä. Kappaleittain mitattiin kaikkiaan
noin 800 000 m 3 • Kurottajatrukkien osuus puutavarakuormien purkamisessa on lisääntynyt.
Niiden osuus vastaanotetun puumäärän purkamisessa oli 62 %, kun

siltanosturien osuus oli 24 %, kaivukonealustaisten
koneiden 8 % ja puutavara-autojen nosturin 6 %.
Useimmilla tuotantolaitoksilla käytettiin rinnakkain kahta tai useampaa purkumenetelmää.
Puun vastaanoton resursseista lasketut kustannukset olivat keskimäärin 8,37 mk 1m 3, josta mittauksen osuus oli 1,22 mk 1m3, puutavaran siirtojen
6,59 mklm3 ja muiden työtehtävien 0,56 mklm3•
Tämän perusteella puun vastaanoton kustannukset kyselyyn vastanneilla tehtailla olivat yhteensä
lähes 300 milj. mk 1vuosi. Kustannusten pienentämisessä keskeisiä keinoja ovat rinnakkaisten purkumenetelmien välttäminen, totaalimittauksen menetelmien ja otantanippujen mittauksen kehittäminen sekä eräissä
tapauksissa puun vastaanoton mitoittaminen
vastaamaan muuttuneita puumääriä ja kuljetusmuotojakaumia.
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JOHDANTO
Metsätehossa on viime vuosina tehty useita puutavaran vastaanottomittaukseen ja terminaalikäsittelyyn liittyviä tutkimuksia, joissa on selvitetty puun vastaanottotoimintojen yksityiskohtia.
Etenkin puutavaran terminaalikäsittelyä koskevien selvitysten tulokset ovat yleensä olleet tehdaskohtaisia ja ongelmana on se, ettei tiedetä kuinka
hyvin tulos voidaan yleistää koskemaan muitakin
vastaavia tuotantolaitoksia.
Tämän selvityksen tavoitteena oli kuvata puutavaran vastaanoton toiminnot erilaisilla tehtailla.
Puutavaran vastaanoton toimintoihin kuuluvat
tässä tapauksessa mittaus tehtaalla, kuormien
purkaminen ja puutavaran siirtäminen käyttöön
sekä kuorimattoman puutavaran varastointi tehtaalla. Käytännössä rajaus vastaa tehtaan portin ja
kuorimon syöttökuljettimen välistä aluetta. Toisena
tavoitteena oli selvittää puutavaran vastaanoton
ongelmakohdat ja kehittämistarpeet sekä tuottaa
tietoa kuljetuksen vertailulaskelmien pohjaksi.

nen pyöreän puun vastaanotto oli yhteensä 35.7
milj. m 3 ja hakkeen vastaanotto 3.0 milj . i-m3 .
Puumäärillä painotettuna vastauksista 70 % koskee
vuoden 1992 toteutuneita puumääriä ja 30 %
vuoden 1993 ennustettuja puumääriä. Kun Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten · puunkäyttö vuonna
1992 oli 43 .2 milj. m 3 , on selvityksessä mukana
puumäärästä 83 % ja tuotantolaitoksista 53 %.
Kemiallisen puunjalostuksen tuotantolaitoksella
tarkoitetaan tässä lähinnä kuitupuuta käyttäviä
tehtaita ja mekaanisen puunjalostuksen tuotantolaitoksella tukkipuuta käyttäviä tehtaita. Integroidulla tuotantolaitoksella tarkoitetaan tuotantolaitosten muodostamaa kokonaisuutta, jossa samassa puutavaran vastaanottopisteessä käytetään sekä
tukki- että kuitupuuta. Ellei muuta ole mainittu,
kaikki keskiarvot on esitetty puumäärillä pamotettuina.
Kyselyyn vastanneille tuotantolaitoksille saapuvan pyöreän puun kuljetusmuotoja muma vastasi
Metsätehon keräämän hakkuu- ja kuljetusmäärätilaston mukaista jakaumaa vuodelta 1992 (kuva 1).

