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TIIVISTELMÄ
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on toisaaLta oLLut puunhankinnan suunnitteLumaLLien kehitt~nen ja kokeiLu~ toisaaLta
kehitettyjen maLLien avuLLa tapahtuva raakapuuvarastojen koon optimointi eriLaisissa puunhankintaoLosuhteiaaa. Puunhankinnan
suunnitteLumaLLeja käsitteLeva osa on tarkoitettu Lahinna puunhankinnan suunnitteLijoiden ja suunnitteLumaLLien ja -systeemien rakentajien 1 käyttlJlJn ja aiina annetaan tietoja kehitettyjen maLLien rakenteesta ja käytt~kokemuksiata. Varastojen
koon optimointia käaitteLeva osa on tarkoitettu käytännBn apuneuvokai puunhankinnan suunnitteLuun Liitty~ raakapuun
varastoinnin suunnitteLuun.

Unen kokonaisvarasto oU keskimäli.Pin 40 .••
45 % vuotuisesta kok~ishankintamäaraata.
Täma jakautui siten~ etta pystyZeimikkovarannon koko vastasi keskimäli.Pin 4•.• 5 kk:n
korjuum~l'&i~ Luovuttamattomissa hankintakaupoissa oLi puuta keskimäarin 4••• 5 %~
tienvarsivarastoissa noin 4 % ja tehdasvarastoissa noin 1 % vuotuisesta kokonaishankintam~tä.

MuunnetuiLZa hankintaoLosuhteiLLa suoritetuissa optimointitarkasteLuiasa saatiin
seuraavat ~tuLokset.
- Hankinta- ja käteiakauppojen puum~a
osuuden Lis~nen kasvattaa tienvarsija tehdaavarastoja.

Tutkimuksessa esiteLLyt puunhankinnan suunnitteLumaLLit on kehitetty Metsatehoasa.
KäyttökokeiLuissa maLLit ovat toimineet
Loogisesti ja osoittautuneet käytt~keLpoi
siksi apuvaLineikai puunhankinnan suunnitteLussa.

-PystyLeimikoiden korjuu- ja kuLjetusoLosuhteiden heikkeneminen aiheuttaa kaikkien varastojen kasvattamiatarvetta.

Raakapuuvarastojen koon optimointi on tässa
tutkimuksessa rajattu auto- ja rautatiekuLjetuaoLoauhteiaiin.
Kehitettyjen maLLien
avuLLa pystytaan vastaavat tarkasteLut tekemään myös hankintaoLoauhteisaa~ joissa
käyte~ uittoa.

- OhjaamaLLa ostoa ja tasaamaLZa sen kauaUuonteiauutta voidaan s~s~ tuntuvaati kustannuksia.

Kerättyyn Zeimikkoaineiatoon perustuvassa
perusvaihtoehtoZaskeZmassa hankinta- ja
käteiskauppojen osuudeksi ~tettiin
15 % kokonaishankintam~asta ja koneeLLisen korjuun osuudeksi 30 % kokonaiakorjuumäarästä. Peruavaihtoehdon korjuu- ja
kaukokuLjetusoLosuhteet oLivat varsin hyvät. Naisaa hankintaoLosuhteissa optimaa-
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- KoneeLLisen korjuun osuuden Lisaäntyeasa
on pystyLeimikkovarannon kokoa jonkin
Ve1'2'an kasvatettava.

Puunhankinnan optimointi ja siihen sisaLtyva varastojen koon optimointi on LuonteeLtaan aLueeLLinen ja yrityskohtainen
ongeLma~
joten t<:tmlin tutkimuksen tuLosten
hy~dyntaminen edeLLyt~ hankintaoLosuhteiden seLvittamiata ja yrityskohtaista
erityisoZosuhteiden huomioon ottamista~
kun tuLoksia sove Hetaan käytltnn~n puunhankintaan.
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JOHDANTO

Esillä oleva tutkimus · on jatkoa vuonna
julkaistuun pystyleimikkovarannon
koon optimointia käsittelevään tutkimukseen ja sen tavoitteena on ollut sekä
puunhankinnan optimoinnissa käytettävien
mallien kehittäminen ja käyttökokemuksen
saaminen niistä että varastointiongelman edellistä yleisempi ja täydellisempi
tarkastelu. Tarkastelussa on otettu huomioon mm. eri kauppatapojen, erilaisten
korjuuolosuhteiden ja monitoimikoneiden
käytön vaikutukset optimaaliseen varastointiin.

1974

Varastojen koon optimoinnissa käytetyt
puunhankinnan optimointimalli ja leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simulointimalli
on kehitetty Metsätehosaa tämän tutkimuksen yhteydessä.
Puunhankinnan optimointimalli perustuu lineaariseen ohjelmointiin ja sen avulla voidaan minimoida
puunhankinnan vuotuiset kokonaiskustannukset tietyissä hankintaolosuhteissa ja
tarkastella mm. varastojen kehitystä tässä
optimiratkaisussa. Leimikkoketjutus- ja
puunkorjuun simulointimalli simuloikorjuun
toteutuksen kustannusvaikutuksia ja sen
avulla on tarkennettu puunhankinnan optimointimallin antamaa ratkaisua.
Laskennassa käytetty leimikkoaineisto on
kerätty 0/Y Kyro A/B- Oy W. Rosenlew Ab:n
metsäosastolla. Metsäosastolta metsänhoitaja Juhani Huittinen ja metsäteknikko
Aimo Kirkkala ovat organisoineet tutkimusaineiston keruun ja avustaneet asiantuntijoina tutkimuksen eri vaiheissa.
Tutkimus on tehty tarkastelemalla puunhankintaa ja sen kustannusten muodostusta lähinnä hankinta-aluetasolla. Laskelmissa on
edellytetty, etteivät yrityksen rahoitusmahdollisuudet rajoita optimaalista varastojen koon muodostamista.
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2.1

