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TIIVISTELMA" 

TUtkimuksessa tarkastellaan raakapuun han
kintakustannusten muutoksia toimittaessa 
erikokoisilla pystyleimikkovarannoilla. 
Pystyleimikkovarannon koko määritetään 
hankintavuoden keskimääräisenä pystylei
mikkovarantona kokonaishankintamäärään 
verrattuna. TUtkimuksen kustannusvertai
lut on tehty _vuoden 1973 loppupuolenhinta
ja kustannustasolla ja niissä on käytetty 
10 %:n korkoa. Laskelmat koskevat tilan
netta3 jossa korjuumäärä muodostuu yksi
tyismetsien pystyleimikoista. Hakkuu on 
oletettu tehtävän ihmistyönä ja metsäkul
jetus metsä- tai maataloustraktoreilla. 
Kaukokuljetuksessa on oletettu käytettävän 
ainoastaan puutavara-autoja. 

Edullisimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui 
käytetyn leimikkoaineiston mukaisissa olo
suhteissa noin 4 kuukauden keskimääräistä 
hankintamäärää vastaava pystyleimikkova
ranto. Pystyleimikkovarannon suurentami
nen tästä optimista noin 6 kuukauden kes
kimääräistä hankintamäärää vastaavaksi li
säsi raa~uun hankintakustannuksia noin 
0350 mk/m . Pystyleimikkovarannon pienen
täminen noin 2 kuukauden keskimääräistä 
hankintamäärää vastaavaksi lisäsi hankin
takustannuksia noin 1300 mk/m3• Epäedulli
sinta on toimia koko vuoden hankintamäärää 
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vastaavalla tai suuremmalla pystyleimikko
varannolla. Tässä vaihtoehdossa hankinta
kustannukset muodostuivat noin 3300 mk/m3 

suuremmiksi kuin optimikokotilanteessa. 

Muunnetuissa olosuhteissa3 joissa ostotoi
minnan kausiluonteisuuden oletettiin ta
soittuvan ja leimikkoaineiston korjuu- ja 
kaukokuljetuskelpoisuuden paranevan3 pysty
leimikkovarannon optimikoko muodostui noin 
3 kuukauden keskimääräistä hankintamäärää 
vastaavaksi. Jos taas korjuu- ja kauko
kuljetusolosuhteet ovat selvästi tutkimuk
sessa käytettyä leimikkoaineistoa heikom
mat ja oston kausiluonteisuus säilyy ny
kyisellään3 vasta noin 6 kuukauden keski
määräistä hankintamäärää vastaava pysty
leimikkovaranto antoi edullisimman tulok
sen. 

Nykytilanteessa kannattaa täten pyrkiä toi
mimaan hankintaolosuhteiden mukaan 3-6 kuu
kauden keskimääräistä hankintamäärää vas
taavilla pystyleimikkovarannoilla. TUle
vaisuudessa pystyleimikkovarantoa kannat
taa pyrkiä kaikissa leimikko-olosuhteissa 
hitaasti suurentamaan3 mikäli tilapäistyö
voiman saanti yhä vaikeutuu ja investoin
titarve korjuu- ja kaukokuljetuskalustoon 
kasvaa. 



1 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Pystyleimikkovarannon koko on keskeisim
p1a puunhankinnan suunnitteluun vaikutta
via tekijöitä. Jos pystyleimikkovaranto 
on pieni, siihen sitoutuu vähän pääomia 
ja korkokustannukset jäävät pieniksi. 
Pienellä pystyleimikkovarannolla toimit
taessa joudutaan leimikot ottamaan korjuu
ohjelmaan miltei samassa järjestyksessä, 
kuin niitä saadaan ostosta käytettäviksi. 
Tämä lisää työvoiman ja koneiden siirty
mismatkoja leimikolta toiselle, koska 
alueellisesti toistensa lähellä sijaitse
via leimikoita ei saada korjatuiksi ajal
lisesti peräkkäisessä järjestyksessä. 
Korjuu- ja kaukokuljetuskalustoa ei myös
kään pystytä työllistämään kelirikkakau
sina tehokkaasti. Vuotuisten hankinta
tavoitteiden saavuttamiseksi joudutaan 
talvikautena käyttämään runsaasti tila
päistyövoimaa ja tilapäistä korjuukalus
toa. Muun muassa mainitut tekijät lisää
vät korjuu- ja kaukokuljetuskustannuksia, 
ja varsinkin pienten leimikoiden haitat 
tulevat tässä toimintavaihtoehdossa koros
tetusti esille. Pienillä pystyleimikko
varannoilla toimittaessa tehdasvarastoi
hin sitoutuneeh pääoman korkokustannukset 
muodostuvat myös suuriksi, sillä kelirik
kokausien korjuun ja kuljetuksen häiriöi
den vaikutukset tehtaiden tasaiseen puun
syöttöön voidaan poistaa ainoastaan lisää
mällä tehdasvarastoissa olevan puutavaran 
määrää. 

Jos vuoden toimintaa suunniteltaessa val
taosa leimikoista on jo ostettu, puu voi
daan korjata ja kuljettaa edullisesti . 
Tehdasvarastot voidaan pitää pieninä, kun 
tehtaalle saadaan puuta tasaisesti korjuu
kelpoisen leimikkovarannon ja kaukokulje
tuskelpoisten tienvarsivarastojen avulla. 
Toisaalta suureen leimikkovarantoon sitou
tuu paljon pääomia ja tämä lisää korkokus
tannuksia. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan edellä 
kuvattua pystyleimikkovarannon optimikoon 
ongelmaa. Tavoitteena on verrata erilais
ten toimintavaihtoehtojen kokonaiskustan-

nuksia raakapuun hankinnassa ja etsiä pys
tyleimikkovarannolle tällä perusteella 
optimaalinen suuruus. Pystyleimikkovaran
non koolla tarkoitetaan tässä pystyleimik
kovarannon keskikokoa hankintavuoden aika
na. Oston kausiluonteisuuden vuoksi pys
tyleimikkovarannon koko on luonnollisesti 
eri vuodenaikoina tutkimuksessa käytettä
vää keskikoa huomattavastikin suurempi 
tai pienempi. Lisäksi on huomattava, 
että leimikoiden korjuu- ja kaukokuljetus
kelpoisuuden vaihtelun johdosta pystylei
mikkovarannon käytettävyys on erilainen 
eri vuodenaikoina. Laskelmia on tehty 
hankinta-alueelta kerätyn leimikkoaineis
ton mukaisista olosuhteista sekä olosuh
teista, joissa leimikoiden korjuu- ja kau
kokuljetuskelpoisuutta on vaihdeltu. 