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
Aineisto kerättiin talvella 1993 puun vastaanottotoiminnoista vastaaville henkilöille kohdistetuilla haastatteluilla ja postikyselyllä. Puutavaran
aluskuljetus -projektin yhteydessä kerättiin haastatteluaineisto Vuoksen vesistöalueella toimiviita tuotantolaitoksilta. Haastatteluaineisto käs.tti
kaikkiaan 17 puutavaran vastaanottopistettä.

Tuotantolaitostyyppi
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Haastattelujen perusteella laadittiin kyselylomake,
joka lähetettiin postitse kaikille sellu-, paperi-,
kartonki- ja vaneritehtaille sekä vähintään 100 000
m 3 vuodessa sahaaville Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten sahoille. Pienemmistä sahoista tutkimukseen otettiin 20 sahan otos. Kyselylomake
lähetettiin siten yhteensä 51 tuotantolaitokselle,
joista 42 vastasi. Aineisto käsittää yhteensä 59
puutavaran vastaanottopistettä, joiden vuosittai-
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Kuva 1. Kuljetusmuotojen osuudet puumääristä
tuotantolaitostyypeittäin

Tutkimukseen osallistuneiden tehtaiden pyöreän puun käyttö 1992/1993
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TULOKSET

Mittaus
Perusmittauksen menetelmät

e

Vastausten perusteella 75 % puutavarasta mitattiin otantaan ja 25 % totaaliseen mittaukseen
perustuvilla menetelmillä. Otantaan perustuvista
mittausmenetelmistä yleisin oli paino-otanta, jonka
osuus mitatusta puumäärästä oli 42 %. Kehysotannan osuus oli 21 % ja nippulukuotannan 12 %.
Totaalisen mittauksen menetelmistä yleisin oli kehysmittaus (16 %). Muista totaaliseen mittaukseen
perustuvista menetelmistä (osuus 9 %) yhdellä
sellutehtaalla vastaanottomittaukseen käytettiin
AVM-mittausjäijestelmää ja neljällä sahalla tukkilajittelijan tukkimittaria. Kolmella sahalla vastaanotettu puutavara mitattiin vain metsässä. Eri
mittausmenetelmien käyttäminen vaihteli paljon
kuljetusmuodoittain ja tuotantolaitostyypeittäin
(kuva 2).
Hakkeen mittauksessa käytettiin yleisimmin painoon perustuvaa mittausmenetelmää, jossa hakkeen kuiva-ainepitoisuus määritetään otannalla.

paremmin. Mekaanisessa metsäteollisuudessa ei
ositettua otantaa käytetty. Keskimääräisten otantasuhteiden vaihdellessa 3 - 15 % otantaan sattunut puumäärä oli 1.4 milj. m 3 , josta 52 % mitattiin
yksinkappalein, 43 % upottamalla ja 5 %muilla
menetelmillä. Muista menetelmistä tärkein oli tukkimittarin käyttäminen otantanippujen mittaamiseen (kuva 3).
Kun em. kappaleittaisen mittauksen osuuteen lisätään upotusmittaukseen ja totaalimittaukseen
perustuvien menetelmien yhteydessä kappaleittain
mitattavat raakkipölkyt, vuosittaisen kappaleittaisen mittauksen määrä tutkimukseen osallistuneilla tehtailla kasvaa yli 800 000 m 3 :in

0:
UI

80

:::1
:::1

UI

0

,lij 60
E
o;
Qj

; 40
E
UI

:::1

~

~

Otantamittauksen menetelmät
Kemiallinen

Kyselyyn vastanneilla tuotantolaitoksilla mitattiin
25.4 milj. m 3 puutavaraa otantaan perustuvilla
menetelmillä (43 tuotantolai tosta). Osi ttamattoman
otannan osuus puumäärästä oli 79% ja ositetun 21
%. Yleensä ositetun otannan edut oli hyödynnetty
suurilla tuotantolaitoksilla pieniä tuotantolaitoksia
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Kuva 3. Otantanippujen mittausmenetelmien
osuudet puumäärästä
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Kuva 2. Mittausmenetelmien osuudet puumääristä kuljetusmuodoittain ja tuotantolaitostyypeittäin
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Kuormien purkaminen
Kalusto ja menetelmät