LASKENTASYSTEEMI
Laskentasysteemin kokonaisrakenne

Metsätehosaa kehitettiin vuosina 197s-1976
erilaisia puunhankinnan ohjaukseen sekä

erilaisissa puunhankintaolosuhteissa puunhankintatoimintojen simulointiin käytettäviä laskentamalleja.
Puutavaravarastojen
optimikoon määrityksessä käytetyt laskentamallit ja niiden nivoutuminen toisiinsa
on esitetty kuvassa 1.
Puunhankinnan optimointimallilla voidaan
minimoida puunhankinnan vuotuiset kokonaiskustannukset siten, että s11na otetaan
kustannuksiin vaikuttavina huomioon ostojen määrällinen ja laadullinen kehitys,
eri korjuu- ja kuljetusvaihtoehtojen käyttö, tehtaiden puunkäyttö sekä puutavaran
varastointi ja varastoihin sitoutuneen
pääoman korkokustannukset.
Puunhankinnan
optimointimallissa toiminnot kohdistuvat
eri tavoin luokitettuihin puumääräsummiin.
Täten optimointimalli ei ota ratkaisuissaan huomioon leimikkotasolla tapahtuvaa
eri korjuumenetelmien leimikkovalinnan,
mahdollisten vuodenajoittaisten korjuun
ja kaukokuljetuksen lisäkustannusten eikä
korjuu- ja kuljetuskoneiden siirtojen aiheuttamia kustannuksia. Näiltä osin puunhankinnan optimointimallin antamaa ratkaisua täsmennetään leimikkoketjutus- ja puunkor juun simulointimallilla.
Sen avulla
pystytään puunhankinnan optimointimallin
antamissa rajoissa yksityiskohtaisesti simuloimaan puunkorjuuta ja sen kustannuksia
erilaisissa puunkorjuuolosuhteissa.
Kaukokuljetuksen optimointimalli ja puunkorjuun kehitysennusteen laskentamalli
on kehitetty Metsätehosaa aiemmin. Kaukokuljetuksen optimointimallia on käytetty
yrityskohtaisissa kaukokuljetusten optimointilaskelmissa ja se noudattaa yleisiä
kuljetusoptimoinnin periaatteita.
Tässä
mallia ja sen antamia ratkaisuja on käytetty hyväksi puunhankinnan optimointimallin
kuljetusosassa. Puunkorjuun kehitysennusteen laskentamallia on käytetty puunkorjuun kehitysennustelaskelmissa ja se on
esitelty Metsätehon tiedotuksessa 336.
Tätä mallia on käytetty puunhankinnan optimointimallin resurssilaskennassa ja
leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simulointimallin eri korjuuketjuvaihtoehtojen leimikoittaisten tuotosten ja kustannusten
laskennassa.
Koska puunhankinnan optimointimallia ja
leimikkoketjutus- ja puunkor juun simulointi-
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Puunhankinnan optimointimalli
Optimation mode Z for Zogging
Lei mikkoketjutus- ja puunkorjuun
simulointimalli - Simu '/.ation
modeZ for the stand scheduZe and
timber harvesting

Puunkorjuun kehitysennusteen laskentamalli - CaZcu'/.ation
modeZ for forecasting
timber harvesting

Kaukokuljetusten optimointimalli - Optimation modeZ for
1-ong-distance
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 kokemuksia voidaan käyttää hyväksi ratkaistaessa moninaisia yleisiä tai yrityskohtaisia
puunhankintaan liittyviä ongelmia, ne esitellään melko yksityiskohtaisesti.

2.2
2.2.1

Puunhankinnan optimointimalli
Yleispiirteet

Puunhankinnan optimointimalli on Metsätehossa IBM:n MPSX-lineaarisesta ohjelmapaketista kehitetty kausimalli, jonka avulla pystytään vuosiperiodilla ohjaamaan
puunhankintaa. Yrityksissä mallia voidaan
käyttää puunhankinnan suunnittelun apuvälineenä. Sen avulla pystytään laskemaan
eri toimintavaihtoehtojen kustannus-,
resurssi- ym. vaikutukset metsäosastolla,
hankinta-alueissa ja korjuupiireissä sekä
esimerkiksi ohjaamaan ostoja, suunnittelemaan varastointipolitiikkaa sekä suunnittelemaan ja ohjaamaan korjuu- ja kuljetusresurssien käyttöä.
Tässä tutkimuksessa
mallia on pääasiassa käytetty varastosuunnittelun apuvälineenä.
Malli esitellään
tässä esityksessä toteutettuna hankintaaluetasolla, mutta se on kohtuullisen helposti muunnettavissa esimerkiksi metsäosaston malliksi.

2.2.2

Kausirakenne

Puunhankinnan optimointimalli on tyypillinen kausimalli, jossa kausijako noudattaa
vuodenaikajakoa (kuva 2, s. 6).
Mallin
avulla pyritään suunnittelemaan ja ohjaamaan puunhankintaa vuodenajoittain siten,
että vuotuiset puunhankinnan kokonaiskustannukset minimoituvat .
Mallissa osto, korjuu, kaukokuljetus ja
tehtaiden puunkäyttö ja näiden resurssirajoitukset määritellään vuodenajoittaisina, eivätkä vuodenaikojen väliset resurssitasaukset ole näiden toimintojen
osalta mahdollisia.
Eri varastotyypeille
mallissa määritellään lähtö- ja Jaannösvarastot sekä vuodenajoittaiset varastorajoitukset, joiden mukaan raakapuu kaudesta 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 hankintaja käteiskauppoina. Metsäosasto huolehtii
joko vakituisilla tai tilapäisillä resursseilla omien ja ostopystyleimikoiden korjuusta sekä koko hankintamäärän kaukokuljetuksesta.
Raakapuu toimitetaan yrityksen omille tehtaille joko autoilla tai
rautateitse. Uitto ja puutavaran vaihdot
eri varastopisteissä voidaan myös tarvittaessa ottaa mallissa huomioon. Optimointimalliin sisällytetyt puunhankintatoiminnot on esitetty kuvassa 3 (s. 7).
Tehdasvarastointi ja tehtaiden puunkäyttö
ovat tehtaittaisia. Kaukokuljetustoiminnot tapahtuvat paaasiassa hankinta-aluetasolla ja tienvarsivarastointi sekä tätä
edeltävät toiminnot ovat osto- ja korjuupiirikohtaisia.
Mallia on mahdollista
käyttää myös siten, että toiminnot jakautuvat tässä esitetystä poiketen joko ylemmille tai alemmille organisaatiotasoille.
Puutavaralajit kulkevat mallissa eriteltyinä ostovaiheesta tehtaan puunkäyttöön.
Korjuu- ja kuljetusresurssit annetaan
malliin kyseisen organisaatiotason kokonaisresursseina.
Malli jakaa nämä optimaalisesti eri puutavaralajeille.
Vaikka
osa puutavaralajeista jätettäisiin varsinaisen tarkastelun ulkopuolelle, niiden
vaikutus on kuitenkin otettava huomioon
resurssien määrityksessä, jotta päästäisiin
lähelle kokonaisoptimia.