Tutkimus tehdään laatimalla hankinta-alu
eelle vaihtoehtoisia hankintasuunnitelmia 
olettaen, että suunni tt.elun lähtökohtana 
oleva pystyleimikkovarannon koko muuttuu. 
Suunnitelmien toteuttamiskustannukset las
ketaan määrittämällä toisaalta pystylei
mikkovarannon suurentamisen mahdollistama 
hankintakustannusten säästö ja toisaalta 
pystyleimikkovarannon ylläpitämisen lisä
kustannukset. Pystyleimikkovaranto on 
optimikokoinen, kun raakapuun hankinnasta 
aiheutuvat kokonaiskustannukset muodostu
vat mahdollisimman pieniksi. 

Laskelmien yleisenä lähtökohtana pidetään 
säännöllistä puuntarjontaa eikä kantohin
tatasossa oleteta tapahtuvan muutoksia 
hankintavuoden aikana. Lisäksi edellyte
tään, etteivät yrityksen rahoitusmahdolli
suudet rajoita pystyleimikkovarannon koon 
valintaa. 

Pystyleimikkovarannon koko vaikuttaa luon
nollisesti eniten hankintakustannuksiin 
niissä olosuhteissa, joissa kantohinta
taso muuttuu tuntuvasti hankintavuoden 
aikana. Tämän seikan huomioon ottaminen 
luotettavalla tavalla ei liene kuitenkaan 
edes mahdollista niiden tietojen perus
teella, joita on käytettävissä kantohin
tojen kehitykseen vaikuttavista tekijöis
tä. 
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Kuva 1. Kuukausittaiset suhteelliset ostomäärät 

Fig . 1 . Monthly relative purchasing amounts 

2 KUSTANNUSVERTAILUN PERUSTEET 

2 . 1 Leimikkoaineisto 

Tutki muksen leimikkoaineistoksi valittiin 
Rauma-Repola Oy : n Rauman metsäkonttorin 
hankinta- alueella hankintavuonna 1972/73 
ostetut leimikot. Koska tutkimusajankoh
tana kokonaisostomäärä jäi keskimääräistä 
alhaisemmaksi , leimikkoaineistoa täyden-
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nettiin vuoden 1972 alussa ostetui lla 
leimikoilla si ten, että leimikoiden puu
määrät ja kor juuolosuhteet vastasivat 
tässä hankinta-alueessa keskimääräisenä 
hankintavuonna ostettuja leimikoita . 

Aineisto käsittää kaikkiaan 621 leimikkoa, 
ja niiden kokonaispuumäärä on 166 382 m3 
Sahapuun osuus kokonaispuumäärästä on 58 % 
ja kuitupuun osuus 42 %. 
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Kuva 2 . Eri kuukausina ostettujen leimikoiden korjuukelpoisuus 

Fig. 2 . Harvestability of stands bought in different months 



TAULUKKO 1 Optimointilaskelmien puumäärien jakautuminen korjuukelpoisuusluokkiin 
Table Distribution into harvestability classes of the timber quantities of 

the optimation calculations 

Leimikoiden korjuukelpoisuus 
Harvestability of the stands 

kaikkina kesällä tai ainoastaan 
Korjuuolosuhdejakauma vuodenaikoina talvella talvella 
Harvesting conditions 

Todellinen (leimikkoaineisto) 
Actual (stand materia!) 

Parannettu - Improved 

Huononnettu - Impaired 

2 . 2 Leimikkoaineiston jakautuminen 
ostoajankohdan sekä korjuu- j~ 

kaukokuljetuskelpoisuuden mukaan 

in all 

Ostoajankohdan mukaan jaoteltuna leimikko
aineisto noudattaa kuvan 1 mukaista ja
kaumaa (todellinen) . Ostot keskittyvät 
voimakkaasti syyskuun ja tammikuun väli
selle ajanjaksolle . Hankintavuoden nul
den kuukausien yhteinen ostomäärä on vain 
noin 20 % hankintavuoden kokonaisosto
määrästä . Ostotoiminnan ja kauppatapojen 
kehittämisellä oston kausiluonteisuutta 
voitaneen tulevaisuudessa ehkä vähentää 
esimerkiksi kuvan l tasoitetun jakauman 
kaltaiseksi. Optimointilaskelmia on teh
ty sekä todellisen että tasoitetun jakau
man perusteella. 

in the summer in vinter seasons or winter only 

22 

30 

10 

% kokonaispuumäärästä 
% of total timber quantity 

47 31 

41 29 

53 37 

Eri kuukausina ostettujen leimikoiden puu
määrien korjuuolosuhdejakaumat vuodenajoit
taisen korjuukelpoisuuden mukaan eritel
tyinä on esitetty kuvassa 2 . Koska leimi
koiden korjuukelpoisuus vaihtelee maan eri 
osissa ja kyseinen seikka määrittelee pys
tyleimikkovarannon käytettävyyden, laskel
mat on tehty todellisen jakauman ohella 
myös kahdella muunnetulla korjuuolosuh~a
kaumalla. Näiden muunnettujen jakaumien 
keskimääräiset tiedot on esitetcy taulukossa l. 

Vuodenajoittaisen kaukokuljetuskelpoisuu
den mukaan leimikkoaineiston kokonaispuu
määrä jakautui taulukon 2 mukaisesti. Kos
ka kuljetettava puumäärä vaihtelee myös 
tämän olosuhdetekijän mukaan eri osissa 
maata, laskelmia on lisäksi tehty kahden 
muunnetun jakauman perusteella. 

TAULUKKO 2 Optimointilaskelmien puumäärien jakautuminen kaukokuljetus-
Table kelpoisuusluokkiin 

Distribution into long-distance transportability classes of 
the timber quantities of the optimation calculations 

Leimikoiden kaukokuljetuskelpoisuus 
Long-distance transportability of the stands 

Korjuuolosuhdejakauma kaikkina kesällä tai ainoastaan 
vuodenaikoina talvella talvella 

Harvesting conditions 
in the summer in winter in all seasons or winter only 

% kokonaispuumäärästä 
% of total timber quantity 

Todellinen (leioikkoaineisto) 
36 42 22 Actual ( stand materia!) 