Kyselyyn vastanneilla tuotantolaitoksilla oli puutavaran käsittelyssä yhteensä 164 koneyksikköä: 25
siltanosturia, 78 kurottajatrukkia, 21 etukuonnaajaa, 9 puutavarakouralla varustettua kaivukonetta
ja 31 puutavara-autoa. Puutavara-autoilla tarkoitetaan tässä ainoastaan tehtaan sisäisiin puutavaran
siirtoihin käytettäviä ajoneuvoja. Kurottajista kuusi oli riippuvaa taakkaa käsitteleviä puomilla varustettuja kurottajia.
Yleisin purkumenetelmä oli kurottajatrukki tai etukuonnaaja, joiden osuus vastaanotetun puumäärän purkamisessa oli 62 %. Siltanosturilla purettiin
24 %, puutavarakouralla varustetulla kaivukoneella 8 % ja puutavara-auton nosturilla 6 %. Puutavara-auton osuuteen sisältyy tässä myös muilla
kuin tehtaan sisäisessä liikenteessä olevilla puutavara-autoilla puretut kuormat. Eri kuljetusmuodoista käyttöönotettavan puutavaran purkukalusto
poikkesi yleensä toisistaan (kuva 4).
Useimmilla tuotantolaitoksilla käytettiin rinnakkain kahta tai useampaa purkumenetelmää. Yhdellätoista tuotantolaitoksella myös samasta kuljetusmuodosta purettiin vähintään kahdella purkumenetelmällä. Yleisimmin rinnakkain käytettiin siltanosturia ja kurottajatrukkia tai etukuonnaajaa.
Kolmella tuotantolaitoksella kuormien purkamiseen oli käytettävissä ainoastaan siltanosturi, ja

seitsemällä sahalla ainoa purkumenetelmä oli
puutavara-auton nosturi. Yhdellä tehtaalla kaikki
puutavaran nostot hoidettiin kaivukonealustaisilla
koneilla ja siirtoihin käytettiin suuria puutavaravaunuja. Autolla ja junalla tehtaalle saapuvan puun
y~eisin purkamismenetelmä oli kurottajatrukki,
mttopuulla siltanosturi ja aluspuulla puutavaraauton kuormain.
Merkittävä puutavaran käyttöönoton tuotokseen ja
kustannuksiin vaikuttava seikka on siirtomatka
kuljetusvälineestä joko suoraan tai varaston kautta
käyttöön. Autolla tehtaalle saapuva puutavara saadaan yleensä kuorimon välittömään läheisyyteen,
joten siirtomatka käyttöön on 20 - 50 m . Muiden
kuljetusmuotojen kohdalla siirtomatkat vaihtelivat
huomattavasti sen mukaan miten purkupaikat oli
sijoitettu. Purkupaikan sijainnin lisäksi esimerkiksi
mittaaminen saattaa aiheuttaa uitto- ja aluspuulle
ylimääräisiä siirtoja.
Suoraan käyttöön otettaessa keskim.ääräiset siirtomatkat olivat autokuljetuksesta 30 m , rautatiekuljetuksesta 140m, uitosta 430 mja aluksesta 960 m.
Puutavaran kierrättäminen varaston kautta lisäsi
siirtomatkan autokuljetuksessa keskimäärin 180
metriin ja rautatiekuljetuksessa keskimäärin 270
metriin. Uitetun ja aluksella kuljetetun puutavaran "kierrättäminen" varaston kautta ei lisännyt
siirtomatkaa .
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Kuva 4. Purkumenetelmien osuudet puumääristä kuljetusmuodoittain ja tuotantolaitostyypeittäin
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Puutavaran varastointi