2.2.4

Rajoitintekijät

Puuvirtojen ja toimintaresurssien vuodenajoittainen yhteensovittaminen erilaisten
rajoittimien avulla on yleensä melko vaikeasti hallittava kokonaisuus erityyppisissä
puunhankintaan liittyvissä optimointimalleissa. Tämän vuoksi tässä mallissa raakapuuvirrat on edellä esitettyjen erittelyjen lisäksi jaettu tarvittaessa korjuu- ja
kaukokuljetuskelpoisuusluokkiin (tau~l).
Korjuukelpoisuusluokitus häi vytetään siinä
vaiheessa, kun sillä ei ole enää vaikutusta erään jäljempänä kohdistuvissa puunhankintatoiminnoissa. Kaukokuljetuskelpoisuuserittely säilytetään tienvarsivarastoon
asti.
Korjuu- ja/tai kaukokuljetuskelpoisuuserittely on luonnollinen toimintaa ohjaava
rajoitintekijä . Lisäksi malliin voidaan
asettaa rajoituksia, joita hyönteistuhovaara, luonnonolosuhteet, resurssit, toimintaolosuhteet ja mahdOTiiset kustannukset

TAULUJG<O 1

Kor j uu- j a kaukokulj etuskelpoi suusluokitus
Korjuu mahdoll i s t a

Kaukokuljetus
mahdollista

talvella

talvella
ja
kesäll ä

kai kkina
vuodenaikoina

puumäärä
talvella

xll

x21

x31

talvella ja
kesällä

xl2

x22

x32

kaikkina
vuodenaikoina

xl3

x23

x33

x ..
1J

Tehdasvarasto
i
j
k

= vuodenaika

n
o

= rautatieasema tai
= käyttöpiste
= ei ole suoritettu

= osto- tai korjuupiiri
= puutavaralaji
1 = korjuukelpoisuusluokka
m = kaukokuljetuskelpoisuusluokka
ao. erittelyä

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

jonka korjuukelpoisuusluokka on i
ja kaukokuljetuskelpoisuusluokka j

Hakkuu
Metsäkuljetus
Puutavara-autokuljetus
Rautatiekuljetus
i
j
p

Ostamäärät ja omien l eimikoiden hankintamäärät annetaan malliin seuraavasti eriteltyinä.
Yrityksen omien leimikoiden
puumäärä
Ostopystyleimikoiden puumäärä
Hankintakauppojen puumäärä
Käteiskauppojen puumäärä

1

kuormauspaikka

= puumäärä ,

tms. aiheuttavat. Rajoitukset voidaan kohdentaa j äljes s ä esitetyn erittelyn mukaiseen toiminnoittaiseen yksityiskohtaan tai
toimintoon yleisemmin.

i
j
k

= J.1. k • •• o

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

= vuodenaika
= osto- tai korjuupiiri

= puutavaralaji
= korjuukelpoisuusluokka

= kaukokuljetuskelpoisuusluokka
· = ei ole suoritettu ao. erittelyä

m

Esimerkiksi B12133 on ostopystyle~ikoiden
puumäärä, joka ostetaan vuodena1kana 1
(= talvi) ostopiiristä 2 ja joka on puutavaralajia 1 (= havutukki).
Puutavaralajin sekä korjuu- että kaukokuljetuskelpoisuusluokka on 3 (= korjuu ja kaukokuljetus on mahdollista kaikkina vuodenaikoina).
Raakapuuvarastot määritellään mallissa seuraavasti.
Pystyleimikkovaranto
Luovuttamattomat hankintakaupat
Metsävarasto
Tienvarsivarasto
Rautatievarasto

= K..
1JP
= L ..
1JP
= M.
l..p
= N.
1 ..

= vuodenaika
= korjuupiiri
= työmenetelmä ja työsuhdeluokka
= ei ole suoritettu ao. erittelyä

Resurssirajoitukset annetaan malliin työpäivinä sekä määritetään resurssierittelyn
mukaisesti työmuodoille vastaavat puutavaralajeittaiset päivätuotokset. Tuotoksista laskettujen kuutiometrikohtaisten ajanmenekkien perusteella malli huolehtii siitä, että optimaalisessa ratkaisussa resurssien käyttö on sallittujen resurssirajojen
mukainen.

2.2.5

Kohdefunktio

Puunhankinnan optimointimallin minimoitavaksi kohdefunktioksi on valittu puunhankinnan kustannusfunktio. Kustannusfunktio
on muodostettu puutavaraerien ostohinnoista, eri varastoihin sitoutuneen pääoman
korkokustannuksista ja eri toimintojen välittömistä ja välillisistä kustannuksista.
Optimointimalli etsii ratkaisun, jossa kustannusfunktio saavuttaa minimiarvon annettujen osto-, varasto- ja resurssirajoitusten sisällä. Tämä tulos on optimiratkaisu.