Parannettu - Improved 41 39 20 

Huononnettu - Icpaired 30 45 25 
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TAUWKKO 3 
Table 

Optimointilaskelmavaihtoehtojen määrittely 

Definition of the optimation calculations 

Koodi 

Code 

Toimintaolosuhteet 
Operating conditions 

Ostojakauma 
Kelirikkoleimi
koiden osuus, % 

Purchasing Share of stands 
distribution in the thaving 

period, % 

Määrittely - Definition 

Todellinen 
Perustuu todelliseen ostojakaumaan ja huonoannettuun korjuu
ja kaukokuljetusolosuhdejakaumaan 

Tod . 10 Actual 10 Based on the actual purchasing distribution and distribution 
of the impaired barvesting and long-distance transport conditions 

Todellinen 
Perustuu todelliseen osto-, korjuu- ja kaukokuljetusolosuhde
jakaumaan 

Tod. 22 Actual 22 Based on the actual purchasing distribution and distribution 
of the actual harvesting and long-distance transport conditions 

Todellinen 
Perustuu todelliseen ostojakaumaan ja parannettuun korjuu
ja kaukokuljetusolosuhdejakaumaan 

Tod . 30 Actual 30 Based on the actual purchasing distribution and distribution 
of the improved harvesting and long-distance transpor t conditions 

Tasoitettu 
Perustuu tasoitettuun ostojakaumaan ja todelliseen korjuu
ja kaukokuljetusolosuhdejakaumaan 

Tas. 22 Seasonally 
adjusted 

22 Based on the seasonally adjusted purchasing distribution and 
distribution of the actual harvesting and long-distance transport 
conditions 

2 . 3 Optimointilaskelmien mukaisten 
toimintaolosuhteiden määrittely 

Pystyleimikkovarannon koon aiheuttamia 
muutoksia puunhankinnan yksikkökustannuk
siin tarkastellaan neljässä erilaisessa 
toimintatilanteessa. Nämä esitellään 
myöhemmin ostojakaumien ja kelirikka
kausina korjuukelpoisten leimikoiden puu
määräosuuksien perusteella taulukossa 3 
esitetyn määrittelyn mukaisesti. Käytet
tyjä jakaumia koskevat yksityiskohdat on 
esitetty edellä kuvassa 1 (s . 6) sekä tau
lukossa 1 ja 2 (s . 7). 

2 .4 Kustannusperusteet 

2.4.1 Yleistä 

Laskelmissa käytetään vuoden 1973 loppu
puolen hinta- ja kustannustasoa . . Puunhan
kinnan eri osavaiheissa muodostuvien raa
kapuuvarastojen korkokustannukset laske
taan 10 %:n koron mukaan . Kantohinta ole
tetaan maksettavaksi yleistä käytäntöä 
noudattaen siten, että kuukauden kuluttua 
kaupantekohetkestä maksetaan 30 % ja kol-
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men kuukauden kuluttua kaupantekohetkestä 
seuraavat 30 %. Loput 40 % maksetaan vä
littömästi loppumittauksen jälkeen. Tuk
kien kantohintana käytetään koko hankin
tavuoden aikana 12~,50 mk:aafm3 ja kuitu
puun 28,00 mk:aa/m . 

2 . 4 . 2 Puutavaran teko, metsäkuljetus, 
kaukokuljetus ja varastot 

Esimerkkinä olevassa hankinta-alueessa 
vakinaiset hakkuumiehet suorittavat paa
osan hakkuusta . Metsäalan työehtosopimuk
sen ja Metsätehon puutavaran teon välil
lisiä kustannuksia koskevan selvityksen 
perusteella tukkien hakkuun oletetaan mak
savan vak~naista työvoimaa käytettäessä 
10,50 mk/m ja kuitupuun hakkuun 16,50 
mk/m3 . Hankinta-alueessa tehdyn selvi
tyksen perusteella tilapäistä työvoimaa 
käytettäessä puutavaran teon oletetaan 
maksavan lähinnä suurempien sivukustan
nusten vuoksi 20 % vakituisten hakkuumies
ten tekemää työtä enemmän. Vakituiseksi 
hakkuumieheksi on tulkittu henkilö , joka 
suorittaa hakkuuta vähintään 200 päivää 
vuodessa . 



Metsäkuljetuksessa hankinta-alueessa on 
käytetty vakinaista metsätraktorikalustoa 
sekä tilapäistä metsätraktori- ja maata
loustraktorikalustoa . Ohjemaksusopimuk
sen perusteella metsäkuljetuksen keski
määräisiksi kustannuksiksi oletetaan 6,50 
mk/m3 . Ohjemaksujen oletetaan alenevan 
vakinaista kalustoa käytettäessä 5 %, jos 
traktoreittainen tavoiteansiotaso saavu
tetaan . Vakinaisena ~etsäkuljetuskalus

tona on käytetty pieniä metsätraktoreita, 
joilla erillissopimusten edellyttämä vuo
siansio on 85 000 mk . Tilapäiseksi metsä
kuljetuskalustoksi katsotaan metsäkulje
tuksissa ainoastaan huippukautena tarvit
tavat metsä- tai maataloustraktorit. Han
kinta-alueella tehdyn selvityksen perus
teella metsäkuljetuskustannusten oletetaan 
muodostuvan tilapä istä metsäkuljetuskalus
toa käytettäessä 20 % kalliimmiksi kuin 
vakinaista kalustoa käytettäessä. 

Metsäkuljetuskaluston siirtymisestä al
heutuvat kustannukset määritetään ohje
maksusopimuksen siirtymiskorvausmenette
lyn mukaan kartalta mitattujen keskimää
r ä isten siirtymismatkojen perusteella. 

Hankinta-alueessa kaukokuljetus tapahtuu 
autokuljetuksena. Ajankohdan kustannus
tasolla keskimäär äiset kaukokuljetuskus
tannukset ovat tukkien kuljetuksessa 11,00 
~1m3 ja kuitupuun kuljetuksessa 12,00 mk/ 
m • 

Autokuljetussopimuksen mukaan ohjemaksu
jen oletetaan alenevan 7 %, jos tavoite
ansiotaso saavutetaan. Vuotuisen tavoite
ansion määräksi on oletettu 50 km:n keski
ajomatkan mukaan 175 000 mk . 

Välittömien kustannusten ohella erilaiset 
työnjohto- ja hallintotehtävät aiheuttavat 
puuraaka-aineen hankinnassa joukon ylei~-

TAUWKKO 4 
Tab1e 

Raakapuun kantohinta ja arvo 
eri varastoissa 

Roundvood stumpage price and 
value at different storages 

Tukki Kuitupuu 
Kustannuspiste Sav 1og Pulpvood 
Costing point 

mk/m3 - marks/so1id cu .m 

Kantohinta 
121,50 28 ,00 Stumpage price 

Arvo tienvarsivarastossa 
141,50 56,00 Value at roadside storagE 

Arvo tehdasvarastossa 
152,50 68 ,00 Value at mi11 storage 

kustannuksia. Näiden jakaminen puunhankin
nan eri osavaiheille on vaikeaa. Tässä 
tutkimuksessa kyseiset kustannukset on 
otettu huomioon Metsä tehossa tehdyn sel
vityksen mukaisina määritettäessä puun ar
vo tienvarsi- ja tehdasvarastoissa. Korko
kustannuksia laskettaessa on käytetty tau
lukon 4 kustannuslukuja. 