Puutavaran vastaanoton organisaatio

Varastointimahdollisuudet selvitettiin suhteuttamalla tehdasalueella maalla ja vedessä käytettävissä oleva varastotila tehtaiden päivittäiseen
puunkäyttöön. Tehtaiden ilmoittamaan keskimääräiseen varastotasoon verrattuna niiden varastointimahdollisuudet riittivät hyvin. Käytettävissä
olevasta varastatilasta keskimäärin vain 1/3 oli käytössä. Tehtaiden välinen vaihtelu oli suurta.
Vastausten perusteella neljällä tehtaalla oli pulaa
varastatilasta eli käytettävissä olevasta varastotilasta yli 80 % oli käytössä jo normaalivarastolla,
jolloin varastotila ei enää riitä kausivaihtelun
tasoittamiseen. Kymmenellä tuotantolaitoksella
käytettiin maavarastojen lisäksi säännöllisesti
vesivarastoja. Vain neljällä sahalla varastoitiin
puutavaraa vedessä.

Tutkimukseen osallistuneilla tuotantolaitoksilla
puutavaran vastaanottoon ja käsittelyyn osallistui
yhteensä 55 toimihenkilöä ja 498 työntekijää, joista
181 työskenteli mittauksen ja 317 puutavaran
käsittelyn parissa. Myös yrittäjien palveluksessa
olevien työntekijöiden määrä sisältyy em. lukuihin.

TAULUKKO 2

Puutavaran varastointimahdollisuudet
ja varastojen käyttö
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Keskimäärin puutavaraa käsiteltiin henkilöä kohti
sellutehtaiden puunvastaanotossa 57 875 m 3 , sahojen 63 148 m 3 ja integroitujen tuotantolaitosten
75 262m3 . Mekaanisen metsäteollisuuden tuotantolaitoksissa mittaushenkilöstön osuus oli puolet vastaanoton työvoimasta, kun muissa tuotantolaitoksissa vastaava osuus oli 1/3. Kaikissa tuotantolaitostyypeissä otantamittausta suorittavien
osuus oli 113 mittauksen henkilöstöstä (kuva 5).
Noin puolella tuotantolaitoksista osa puunvastaanoton tehtävistä oli siirretty yrittäjien hoidettavaksi. Puutavaran siirrot oli kokonaisuudessaan
urakoitu 19 sahalla. Lisäksi pienempiä kokonaisuuksia oli urakoitu 11 tuotantolaitoksella.
Tavallisimmin oli urakoitu aluskuormien ja tuontipuun junakuormien purkaminen sekä niihin
liittyvät puutavaran siirrot. Yhdellä sellutehtaalla,
yhdellä sahalla ja yhdellä integroidulla tuotantolaitoksella puutavaran siirtoihin käytettävät koneet
oli vuokrattu yrittäjältä, mutta kuljettajat olivat
tehtaan palveluksessa. Kaikkiaan erilaisen urakointitoiminnan piirissä oli 9.7 milj . m 3 eli 27 %
puumäärästä.
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Noin puolella tuotantolaitoksista oli mahdollista
kastella maalla varastaitavaa puutavaraa. Kun
kyseisten tehtaiden kastelukapasiteetti suhteutetaan keskimääräiseen varastotasoon, voidaan tarvittaessa kaikki varastossa oleva puutavara ko.
tehtailla kastella. Seitsemällätoista tuotantolaitoksella käytettiin jatkuvaa kastelua (56 % kastelumahdollisuudesta). Keskeytettyä kastelua, jossa
kastelua ohjataan esim. puutavaran kosteuden
perusteella, käytettiin yhdeksällä tuotantolaitoksella (30 %). Neljällä tuotantolaitoksella (14 % ) ei
käytetty kastelua lainkaan, vaikka mah~ollisuus
siihen oli olemassa. Neljällä tuotantolaitoksella
kasteltiin myös vesivarastossa nippujen vedenpäälliset osat.
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Kuva 5. Puun vastaanoton miehitys tehtävittäin
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Puutavaran vastaanoton kustannukset
a;