= E. 1J
• •klm ••

= F1J
. .k
.m ••
= G1J
• . klm
.•

2 . 2 .6

= H1J
•• k
.m ..
= I l..
. k . .n.

Optimointimallia on käytännössä kokeiltu
yhdessä yrityskohtaisessa, lähinnä varastooptimointia käsittelevässä selvityksessä

Käyttökokemukset
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sekä tässä tutkimuksessa, yhteensä noin 10
erillistä laskentakertaa.
Mallia on käytetty hankinta-alueen puunhankinnan ja
siinä erityisesti varastoinnin suunnittelun apuvälineenä. Suoritettujen tarkastelujen toiminnan ohjausta koskevat tulokset
ovat tässä tapauksessa myös yleistettävissä koko metsäosaston toimintaa koskeviksi,
sillä laskelmien peruaaineistokai on valittu sellaiset osto- ja korjuupiirit,
että ne mahdollisimman hyvin edustavat kyseisen metsäosaston hankintaolosuhteita ja
niiden vaihtelua.

melko yleisesti k~ytettyjä keinollisia rajoituksia ja pakotteita.

Mallin käytön helpottamiseksi siihen on
rakennettu erillinen syöttötietojen esikäsittelyohjelmisto, joka muuntaa taulukoista lävistetyt lähtötiedot MPSX-lineaarisen ohjelmiston käyttämään muotoon erilliseen tiedostoon. Varsinainen MPSX-ohjelmisto ratkaisee syöttötiedoissa määritellyn ongelman ja tulostaa optimiratkaisun
standardimuotoisena omaan tiedostoonsa.
Tässä vaiheessa ei ole katsottu aiheelliseksi rakentaa erillistä taulukointiohjelmistoa, joka purkaisi standarditulostuksen
luettavampaan muotoon. Jos mallin mahdollinen käyttö tuonnempana kuitenkin edellyttää taulukointiohjelmistoa, voidaan se
kaukokuljetusoptimointimallista saatujen
kokemusten perusteella melko helposti rakentaa ja liittää systeemiin.

Hakkuu- ja metsäkuljetusresurssien käytöstä malli antoi jonkin verran todellisuutta paremman kuvan. Esimerkiksi mallin
tulostama tilapäisten hakkuumiesten ja tilapäisen metsäkuljetuskaluston tarve oli
2 .•• 6 %-yksikköä alhaisempi kuin käytännössä. Korjuusimuloinnissa ilmeni, että
ero· aiheutui pääasiassa siitä, että optimointimalli ei pystynyt ottamaan huomioon
oston epätasaista painottumista korjuupiirin sisällä eikä suurien korjuun ja kaukokuljetuksen lisäkustannusten välttämistoimenpiteiden aiheuttamia muutoksia korjuuohjelmissa. Ero oli havaittavissa, kun
toimittiin optimaalisella tai sitä pienemmällä pystyleimikkovarannolla. Sen sijaan
suurilla pystyleimikkovarannoilla toimittaessa optimointimallin ratkaisu noudatti
täysin korjuusimuloinnin antamaa ratkaisua.
Jos yritykset käyttävät tämän kaltaista
mallia puunhankinnan suunnittelun apuvälineenä, ero on aiheellista ottaa huomioon.

Mallin tietokoneajot on suoritettu Valtion
tietokonekeskuksessa IBM:n S 370/145 -tietokoneella.
Suoritettujen tietokoneajojen
kustannukset ohjelmakäännöksineen ovat
olleet seuraavat: syöttötietojen muokkausohjelma noin 100 mk/ajokerta ja MPSX-ohjelmisto 100 .•• 400 mk/ajokerta mallin
laajuuden mukaan.
Tietokoneajoissa mallissa on ollut 1 •.• 3 korjuupiiriä ja 1 .•. 3
puutavaralajia. Mallin koko on lähes suoraan verrannollinen korjuupiirien ja puutavaralajien lukumäärien tuloon ja MPSXohjelmiston ajokustannukset kasvavat eksponentiaalisessa suhteessa mallin kokoon.
Käytännössä mallii.n kannattanee sisällyttää
enintään 5 ••• 30 korjuupiiriä ja 1 ••• 4 puutavaralajia, kuitenkin niin että korjuupiirien ja puutavaralajien lukumäärien tulo
on korkeintaan 20 .•. 40.
Käytännön selvityksissä puunhankinnan optimointimalli on osoittautunut käyttökelpoiseksi apuvälineeksi puunhankinnan suunnitteluun. 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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Mallin toimintaa testattiin vertaamalla
sen antamaa ratkaisua käytännön toimintaan
vastaavissa puunhankintaolosuhteissa. Vertailu osoitti, että mallin antama varastojen koon vaihtelu noudatti melko tarkasti toteutunutta käytännön vaihtelua, vaikkakin määrällisesti mallin antamat varastot, joihin ei sisältynyt minkäänlaisia
varmuusvarastoja, olivat jonkin verran
todellisia pienemmät.

Varasto~ ja resurssisuunnittelun
ohella
malli antaa oston suunnitteluun käyttökelpoista varjohintatietoa. Erilaisissa puunhankintaolosuhteissa suoritetuissa tarkasteluissa saatiin tuloksia, joissa ostoajankohdaltaan ja korjuu- ja kuljetuskelpoisuusluokiltaan huonoimman ja ~haimman
oston ero oli 20,00 .•. 40,00 mk/m, kun
oletettiin, että kantohinta on riippumaton
leimikon ostoajasta ja korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuudesta. Lisäksi edellytettiin, että hankintaolosuhdemuutosten mahdollistamat toiminnalliset muutokset toteutetaan käytännössä.