2 . 4.3 Korjuuajankohdan muuttuminen 

Korjuuajankohdan muuttumisesta aiheutuvi 
en lisäkustannusten määri ttämistä varten 
leimikkoluettelosta valittiin 10 %:n eli 
61 leimikon otos. Yrityksen korjuuesi
miehet selvittivät tutkimusajankohdan kus
tannustasoa käyttäen otosleimikoista kor
juun ja kaukokuljetuksen lisäkustannukset 
er i vuodenaikoina edullisimpaan korjuu
ajankohtaan verrattuna. Lis äkustannuksia 
aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa 
mahdolliset muutokset metsäkuljetusmat
koissa, ~etsäkuljetuksen maastoluokissa , 
autokuljetuksen kuormauspaikkaluokissa 
sekä metsäautotien ja varastopaikan raken
nus- ja kunnossapitotöiden määr ässä . 

Otimointilaskelmat on tehty siten, että 
jokaisena ~ahdollisena ~odenaikana tapah
tuvaa korjuuta on verrattu halvimpaan 
mahdolliseen ajankohtaan. 

3 LASKENTASYSTEEMI 

3 .1 Yleistä 

Pystyleimikkovarannon koon vaikutus työ
voiman ja kaluston käyttöön, leimikoiden 
korjuuajankohtaan sekä raakapuuvarastojen 
muodostumiseen on laskettu 1etsätehossa 
kehitetyn yrityksen puunhankintaorgani
saation toimintaa simuloivan mallin avul
la. t4allin suunnittelusta ja ohjernoin
nista vastaavat Jaakko Peltonen ja Airi 
Eskelinen. Laskentamallin systeemikaavio 
on esitetty kuvassa 3. 

3 . 2 Yrityksen puunhankintatoimintaa 
simuloiva tietokonemalli 

Mallissa yritykselle luodaan kohdissa 2 .1 
- 2 . 3 (s . 6-8) esitettyjen leimikoiden okr 
suhiejakaumia koskevien tietojen perus
teella yhtenä hankintavuonna ostettuja 
leimikoita edustava leimikkoluettelo . 
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Kuva 3. Raakapuun pystyleimikkovarannon optimikoko-ongelman laskentamalli 



Haluttuja korjuu- ja kaukokuljetusolosuh
teita vastaavaksi tehdystä leimikkoluet
telosta poimitaan valitun pystyleimikko
varannon koon mukainen leimikkovaranto, 
josta korjuun edistyessä poistetaan kor
jatut leimikot ja johon kuukausittain 
lisätään ostotoiminnan kehitysjakauman 
(2.2, s. 7) mukaisesti edellisenä kuu
kautena ostetut leimikot. Mallissa py
ritään ensisijaisesti siihen, että anne
tut hankintatavoitteet saavutetaan yri
tyksen vakinaista työvoimaa ja kalustoa 
käyttäen. Jos annettuja puumäärätavoit
teita ei pystytä täyttämään, otetaan käyt
töön tilapäistyövoimaa. Mallin tavoit
teena on raakapuun hankintakustannusten 
minimoiminen annetun suuruisella pysty
leimikkovarannolla toimittaessa. 

Määritetyissä olosuhteissa 
korjuutoimintaa simuloivasta 
mallista saadaan kuukausittain 
tulokset: 

tapahtuvaa 
tietokone
seuraavat 

- korjatut puumäärät puutavaralajeittain 

- korjuukaluston siirtyminen ja käyttö-
määrä 

korjuun ja kaukokuljetuksen lisäkustan
nukset leimikoittain halvimpaan mahdol
liseen korjuu- ja kaukokuljetusajankoh
taan verrattuina 

pystyleimikkovarannon koko puutavara
lajeittain 

- kaukokuljetusvaraston koko puutavara
lajeittain ja kaukokuljetuskelpoisuus
luokittain 

tehdasvaraston koko puutavaralajeittain 

Tietokonemallin tulosten perusteella saa
daan lasketuiksi hakkuussa, metsäkuljetuk
sessa ja kaukokuljetuksessa tarvittavan 
vakinaisen ja tilapäisen työvoiman ja ka
luston määrät . 

Valitulla pystyleimikkovarannon koolla 
tapahtuvan puunhankinnan yksikkökustan
nukset lasketaan korjuuohjelman tulostuk
sena saatavien määrätietojen ja kohdassa 
2 .4 (s. 8-9) esitettyjen kustannusperustei
den avulla. 

Kuva 4. Tilapäisellä työvoimalla suoritetun hakkuun 
osuus kokonaishakkuumäärästä 

Fig. 4. Share of cutting done by temporary l abour in 
the total cutting volume 

4 PYSTYLEIMIKKOVARANNON KOON VAIKUTUS 
PUUNHANKINNAN KUSTANNUSTEKIJÖIHIN 

4.1 Hakkuutyövoiman käyttö 

4.1 .1 Tilapäisen työvoiman tarve 
puutavaran teossa 

Tilapäisen hakkuutyövoiman tarve alkaa 
kasvaa hyvin jyrkästi, jos toimintaa suun
niteltaessa käytettävissä olevan pystylei
mikkovarannon koko jää alle 50 %:iin vuo
den kokonaishankintamäärästä. Toimittaes
sa esimerkiksi todellisen osto- ja korjuu
olosuhdejakauman mukaisissa olosuhteissa 
ja 2-3 kuukauden korjuumäärää vastaavalla 
leimikkovarannolla noin puolet hakkuutyös- · 
tä joudutaan tekemään tilapäistä hakkuu
työvoimaa käyttäen. Kelirikkoaikana kor
jattavissa olevien leimikoiden puumäärän 
vähentyminen 10 %:iin kokonaiskorjuumää
rästä nostaa samaa pystyleimikkovarannon 
kokoa ja ostojakaumaa käytettäessä tila
päisen hakkuutyövoiman tarpeen noin 75 
%:iin. Mikäli sen sijaan toimintaa suun
niteltaessa käytettävissä on 8-9 kuukauden 
korjuumäärää vastaava leimikkovaranto, ti
lapäisen työvoiman tarve jää alle 10 %:iin. 