Puun vastaanoton kustannuksia tarkastellaan tässä selvityksessä jaettuna työvoimakus~annuksiin
sekä koneista ja laitteista aiheutuviin kustannuksiin. Työvoimakustannukset on määritetty
kertomalla vastauksissa työvuoroittain ilmoitetut
tehtäväkohtaiset henkilölukumäärät työntekijän
vuosikustannuksilla. Puun vastaanotossa käytettävien koneiden aiheuttamien kustannusten (ilman
kuljettajien palkkoja) määrittämiseksi laskettiin
koneiden vuotuiset pääoma- ja käyttökustannukset
yksi-, kaksi- ja kolmivuorotyössä normaalin
tuntikustannuslaskennan avulla. Puutavara-auton
nosturilla tehtävän purkamisen kustannuksina
käytettiin viimeisimmän maksusopimuksen mukaista maksua. Konekustannukset laskettiin kertomalla kunkin koneen vuosikustannukset koneiden lukumäärällä tuotantolaitoskohtaisesti.
Puun vastaanottotoimintojen resursseista lasketut
työkustannukset olivat 3,17 mklm3 , josta mittauksen osuus oli keskimäärin 1,01 mklm3 , puutavaran
siirtojen osuus 1,60 mk/m 3 ja muiden tehtävien
osuus 0,56 mk/m 3 . Muihin tehtäviin sisältyvät
toimihenkilöiden ja varastojen hoidosta vastaavien
henkilöiden työkustannukset. Koneiden ja laitteiden kustannukset olivat keskimäärin 5,19 mk/
m 3 , josta mittauksessa tarvittavien laitteiden (esim.
vaaka, mittasakset) osuus on 0,20 mklm3 . Koneiden
ajankäyttöä ei jaettu puutavaran siirroille ja mittaukselle, vaikkakin koneita käytettiin esim. otantailippujen siirtämiseen (kuva 6).
Puun vastaanoton laskennalliset kustannukset tutkimukseen osallistuvilla tuotantolaitoksilla ovat
yhteensä 299 milj. mk/vuosi, josta mittauksen
osuus on 44 milj . mk, puutavaran siirtojen osuus
235 milj. mk ja varastojen hoidon, työnjohdon yms.
osuus 20 milj. mk.
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Kuva 6. Puun vastaanoton kustannukset
tuotantolaitostyypeittäin

Puutavarakuormien purkamisessa kurottajatrukkien ja etukuormaajien osuus on lisääntynyt ja siltanosturin osuus vähentynyt viimeisen kymmenen
vuoden aikana (kuva 7). Osittain ero j ohtuu
kuljetusmuotojakauman muuttumisesta. Siltanostureita käytetään edelleenkin lähinnä uittopuuta
vastaanottavilla tehtailla. Uiton merkityksen väheneminer.. on mahdollistanut kurottajien ja etukuormaajien entistä tehokkaamman käytön puutavaran siirrossa. Puutavara-auton nosturin osuus
kuormien purkamisessa on säilynyt ennallaan. Sen
sijaan kuormien purkaminen autoa kallistamaila on
lopetettu kokonaan.
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Mittauksen kustannukset ovat nykyisillä menetelmillä lähinnä työvoimakustannuksia, joten kustannussäästöjä on saavutettavissa nopeimmin työn
rationalisoinnilla. Erityisesti otantanippujen mittauksessa ositetun otannan laajemmalla hyödyntämisellä ja mittauksen automatisoinnilla voidaan joko säästää mittauskustannuksissa tai parantaa mittauksen tarkkuutta. Myös upotusmittauksen laajemmalla käyttöönotolla voidaan
mittauskustannuksia alentaa. Pienemmillä tuotantolaitoksilla tämä edellyttää kuitenkin nykyistä
halvempien upotusmittausmenetelmien kehittämistä.
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Kuva 7. Kuormien purkamisen kehitys 1983 -1992