2.3
2.3.1

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun
simulointimalli
Yleistä

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simulointimalli on Metsätehosaa kehitetty korjuu-

p11r1n puunkorjuun suunnittelun ja leimikkoketjutuksen apuväline, jonka avulla voidaan myös simuloida erilaisissa puunhankintaolosuhteissa
tapahtuvaa korjuupiirin
puunkorjuuta. Tämäntyyppisten mallien rakentaminen aloitettiin Metsätehosaa vuosina 1969-1971, jolloin kehitettiin atk-pohjainen laskentamalli hankinta-alueen puunkorjuun suunnitteluun (Metsätehon tiedotus
311). Tämän jälkeen mallia on kehitetty
edelleen lähinnä tutkimustarpeiden vuoksi,
jotta voitaisiin simuloida erilaisissa
puunhankintaolosuhteissa tapahtuvaa korjuupiirin toimintaa ja korjuun kustannuksia.
Ihmistyövaltaisen puunkorjuun simulointimalli valmistui vuonna 1974 (Metsätehon
tiedotus 333). Mallia on kehitetty siten,
että nyt sen avulla voidaan sekä suorittaa
korjuupiirissä hakkuutyövoiman, metsäkuljetuskaluston ja monitoimikoneiden leimikkovalintaa ja laatia näille tiettyä ketjutusjaksoa koskevat korjuuohjelmat että simuloida 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-alueen puunhankinnan suunnitteluun.
Tätä
tutkimusta ja mallikokonaisuutta tehtäessä on oletettu, että metsäosasto sopii
hankinta-alueiden kanssa vuotuisista ja
kausittaisista hankintatavoitteista. Tällöin voidaan käyttää apuna esimerkiksi
kohdassa 2.2 (s. 8-10) esiteltyä puunhankinnan optimointisysteemiä metsäosastotasoisena. Hankinta-alue vastaa sovittujen
hankintatavoitteiden saavuttamisesta metsäosastolle, suorittaa kaukokuljetusten ohjelmoinnin ja jakaa osto- ja korjuutavoitteet edelleen osto- ja korjuupiireille sekä
seuraa puunhankinnan toteutusta n11ssä.
Korjuupiiri ohjelmoi leimikkosuunnittelun
ja korjuun sovittujen tavoitteiden pohjalta sekä vastaa korjuun toteutuksesta.
Kuvassa 4 on esitetty hankinta-alueen
suunnittelusysteemien liittyminen ostoja korjuupiirien suunnittelujärjestelmiin,
oston ja korjuun toteutukseen sekä seurantaan siinä muodossa, missä se on oletettu
toteutetun leimikkoketjutus- ja puunkorjuun
simulointimallia käytettäessä.
Hankinta-alueella suoritetaan osto- ja
korjuupiireihin ulottuva puunhankinnan optimointi.
Optimoinnin lähtökohta- ja

perustietoina ovat
-metsäosaston kanssa sovitut hankintatavoitteet
- seurannasta saadut piireittäiset lähtövarastotilanteet
- piireittäiset ennustetut ostomahdollisuudet
- piireittäiset korjuuresurssien ennustetut saanti- ja käyttömahdollisuudet
-hankinta-alueen kaukokuljetusresurssiennusteet sekä
- varastorajoitukset ym. hankintaan vaikuttavat rajoitintekijät.
Hankinta-alue sopii piirien kanssa piireittäisistä toimintamahdollisuuksista ja
-ennusteista sekä neuvottelee muutosmahdollisuuksista optimointia tehtäessä, kunnes
saadaan tyydyttävä puunhankintasuunnitelma.
Se tehdään hankintavuosittain ja sitä tarkennetaan tarvittaessa hankintavuoden kuluessa. Jos optimoinnin perustietojen kehitys .p oikkeaa oleellisesti ennustetusta,
joudutaan suorittamaan uusi optimointikierros ja tarkistamaan hankintasuunnitelma tämän mukaisesti.
Hankinta-alueen puunhankintasuunnitelmassa
määritetään piireille kausittaiset (esim.
vuodenajoittaiset) osto- ja korjuutavoitteet sekä niihin liittyvät varastojen määräja laatutavoitteet. Piirin oston ja korjuun kausitavoitteet jaetaan edelleen lyhyemmille, esimerkiksi kuukauden pituisille
jaksoille. Nämä ovat välittömiä toimintatavoitteita, joita piirissä pyritään toteuttamaan ja joiden toteutumista seurataan. ·
Seurannasta saadaan takaisinkytkentä suunnitteluun ja toimintamuutoksiin.
Korjuun ohjelmointi on piirikohtainen suunnitteluvaihe, missä hankinta-alueen kanssa
sovitut korjuutavoitteet muunnetaan konkreettisiksi toimintaohjeiksi ja 4nääräyksiksi. Hankinta-alueen puunhankinnan kokonaiskustannusten minimointi edellyttää,
että piireittäinen korjuun ohjelmointi
suoritetaan hankinta-optimoinnista saatu. jen toimintatavoitteiden mukaisesti. Näissä tavoitteissa on määritetty puutavaralajeittain ja korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuusluokittain korjattavat puutavaramäärät. Täten varmistetaan kaukokuljetuksen onnistuminen ja luodaan piirin omalle korjuulle tuonnempanakin hyvät toimintaedellytykset.
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Lähtötilanne

Seuranta

Toteutus
Osto
Yrityksen~-------r------~r-----~

Oll&t

Pystykaupat

leimikot

Hankinta- Käteiskaupat
kaupat

Luovuttamattomat
hankintakaupat

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

Leimikkoketjutus- ja pmmkor juun simulointimalli on apuväline, jonka avulla voidaan
laatia piirin hakkuumiehille, monitoimikoneille ja metsäkuljetuskalustolle sovitut korjuutavoitteet huomioon ottava
korjuuohjelma. Vaihtoehtoisesti mallilla
pystytään annetun lähtövarastotilanteen
ja ostorytmityksen sekä määritettyjen
korjuutavoitteiden ja -resurssien rajoissa
simuloimaan piirin korjuutoimintaa ja sen
kustannuksia.

ohjelmoi korjuun piireittäin yksittäiselle
tai useammalle korjuujaksolle . Malliin syötettävät korjuutavoitteet ja resurssien
työllistämistavoitteet saadaan hankintaalueen hankinnan optimoinnista ja niiden
avulla pyritään ohjaamaan p11r1n korjuutoimintaa siten, että hankinta-alueen
puunhankinnan vuotuiset kokonaiskustannukset minimoituvat. Korjuutavoitteet annetaan korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuusluokkiin jaettuina puutavaralajeittaisina
määrätavoitteina. Resurssitavoitteilla ohjataan vakituisten ja tilapäisten korjuuresurssien käyttöä.