Ostotoiminnan tasoittuminen ja kelirikko
aikoina korjattavissa olevien leimikoiden 
määrän lisääntyminen vähentävät tilapäi
sen työvoiman tarvetta kaikissa pystylei
mikkovarannon kokoluokissa. Suurin merki
tys näiden olosuhdetekijöiden paranemisel
la on toimittaessa pienen pystyleimikkova
rannon varassa. 
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Kuva 5. Tilapäisen hakkuutyövoiman käytön a iheut ta
mat lisäkustannukset erikokoisilla pystyl eimikko

varannoilla toimittaessa 

Fig . 5. Additional costs caused by the use of tem
porary cutting labour, when operating with standi ng 

timber stocks of differ ent sizes 
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Kuva 6. Vakinaisella er illissopimussuht eessa ol e 
valla metsäkuljetuskalustolla kuljet ett ujen puumaa

rien osuudet kokonaiskuljetusmäär ästä 

Fig . 6. Shares in the total quantity 
transported by permanent forest haulage 

under a separate contract 

of timber 
equipment 
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4.1.2 Tilapäisen työvoiman käytöstä 
aiheutuvat lisäkustannukset 

Vertailukohteena olevassa tilanteessa puu
tavaran teko on oletettu tehtävän kokonaan 
vakinaista hakkuutyövoimaa käyttäen. Pie
nen pystyleimikkovarannon varassa toimit
taessa hakkuussa synt yvät lisäkustannukset 
muodostuvat 0 , 70 ... 0 , 80 mk/ m3 suuremmiksi, 
kuin jos pystyleimikkovarannon koko l ähen
telee vuoden kokonaishankintamäär ää . Lä
·hinnä ostotoiminnan epätasaisuuden vuoksi 
joudutaan tällöinkin noin 10 % kokonais
hankintamäärästä korjaamaan tilapäistä työ
voimaa käyttäen, mutta lisäkustannukset 
. .. - - 0 10 1 3 Jaavat , ... 0 , 20 mk:aan m . 

4.2 Metsä- j a kaukokuljetuskaluston 
käyttö 

4.2.1 Metsäkuljetuskaluston käytön 
tehokkuus 

Vakinaisten metsä traktoreiden käytön te
hokkuus ja tilapäisten metsä - tai maata
loustraktoreiden tarve on esi tetty kuvissa 
6 ja 7. 
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Kuva 7 . Tilapäisellä metsäkuljetuskalustolla kulje
tettujen puumäärien osuudet kokonaiskuljetusmäärästä 

Fig . 7. Shares 
transported by 

in the total quantity of timber 
temporary forest haulage equipment 
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Metsäkuljetuskaluston ympärivuotinen teho
kas työllistäminen ja erillissopimusten 
tekeminen tulevat mahdollisiksi, kun pys
tyleimikkovarannon koko on noin 40 .. . 50% 
vuoden hankintamäärästä. Kelirikkakausina 
korjattavien leimikoiden vähyys vaikeuttaa 
tällöinkin erillissopimusten tavoiteansio
tason saavuttamista. Jos ostojen kausi
luonteisuutta saadaan tasatuksi ja keli
rikkakausina korjuukelpoisten leimikoiden 
osuus hankintamäärästä toiminta-alueella 
on suuri, saadaan jo 20 .•. 30 %:n keskimää
r äisellä pystyleimikkovarannolla kcrjuutoi
minta jär jestetyksi siten, että suurin osa 
metsäkuljetuksista tapahtuu vakinaisilla 
erillissopimussuhteessa olevilla metsä
traktoreilla . Mikäli ostojen kausiluontei
suus pysyy nykyisenä ja kelirikkakausina 
ja kesällä korjattavien leimikoiden maara 
on pieni, joudutaan varsinkin pienelläpys
tyleimi kkovar annolla toimittaessa käyttä
mään metsäkuljetuksissa runsaasti tila
päiskalustoa . Vakinainen metsäkuljetuska
lusto ei myöskään saavuta erillissopimus
ten edellyttämää vuosiansiota. 

4 . 2 . 2 Metsäkuljetuskaluston käytöstä 
aiheutuvat lisäkustannukset 

Tilapäisen 
väheneminen 

metsäkuljetuskaluston tarpeen 
ja vakinaisen kaluston eril-

0 

0 

lissopimusalennukset aiheuttavat noin 0,40 
mk:n/m3 kustannussäästön, kun pystyleimik
kovarannon koko kasvaa 20 %:sta 60 %:iin. 
Metsäkuljetuskaluston siirtymiskustannuk
set eivät merkittävästi muutu . Metsäkul
jetuskaluston käytön tehostumisesta saata
vat kustannussäästöt kuitenkin eliminoitu
vat osaksi sen vuoksi, että korjuun lisä
kustannukset nousevat pystyleimikko~annm 
koon kasvaessa. 

Pienellä pystyleimikkovarannolla toimit
taessa ei korjuukelpoisia leimikoita ole 
kelirikkakausina riittävästi käytettävis
sä, joten korjuuta ei pystytä suoritta
maan jatkuvana ja kelirikon aiheuttamat 
lisäkustannukset jäävät vähä isiksi. 
Suuri pystyleimikkovaranto mahdollistaa 
jatkuvan korjuun myös kelirikkokausina. 
Tällöin joudutaan usein maksamaan keli
rikon aiheuttamia lisäkustannuksia . Jat
kuvan korjuun kustannuksia alentavat 
vaikutukset ovat kuitenkin suuremmat 
kuin kelirikon aiheuttamat lisäkustannuk
set. 

Kun otetaan samanaikaisesti huomioon er ~ 
kustannustekijöiden kokonaisvaikutus, pie
nillä, 20 . .. 30 %:n, pystyleimikkovaran
n~illa toimiminen aiheuttaa noin 0,20 mk:n/ 
m kustannusnousun verrattuna toimintaan 

Toimintaolosuhteet 
Operating conditions 

22 (Ks. taul. 3) 
Tod . (See Table 3) 

Siirtymiskorvaukset 
Moving costs 

Korjuun lisäkustannukset h~
vimman korjuuajankohdan kus
tannuksiin verrattuina 
Addition~ costs of harvesting 
compared vith costs in the most 
economical harvesting period 

Erillissopimukset 
~Separate contracts 

~Tilapäinen kalusto 

0 10 20 30 bO 50 6o 70 Bo 90 100 Temporary forest haulage equipment 

Pystyleimikkovarannon koko, % vuoden 
ha.nkintamäärästä 

Sbe of standing timber stock, % of 
the year's logging volume 

Kuva 8. ~etsäkuljetuksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset erikokoi
silla pystyleimikkovarannoilla toimittaessa 

Fig . 8. Cost effects of forest haulage, vhen operating vith standing 
timher stocks of different sizes 
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·Kuva 9 . Ilman erillissopimusta olevien puutavara
autojen kuljetusosuus kokonaiskuljetusmäärästä 

Fig. 9. The part of the total timber transport 
volume moved by timber trucks not under separate 
contracts 

sellaisilla pystyleimikkovarannoilla, joi
den koko on yli 50 % vuoden kokonaishan
kintamäärästä. 
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Kuva 10. Kaukokuljetuksen erillissopimusten kus
tannusvaikutus erikokoisilla pystyleimikkovaran
noilla toimittaessa 
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Fig . 10 . Cost effect of separate contracts for 
long-distance transport, when operating with 
standing timber stocks of different sizes 

4.2.3 Kaukokuljetuskaluston käytön 
tehokkuus 

Kaukokuljetus suoritetaan puutavara
autoilla. Puutavara-autojen käyttö ei 
ole sidottu tiettyyn hankinta-alueeseen 
kuten korjuukaluston käyttö. Tutkimuk
sessa on oletettu, että kaukokuljetusten 
rytmitys on koko kuljetusalueella saman
lainen kuin tarkasteltavana olevalla 
hankinta-alueella. 