Puutavaran siirroissa koneiden ja laitteiden osuus
kokonaiskustannuksista oli 3/4 ja työvoimakustannusten osuus 1/4. Vastaanoton kustannuksia lisää
useiden rinnakkaisten käsittelymenetelmien käyttö
samalla tuotantolaitoksella, jolloin konekohtaiset
tavaravirrat jäävät pieniksi. Vaikka eri kuljetusvälineet asettavatkin kuormia purkavalle kalustolle toisistaan poikkeavia vaatimuksia, tarpeetonta
rinnakkaisten menetelmien käyttöä on vältettävä.
Esimerkiksi siltanosturin käyttäminen edellyttää
käytännössä rinnalleen toisen käsittelymenetelmän, joten sen käyttöön on suhtauduttava kriittisesti. Myös mittausmenetelmiä tulisi kehittää
• siten, että mittauksen takia tehtäviä puutavaran
siirtoja voidaan vähentää (esim. aluspuun kuljettaminen ajoneuvovaa'an kautta).
Tehtailla oli keskimäärin 1 - 2 viikon käyttöä
vastaavat varastot tasaamassa puun käytön ja
hankinnan välistä vaihtelua. Mikäli varastot kiertäisivät normaalisti, merkittäviä laatutappioita ei
pääsisi syntymään. Käytännössä puutavaraa varastoidaan kuitenkin pitempiä aikoja, jolloin sitä

pyritään suojaamaan kuivumiselta sekä sieni- ja
hyönteisvaurioilta. Viimeisimpien tutkimusten mukaan - vedessä varastoinnin lisäksi - myös liiallinen
kastelu saattaa aiheuttaa sahatavaraan petsausvaurioita ja kuusikuitupuun tummumista, joten
kastelun ohjaukseen tulisi kiinnittää enemmän
huomiota.
Puutavaran vastaanoton tehtävänä on kytkeä toisiinsa puunhankinta ja -jalostus, joten sitä ei voi
tarkastella ympäristöstään irrallisena ilmiönä. Kun
laskelmissa otetaan huomioon puunvastaanottotoimintojen vaikutus puunhankintaan ja -jalostukseen, tarkasteluista tulee yleensä monimutkaisia ja
lopputuloksista tulkinnanvaraisia. Tästä huolimatta nykyistä laajempia tarkasteluja on tehtävä,
jotta puunvastaanotosta voidaan kehittää nykyistä
joustavampi ja tehokkaampi lenkki puunhankinnan ja -jalostuksen yhdistämiseksi.

Asiasanat:

kaukokuljetus, puunkuljetus,
terminaalikäsittely
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METHODS USED IN THE RECEPTION OF TIMBER AT MILLS

The purpose ofthis project is to deserihe the different
ways in which roundwood is r eceived at various
production plants. Interviews and mailed questionnaire were used in collecting the study materia!,
which covered a total of 59 timber reception places.
The combined consumption of roundwood these
- represent amounted to 35.7 mill. m 3 during the
logging season 1992/1993.
Of the timber received, 3/4 was measured using
methods based on sampling and 114 was measured
applying total measurement. The commonest
measurement method used was weight sampling.
Non-stratified sampling accounted for 79 % of the
sampling measurement methods applied and the
remaining 21 % was done u sing stratified sampling.
Of the sample btmdles, 52 % were measured pieceby-piece, 43% by immersing them, and the r emaining
5 % by means of other methods. The use of log
stackers has increased in the unloading stage. They
accounted for 62 % of the timber received, gantry
cranes handles 24 %, excavator-based machines for

8 %, and timber-truck mounted loaders for 6 percent.
Most production plants used two or more unloading
methods side by side.

.

The costs associated with the resources used in the
reception oftimber averaged at FIM 8.37/m3 ; ofthis
measurement accounted for FIM 1.22/m3 , transfers
oftimber for FIM 6.59/m3 , and other work stages for
FIM 0 .561m3 • These figures give a total sum of almost
FIM 300 million for the mills that responded in this
study. The principal means of reducing these costs
include avoiding the use of parallel unloading
methods, the development of total measurement
systems and measurement of sample bundles, and
(in certain cases) adjusting the receiving oftimber to
comply with changed timber volumes and distribution
between the different transportation forms .

Key words:

long-distance transportation,
timber transportation,
handling timber in terminals
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