2 . 3.3 Toimintaperiaate
Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simulointimalli on tietokoneen käyttöön perustuva
puunkorjuun suunnittelusysteemi, joka
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Malli pyrkii toteuttamaan ketjutusjaksoittaisen korjuun ohjelmoinnin asetettujen
tavoitteiden rajoissa minimikustannuksin
valitsemalla hankintatavoitteiden mukaisia

Edellisen
jakson
suunnitellut
ostot

Yhdistely

Puutavaralajitavoi tteet
Korjuumenetelmittäiset
tavoitteet
Korjuu- ja
kaukokuljetuskelpoisuusvaatimukset
Korjuuajan
päättyminen

Hakkuumiehet

Monitoimikoneet
Mets äkuljetuskalusto

Kuva 5. Ketjutus j &ksoittaisen korjuuohjelman laadinnan
systeemikaavio

leimikoita, ohjaamalla korjuumenetelmien
käyttöä ja minimoimaila vuodenajoittaisia
korjuun ja kaukokuljetuksen lisäkustannuksia sekä koneiden siirtokustannuksia.
Mallin leimikkovalinta perustuu tavoitteiltaan tarkentuviin valintakierroksiin.
Leimikot valitaan puutavaralajisuhteiden,
vuodenajoittaisen korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuden, vuodenajoittaisten korjuun
ja kaukokuljetuksen mahdollisten lisäkustannusten ja sijainnin perusteella. Lisäksi otetaan huomioon eri korjuumenetelmien
käyttömahdollisuudet, leimikoittainen ihmistyövaltaisen ja koneellisen korjuun
välinen kustannusero ja ostossa sovittu
korjuun takaraja.

2.3.4

Systeemin kuvaus

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simulointimalli jakautuu toiminnallisesti kahteen
sisäkkäiseen osaan - korjuun simulointiin
ja leimikkoketjutukseen. Puunkorjuun simulointiosa muodostaa hankintavuotta koskevan puiteosan, jonka sisällä leimikkoketjutusosa laatii ketjutusjaksoittaiset
(esim. kuukausittaiset) kor j uuohjelmat.
Mallin kuvaus suoritetaan tarkastelemalla
näitä osia erikseen.
Ketjutusjaksoittaisen leimikkoketjutuksen
systeemikaavio on esitetty kuvassa 5. Leimikkojoukko, josta ketjutettavat leimikot
valitaan, muodostuu edellisellä ketjutus-
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kerralla korjuuohjelman ulkopuolelle jääneistä leimikoista ja uusista leimikoista,
joissa suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että ne voidaan ottaa nyt korjuuohjelmaan.

Tässä vertailulaskennassa otetaan leimikkoolosuhteista huomioon rungon keskikoko,
hakkuutapa, puulajisuhteet, leimikon tiheys, hakkuun ja metsäkuljetuksen maastoluokka, metsäkuljetusmatka sekä korjuun vuodenaika.

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

Kelpoisuusindeksin laskentakaavan painotuskertoimet ovat vapaasti säädeltävissä vastaamaan piirin korjuuohjelmoinnin tarpeita.

Leimikkovalinta suoritetaan hankintatavoitteista ja leimikon ominaisuuksista muodostetun valintafunktion avulla. Valintafunktiosaa leimikon kelpoisuusindeksi (I) lasketaan kaavasta

I =tpl

x

.X

1=1

~(

n xi

E

j=l

P2

)

x.

sxitx.+

xi~~

.~

t~=l

x

( l _

syity.+ xi

~

+

+

l ( \
1 -

P:),

jossa

p1

= puutavaralajikomponentin painotuskerroin

p2

= korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuskomponentin
painotuskerroin

p3 = korjuumenetelmäkomponentin painotuskerroin
p 4 = vuodenajan korjuun ja kaukokuljetuksen lisäkustannusten 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 kaukokuljetuskelpoisuusolosuhteita
ty . = puutavaralajin i tavoitemäärä, joka edustaa
1
leimikon kor j uu- ja kaukokuljetuskelpoisuusolosuhteita
sz

= leimikon

tz

"' leimikon edullisimman korjuumenetelmän puumäärätavoite

v

= leimikon korjuun ja kaukokuljetuksen yksikkölisäkustannukset ao. vuodenaikana

edullisimmalle korjuumenetelmälle jo
valittu puumäärä

Piirin vuodenajoittaiset korjuuolosuhteet
ja käytettävissä olevat korjuuresurssit .
otetaan huomioon määritettäessä leimikolle
edullisinta korjuumenetelmää . Laskentaan
käytetään puunkorjuun kehitysennusteen laskentamallia (Metsätehon tiedotus 336).
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Tarkentuvissa leimikkovalintakierroksissa
yksittäiselle leimikolle laskettava valiotafunktio (F) on muotoa

kokonaispuumäärätavoite

Jos valintafunktio saa positiivisen arvon,
leimikko otetaan ketjutusrekisteriin (vertaa kuvaan 5, s. 13). Jos arvo on negatiivinen, leimikko jätetään valitsematta.
Korjuuajan loppumisen vuoksi valittavat
leimikot ja kyseisenä vuodenaikana korjuukelpoisuusolosuhteiltaan korjuukelvottomina hylätyt leimikot muodostavat poikkeuksen tästä valintafunktiota hyväksi käyttävästä leimikkovalintamenettelystä.
Koneittaiset korjuuohjelmat muodostetaan
leimikkovalinnassa ketjutusrekisteriin valituista leimikoista.
Koneittaisia korjuuohjelmia laadittaessa noudatetaan seuraavia kriteerejä.
- Monitoimikoneille valitaan monitoimikonekorjuun ja ihmistyövaltaisen korjuun
vertailukustannusten perusteella edullisimmat leimikot.
- Korjuukoneet pyritään pitämään omilla
korjuualueillaan siten, että kuljettajien työmatkat eivät muodostu kohtuuttoman pitkiksi.
- Koneen siirrot leimikolta toiselle pyritään suorittamaan siten, että korjuujakson koneittaiset kokonaissiirtokustannukset minimoituvat.
- Huolehditaan oikeasta työjärjestyksestä
monitoimikonekorjuuketjuissa (mallissa
korjuu- ja kuljetuskoneet eivät ole parisidonnaisia).