Jos pystyleimikkovarannon koko on yli 40 % 
vuoden hankintamäärästä ja kelirikkakau
sina ja kesällä korjuukelpoisten leimikoi
den osuus suuri, 80 ... 90% kuljetuksista 
voidaan suorittaa erillissopimussuhteessa 
olevilla autoilla. Pienillä pystyleimik
kovarannoilla toimittaessa sopimussuh
teessa olevilla puutavara-autoilla voi
daan kuljettaa ainoastaan 40 ... 50% koko
naiskuljetusmäärästä. 

Heikot korjuu- ja kaukokuljetusolosuhteet 
vaikeuttavat erillissopimusten käyttöä. 
Erillissopimusautoilla kuljetettu puumää
rä jää tällöin 30 ... 50% pienemmäksi kuin 
korjuu- ja kaukokuljetusolosuhteiltaan 
hyvillä alueilla. 

4.2.4 Kaukokuljetuskaluston käytöstä 
aiheutuvat lisäkustannukset 

Suurin mahdollinen erillissopimuksilla saar 
vutettava keskimääräinen kustannussäästö 
on 0,40 ... 0 , 50 mk/m3. Tämä edellyttää, 
että pystyleimikkovarannon koko on yli 50% 
vuoden kokonaishankintamäärästä . Pienillä 
pystyleimikkovarannoilla toimittaessa ei 
puutavara-autoille pystytä järjestämään 
erillissopimusten edellyttämää kuljetus
määrää, joten erillissopimushyöty jää saa
vuttamatta . 

4.3 Raakapuuvarastojen muodostuminen 

4.3.1 Raakapuuvarastojen kokonaismäärän 
keskimääräinen jakautuminen er1 
varastopisteisiin 

Raakapuuvarastojen määrää eri varastopis
teissä ei voida tarkastella puunhankinnan 
toimintaketjun irallisina osina, koska 
puumäärien muutokset yhdessä varastopis
teessä vaikuttavat aina jonkin toisen va
raston määrään. Laskelmissa on edellytet
ty, että tehtaiden puuntarve on pystyttävä 

( 
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the year's 1ogging vo1ume 
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Standing timber stock 

Kaukokuljetusvarasto 
Long-distance transport storage 

Tehdasvarasto - Mi11 storage 

Kuva 11. Eri varastotyyppien osuudet varastoissa olevasta 
tukkipuun kokonaismäärästä 

Fig . 11. Shares of different types of storage in the total 
of saw timber stored 
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Kuva 12 . Eri varastotyyppien osuudet varastoissa olevasta 
kuitupuun kokonaismäärästä 

Fig. 12 . Sbares of different types of storage in the total 
of pulpwood stored 
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tyydyttämään kaikkina vuodenaikoina, kos
ka raaka-ainepula aiheuttaisi eniten lisä
kustannuksia . Varastojen suuruutta määri
tettäessä tehtaiden puunkäyttö on oletet
tu tasaiseksi vuoden eri kuukausina . Li
säksi raaka-aineen saantiin ei oleteta 
liittyvän sellaisia riskitekijöitä, jotka 
rajoittavat puunhankinnassa muodostuvien 
raakapuuvarastojen sijoittamista kokonais
kustannuksiltaan edullisimpiin varastopis
teisiin . 

Tehdasvaraston määrä on tarkoituksenmu
kaista pitää mahdollisimman pienenä kai 
kissa suunnittelutilanteissa . Leimikoi 
den korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuudesta 
sekä ostojen kehityksestä r11ppuu, missä 
määrin tehdasvarastoja saadaan pienenne
tyksi pystyleimikkovarannon ja tienvar si
varastoinnin avulla . Keväällä ja kesällä 
hyönteistuhojen mahdollisuus rajoittaa 
tienvarsivarastojen muodostamista, ellei 
puutavaraa kuorita tai suojata kemialli
sesti . 

Kuvien 11 ja 12 (s . 15) er i varastotyyppi 
en osuudet on laskettu todellisen ostoja
kauman ja todellisten korjuu- ja kaukokul
jetusolosuhteiden perusteella . Laskelmia 
on lisäksi tehty tasoitetun ostojakauman 
sekä leimikoiden huononnettujen ja paran
nettujen korjuu- ja kaukokuljetusolosuh
teiden perusteella . Korjuu ja kaukokulje
tus tapahtuvat kohdassa 4 . 2 (s . 12-14) 
esitettyjä resursseja käyttäen . 

Kuvista näkyy, että tehdasvar aston osuus 
kasvaa hyvin jyrkästi pystyleimikkovar an
non koon pienentyessä. Koska leimikot eivät 
ole korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisia kaik
kina vuodenaikoina, jää korjuun ja kauko
kuljetusten määrä pienellä leimikkovar an
nolla toimittaessa kelirikkaaikoina sel
västi tehtaiden puunkäyttömäärää vähäisem
mäksi. Tehtaiden tasaisen puunsyötön tur
vaamiseksi tehdasvarastot joudutaan pitä
maan n11n suurina, että toiminta voi jat
kua häiriöttä sellaisten kausien yli , jol
loin kaukokuljetusmäärät eivät vastaa teh
taiden käyttömäärää. Vastaavasta syystä 
puu joudutaan kuljettamaan leimikoiden kmr 
kokuljetuskelpoisuuden mahdollistami5sa ra
joissa yleensä heti sen jälkeen tehtaille, 
kun leimikko on saatu korjatuksi , eikä 
tässä toimintavaihtoehdossa muodostu juuri 
ollenkaan kaukokuljetusvarastoja. 