Edelliselt ä
vuodelta
siirt yvät
leimikot
leimikkorekist eriin

Korjuut avoitteet
ja
-resurssit

Kerjuulle
uudet kausitavoit teet
j a käytett ävät resurssit
Edellisellä
jaksolla
suunnit ellut
leimikot
l eimikkorekist er iin
Kor juun jaksotavoitt eiden
määr itys
Jakson
Jakson
11---~ 1 kor juuohjelma
korjuuohjelman
t ulost us
laadint a

Kuva 6.

Puunkorj uun simuloinnin systeemikaavio .

Ketjutuksen yhteydessä lasketaan koneittain työn arvioitu alkamispäivä leimikossa sekä korjuun kehitysennusteen laskentamallia hyväksi käyttäen koneen tuotostason
ja leimikko-olosuhteiden perusteella työn
kestoaika käyttötunteina.
Samalla lasketaan myös leimikon hakkuutyöa j anmenekki
miestyöpäivinä . Lisäksi saadaan lasketuksi korjuuvaiheen toteutuskustannusarviot.
Puunkorjuun simulointimalli on osto- ja
korjuupiirin puunhankintaa simuloiva osa,
jossa piirin kor.juutoimintaa jäljitellään

edellä esitetyllä leimikkoketjutusosalla .
Puunkorjuun simulointimallin systeemikaavio on esitetty kuvassa 6. Mallin toiminta
pohjautuu kohdassa 2.3.2 (s.ll) esitettyyn
toimintaympäristön kuvaukseen.
Korjuuohjelmat laaditaan ja korjuun toteutusta simuloidaan mallissa korjuukausittain (vuodenaikajako ) ja ket j utusjaksoittain (kuukausijako). Uudet leimikot otetaan leimikkovalintaan vuotuisen ostorytmin mukaisesti, silloin kun leimikoiden suunnittelu on
edennyt niin pitkälle, että ne voidaan tarvittaessa ottaa mukaan kor j uuoh jelmaan.
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Korjuun kausitavoitteet ja korjuuresurssien käytön ohjaus perustuvat hankinta-aween
puunhankinnan optimoinnin antamiin piirikohtaisiin tuloksiin. Näiden toteutumista
seurataan ketjutusjaksoittain. Jos toteutus poikkeaa oleellisesti annetuista tavoitteista, suoritetaan seuraavan jakson
korjuutavoitteisiin korjaus, jolla pyritään saavuttamaan optimaalinen toiminta
ja turvaamaan hankinta-alueen hankintatavoitteiden toteutuminen.
Korjuun simulointimallin tuloksina saadaan
ketjutusjakson korjuuohjelma, jota tässä
pidetään myös korjuun toteutuksena, ja
korjuukausittainen yhdistelmätulostus.
Näiden perusteella voidaan arvioida korjuun onnistumista hankinta-alueen asettam11n korjuutavoitteisiin verrattuna sekä
laskea korjuun toteutuksen kustannukset
erilaisissa puunhankintaolosuhteissa.

2.3.5

Käyttökokemukset

Leimikkoketjutus- ja puunkorjuun simulointimalli on toteutettu IBM: n S 370/145 -tietokoneelle FORTRAN IV -ohjelmointikielellä. Käyttökokeiluissa on todettu, että
malli kokonaisuutena toimii loogisesti ja
simuloi piirin korjuun toteutusta ja kustannuksia riittävän tarkasti. Malli ottaa
korjuuolosuhteiden muutokset huomioon
korjuun toteutuksessa ja kustannuksissa,
joten sillä pystytään jälkilaskentana vertaamaan olosuhteiltaan erilaisten korjuupiirien toimintaa toisiinsa tai vaihtoehtoisesti ennustamaan tietyillä korjuumenetelmillä suoritettavan korjuun toteutuskustannukset olettaen, että ostojen kehitys noudattaa jonkin tunnetun vuoden ostorytmiä ja leimikkojakaumaa.

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 hankintatavoitteet.
Piireistä on kerätty seuraavat tiedot.
- Vuotta 1974 koskevat ostopysty- ja omien
leimikoiden ostojakaumat, hankinta- ja
käteiskauppojen osto- ja vastaanottojakaumat sekä yleistiedot korjuun ja
kaukokuljetuksen toteutuksesta ja varastoista
- Leimikkoluettelo vuoden 1974 aikana ostetuista pystyleimikoista, suunnitelluista omien metsien leimikoista ja
vastaanotetuista hankinta- ja käteiskaupoista (= leimikkoaineisto)
-Otos, jolla korjuutyönjohtajat tarkensivat leimikkoluettelon korjuu- ja kaukokuljetusolosuhdetietoja sekä korjuun
toteutuksen kustannustietoja
Tutkimuksen varsinaisena laskenta-aineistona on käytetty vuoden 1974 leimikkoluettelon leimikoita, joiden korjuun ja kaukokuljetuksen olosuhde- ja kustannustietoja
on tarkennettu otosleimikoiden avulla.
Kerättyjä vuoden 1974 yleistietoja on käytetty laskentamallin rakentamisessa ja
mallin toimintojen ja kustannusperusteiden
testaamisessa.