Suurella pystyleimikkovarannolla toimitta
essa leimikkovaranto sisältää (leimikoiden 
kaukokuljetus- ja korjuukelpoisuusjakaumi
en rajoissa) kaikkina vuodenaikoina tehtai
den puuntarvetta lähentelevän määrän kor-
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juu- ja kaukokuljetuskelpoisia leimikoita .. 
Tällöin korjuu ja kaukokuljetus voidaan 
suunnitella niin, että kuukausittaiset ~ 
juu- ja kaukokuljetusmäärät vastaavat edel
lä mainituin rajoituksin tehtaiden puun
käyttömäärää . Korkokustannuksiltaan kallis 
tehdasvarasto voidaan pitää lähellä riski
tekijöiden varalle määritetyn varmuusva
raston kokoa . Sen sijaan kaukokuljetus
varastot muodostuvat hieman suuremmiksi 
kuin pienellä pystyleimikkovarannolla toi 
mittaessa, koska puuta voidaan tehdasvaras
toinoin sijasta varastoida kaukokuljetus
kelpoisiin tienvarsivarastoihin. 

4 . 3 . 2 Tehdasvaraston ja kaukokuljetus
varaston keskimääräinen koko 

Tehdasvarastoissa ja kaukokuljetusvaras
toissa keskimäärin olevan raakapuun määrä 
vuoden kokonaishankintamäärään verrattuna 
on esitetty kuvissa 13, 14, 15 ja 16. 

Pienillä pystyleimikkovarannoilla toimit
taessa keskimääräinen tehdasvaraston koko 
on noin 10 . .. 20% vuotuisesta kokonaishan
kintamäärästä. Kun pystyleimikkovarannon 
kokoa suurennetaan yli 50 %:iin vuotuises
ta kokonaishankintamäärästä, tehdasvaras
ton koko laskee alle 10 %:iin . Kelirikko
leimikoiden osuuden lisääntyminen ja oston 
kausiluonteisuuden tasoittuminen pienentä
vät tehdasvaraston määrää kaikissa pysty
leimikkovarantotilanteissa . 

4.3 . 3 Raakapuuvarastojen aiheuttamat 
korkokustannukset 

Raakapuuvarastoihin sitoutuneen paaoman 
korkokustannukset varastotyypeittäin eri
teltyinä näkyvät eri pystyleimikkovaranto
tilanteissa kuvasta 17 (s . 18) . Kuten puu
tavaravarastojen koon määrällisiä muutoksia 
koskevan tarkastelun yhteydessä ilmeni, 
tehdasvaraston määrä ja tästä aiheutuvat 
korkokustannukset laskevat jyrkästi 
pystyleimikkovarannon koon suurentuessa 
1-2 kuukauden hankintamäärää vastaavasta 
runsaan puolen vuoden hankintamäärää 
vastaavaksi. Toisaalta kaukokuljetusva
rastojen ja pystyleimikkovarannon korko
kustannukset lisääntyvät. Varastoinoin 
aiheuttamat korkokustannukset ovat pie
nimmillään, kun toimitaan 3~ kuukauden 
pystyleimikkovarannolla. Tällöin tehdas
varastoista ai~eutuvat korkokustannukset 
ovat 1,60 mk/m , ka~okuljetusvarastoista 
aiheutuvat 0,20 mk/m ja pystyleimikko-
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Kuva 13. Kaukokuljetusvarastossa oleva tukkien 
määrä vuoden raakapuun kokonaishankintamäärään ver

rattuna 

Fig. 13 . Quantity of sav timber in the long-dis
tance transport storage compared vith the total 

roundvood logging quantity of the year 
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Kuva 15. Tehdasvarastossa oleva tukkien määrä vuo
den raakapuun kokonaishankintacäärään verrattuna 

Fig. 15 . Quantity of sav ti ber in the ~ storage 
compared vith the total roundvood logging quantity 

of the year 
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Kuva 14. Kaukokuljetusvarastossa oleva kuitupuun 
määrä vuoden raakapuun kokonaishankintamäärään ver

rattuna 

Fig . 14 . Quantity of pulpvood in the long-distance 
transport storage compared vith the total roundvood 

logging quantity of the year 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Pysty1.,:imikkovarannon koko, % vuoden 
hankintamäärästä 

Siz., or standing timber stock, % or 
the y.,ar•s 1ogging vo1ume 

Kuva 16. Tehdasvarastossa oleva kuitupuun maara 
vuoden raakapuun kokonaishankintamäärään verrattuna 

Fig . 16. Quantity of pulpvood in the mill storage 
compared vith the total roundvood logging quantity 

of the year 
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varannosta aiheutuvat 0,80 mk/m3 kokonais
hankintamäärää kohti laskettuina. Yhteen
lasketut korkokustannukset ovat täten 
2,60 mk/m3. Tätä pienemmillä pystylei
mikkovarannoilla jyrkästi kasvavien teh
dasvarastojen korkokustannukset lisäävät 
kokonaiskorkokustannuksia, kun taas suu
remmilla pystyleimikkovarannoilla leimik
kovarannon ylläpitämisestä aiheutuvat kor
kokustannukset lisäävät kokonaiskorkokus
tannuksia. Vuoden keskimääräisellä pys
tyleimikkovarannolla toimittaessa varasto
jen 3korkokustannukset ovat jo noin 5,60 
mk/m . 

5 YHTEENVETO 

5.1 Pystyleimikkovarannon optimikoko 

Yhteenveto puunhankinnan yksikkökustannus
ten vaikutuksista eri pystyleimikkovaranto
tilanteissa selviää kuvasta 18. Kustannuk
set on laskettu todellisen ostojakauman 
ja todellisten korjuu- ja kaukokuljetus
olosuhteiden perusteella kokonaishankinta
määrää kohti. Edullisimmaksi toimintavaih-
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toehdoksi osoittautui 4-? kuukauden han
kintamäärää vastaava pystyleimikkovaranto. 
Hakkuutyövoiman ja korjuu- ja kaukokulje
tuskaluston tasaisen työllistämisen sekä 
leimikoiden oikea-aikaisen kor juun kannalta 
tätä suurempi leimikkovaranto olisi edul
lisempi. Tällöin leimikkovarannon ylläpi
tämisestä aiheutuvat korkokustannukset kui
tenkin lisääntyvät niin huomattavasti, et
tä ne eliminoivat puun korjuussa ja kauko
kuljetuksessa saatavan kustannussäästön. 

Pystyleimikkovarannon koon suurentamisen 
kustannusvaikutukset ovat siis osaksi 
vastakkaisia. Tämän vuoksi verrattuna 
puunhankinnan kokonaiskustannuksiin pys
tyleimikkovarannon koosta aiheutuvat 
puunhankintakustannusten erot jäävät ver
raten vähäisiksi. Jos käytännön olosuh
teissa puunhankinta tapahtuu J76 kuukau
den hankintamääriä vastaavilla pystylei
mikkovarannoilla, na1ssä raJ01ssa tapah
tuva vaihtelu aiheuttaa tutkimustulosten 
mukaan hankintakustannusten tasoon enin
tään 1,00 mk:n/m3 suuruisen vaihtelun. 

Puunhankintakustannuksiltaan epäedulli
simmaksi osoittautui toimintavaihtoehto, 
jossa pystyleimikkovarannon koko on hyvin 
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suuri, esimerkiksi vuoden puunhankinta
määrää vastaava. Tässä vaihtoehdossa kus
tannukset muodostuivat kiintokuutiometriä 
kohti noin 3 mk suuremmiksi kuin toimitta
essa 4-? kuukauden hankintamäärää vastaa
valla pystyleimikkovarannolla. 

5.2 Toimintaolosuhteiden muutosten 
vaikutus 

Useilla alueilla kelirikkoaikana kor
juu- ja kaukokuljetuskelpoisten leimi
koiden määrä Jaa todennäköisesti pie
nemmäksi kuin tämän tutkimuksen leimik
koaineistossa. Jos näiden leimikoiden 
osuus vuoden kokonaishankintamäärästä on 
esimerkiksi vain 10 %, pystyleimikkovaran
non optimikoko on noin 6-7 kuukauden han
kintamäärää vastaava (kuva 19). Jos sen 
sijaan kelirikkoaikoina korjattavissa ole
vien leimikoiden puumaara lisääntyy 30 
%:iin kokonaishankintamäärästä, on edul-

lisinta toimia 3-5 kuukauden hankintamää
rää vastaavalla pystyleimikkovarannolla. 

Ostotoiminnan tasoittuminen kuvassa 1 (s . 
6) esitetyn tasoitetun ostojakauman mu
kaiseksi pienentää pystyleimikkovarannon 
optimikokoa. Jos leimikoiden korjuu- ja 
kaukokuljetuskelpoisuus on tässä tutkimuk
sessa käytetyn leimikkoaineiston mukainen, 
on tasoitetun ostojakauman mukaisessa ti
lanteessa edullisinta toimia 3-4 kuukauden 
hankintamäärää vastaavalla pystyleimikko
varannolla. 

Pystyleimikkovarannon optimikokoa saatta
vat muuttaa myös uiton käyttömahdollisuus 
kaukokuljetuksissa sekä hankintakaupoista 
saatava puumäärä. Jos uiton ja hankinta
kauppojen osuudet kokonaishankintamäärästä 
ovat suuria, kaukokuljetusvaraston ja teh
dasvaraston kehitys poikkeaa olennaisesti 
tässä tutkimuksessa esitetystä. Tämän tut
kimuksen mahdolliseksi jatkoksi olisi tar
koituksenmukaista selvittää pystyleimikko-
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varannon optimikoko na1ssä olosuhteissa. 
On ilmeistä , että uiton käyttömahdollisuus 
sekä hankintapuun huomioon ottaminen 
pikemmin pienentävät kuin suurentavat 
pystyleimikkovarannon optimikokoa tässä 
esitetystä . 
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Kuva 19 . Pystyleimikkovarannon koon vaikutus raaka
puun hankintakustannuksiin . Todellista leimikkoai 
neistoa (todellinen ostojakauma ja keli r ikkoleimi 
koi den osuus 22 %) vastaavan käyr än optimipi s teen 
kustannukset on merkitty 0 ,00 mk :ksi 

Fig . 19 . Ef fect of the size of the s tanding timber 
st ock on r oundwood logging costs . The costs of t he 
optimum point of the curve that corresponds to the 
ac t ua l stand storage ( r eal purchasi ng distr ibution 
and share of stands in the thawing per i od 22 %) are 
enter ed as 0 . 00 marks 

Tulevaisuudessa korjuun todennäköinen ko
neellistuminen lisää hyvin suunnitellun 
korjuuohjelman merkitystä . Tällöin in
vestoinnit korjuukoneisiin j a kaukokulje
tuskalustoon lisäävät koneiden vajaat yöl
lisyydestä aiheutuvia kustannuksia . Jos 
tilapäisen työvoiman saanti vaikeutuu, 
nousevat myös tilapäisen työvoiman käy-
töstä aiheutuvat kustannukset . Koska 
pystyleimikkovarannon ylläpitämisestä 
aiheutuvat kustannukset noussevat edellä 
mainittuja kustannuksia hitaammin, on 
ilmeistä , että tulevaisuudessa pystylei
mikkovarannon määrää kannattaa tässä esi
tetystä hitaasti kasvattaa kaikissa lei
mikko-olosuhteissa. 

• 
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EFFECT OF THE SIZE OF THE STANDING TIMBER STOCK 
ON ROUNDWOOD LOGGING COSTS 

By Jaakko Peltonen and Heikki Vesikallio 

Summary 

The study diels with the changes that 
occur in roundwood logging costs when 
working with standing timber stocks of 
different sizes. The size of the standing 
timber stock is the average stock of 
standing timber for the logging year com
pared with the total logging volume. The 
cost estimates were made at the cost 
level of the end of the year 1973 and the 
rate of interest applied was 10 per cent. 
The calculations are for a situation in 
which the harvesting quantity is composed 
of stands of private forests. It was 
assumed that cutting work was done by 
human labour and forest haulage by forest 
or farm tractors. It was also assumed 
that only timber trucks were employed for 
long-distance transport. 

A standing timber stock corresponding to 
an average logging quantity of approx. 
four months was the most economical alter
native ~n the conditions of the stand 
material used. Enlarging the standing 
timber stock from this optimum to an aver
age logging volume of about six months in
creased the roundwood logging costs by 
about 0.50 marks/solid cu.m. Reducing 
the standing timber stock to an average 
logging volume of approx. two months in
creased the roundwood logging costs by 
about 1.00 marks/solid cu.m. The least 
economical alternative is a standing 
timber stock equivalent to or greater than 

the logging volume for a whole year. The 
logging costs of this alternative were 
about 3.00 marks/solid cu.m higher than in 
the optimum size situation. 

In converted conditions in which the pur
chasing activity was assumed to be season
ally adjusted and the harvestability and 
long-distance transportability of the 
stand material to improve, the optimum 
size of the standing timber stock was 
equivalent to an average logging volume of 
approx. three months. If , on the other 
hand, the harvesting and long-distance 
transport conditions are clearly inferior 
to the material used in the study and the 
seasonal nature of the purchasing activity 
is unchanged, it is first at a standing 
timber stock equivalent to the average 
logging volume of about six months that 
the most economical result is achieved. 

Thus, in the present situation it is worth 
while to operate in accordance with the 
logging conditions for standing timber 
stocks equivalent to an average logging 
volume of 3-6 months. It will pay in the 
future slowly to enlarge the standing 
timber stock in all stand conditions if 
the supply of temporary labour becomes 
more difficult and the need to invest in 
harvesting and long-distance transport 
equiprnent increases. 
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