3.1.2 Ostotoiminnan kehitys
Leimikkoketjutusosaa sellaisenaan ei ole
toistaiseksi kokeiltu käytännössä korjuun
ohjelmoinnin apuvälineenä, mutta simuloinnissa saatujen käyttökokemusten perusteella vaikuttaa mahdolliselta, että tämän
tyyppisestä systeemistä voitaisiin kehittää korjuun suunnittelijan apuväline.
Vaihtoehtoisten korjuumenetelmien vertailukustannuslaskenta-, korjuun kestoaika- ja
resurssitarvelaskenta- sekä korjuun toteutuksen kustannuslaskentarutiinit antaisivat jo nykyisellään korjuun suunnittelijalle käyttökelpoista lisätietoa korjuuohjelman laatimiseen, vaikka itse leimikot
ketjutettaisiinkin manuaalisesti.
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tutkimusaineistossa
Leimikkoaineiston
seuraavat.
Puutavaralaji

hankintamäärät

Omat ja ostopystTleimikot

olivat

Vastaanotetut
hankinta- ja
käteiakaupat

puUIIIåärå ...3
Havutukki
Kuuaikuitupuu
Måntykuitupuu
Muut
Yhte1111så

139 270

49 450

36 740
17 550
9 470

19 88o

203030

84 270

12 910
2 030

Hankinta- ja käteiskauppojen osuus oli
30 %vuotuisesta kokonaishankintamäärästä.

Muut

Mintykuitupuu

Kuusi-

Puutavaralajeittainen pystyleimikoiden oston ja omien leimikoiden korjuusuunnittelun edistyminen verrattuna vuoden pystyleimikeiden kokonaishankintamäärään on esitetty kuvassa 7.

kuitupuu

HaYU-

tukki

Osto on ollut voimakkaasti kausiluonteista, sillä ainoastaan 10 •.. 20% pystyleimikoista on ostettu kevään ja kesän aikana.
Puutavaralajisuhteet sen sijaan ovat kehittyneet tasaisesti koko ostovuoden ajan.
Hankinta- ja käteiskaupoista on talvella
(12-01 .•• 03-31) vastaanotettu 50%, keväällä (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
kokonaismäärästä. Täten hankinta- ja käteiskauppojen
toimitukset ovat keskittyneet voimakkaasti
talveen ja kevääseen.

9

TAULUKKO 3

Tutkimusaineiston korjuu- ja
kaukokuljetusolosuhteet

TAULUKKO 2

talvella

Pystyleimikoiden puumäärien suhteellinen
jakautuminen korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuusluokkiin. Koko leimikkoaineisto
Korjuu mahdollista

Kaukokuljetus
mahdollista

talvella

talvella
ja
kesällä

kaikkina
vuodenaikoina

Yhteensä

% puumäärästä
talvella

4

3

8

15

talvella ja
kesällä

l

4

6

ll

kaikkina
vuodenaikoina

10

18

46

74

Yhteensä

15

25

60

100

Vastaanotettujen hankinta- ja käteiskauppojen kaukokuljetusolosuhteet on esitetty
taulukossa 3.

l2

Hankintakauppojen puumäärien
suhteellinen jakautuminen
kaukokuljetuskelpoisuusluokkiin.
Koko leimikkoaineisto

talvella ja kesällä

Otosleimikoista korjuutyönjohtajat paikallistuntemuksensa perusteella tarkistivat
korjuu- ja kaukokuljetusolosuhdetiedot.
Otosleimikoiden tiedot on yleistetty koskemaan vastaavia leimikkoaineiston leimikoita. Pystyleimikoiden osalta keskimääräiset tarkennetut korjuu- ja kaukokuljetusolosuhdetiedot on esitetty taulukossa 2.

U

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

Kaukokuljetus
mahdollista

3.1.3

lO

kaikkina vuodenaikoina
Yhteensä

3.1.4

% puumäärästä
12
49
39
100

Varasto-optimoinnin laskentavaihtoehtojen määrittely

Tutkimuksen varasto-optimointilaskelmat
pohjautuvat kerättyyn leimikkoaineistoon.
Monitoimikoneilla suoritettavan korjuun
osuuden on oletettu olevan 30 %hankintaalueen kokonaiskorjuumäärästä. Optimointilaskelmia on suoritettu sekä kerätyn kolmen ostopiirin kokonaisleimikkoaineiston
että yksittäisten korjuuolosuhteiltaan
vaihtelevien ostopiirien leimikkoaineistojen perusteella. Tutkimuksessa on myös
suoritettu tarkasteluja, joissa hankintaja käteiskauppojen osuutta vuoden kokonaishankintamäärästä on vaihdeltu.
Varasto-optimointilaskennan perusvaihtoehdoksi on tutkimuksessa määritelty hankinta-alue, joka leimikko-olosuhteiltaan
vastaa vaikeimman ostopiirin olosuhteita
ja jossa hankinta- ja käteiskauppojen
osuus on 15 %kokonaishankintamäärästä.
Kuvassa 8 on esitetty vuodenajoittain tasoi tetut vastaanotettujen puumäärien kehitys
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TAULUKKO 5

100

80
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/

/
/

60

/

H&Vukui tupuy'
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20
/
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/
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/
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Valmistunl!iata
le:imikkoauunnitel.mist&

Kaukokuljetus
mahdollista

kertynyt
:puumåå.rft.

---------'

talvella

~~

t al vella j a kesällä

HaTUtukki

/

Hankintakauppojen puumäärien
suhteellinen j akautuminen
kaukokul j etuskelpoisuus luokkiin .
Peruavaihtoehto

kaikkina vuodena ikoina

%puumäärästä
17
50
33

~---;Ha
;::TUku
=<>
· ,::::;:; - j ~=~~~:e~!ujen

------------ -;~~:.E'l~ ----

u~~~7.~~,..-~
5 "6-r7.r•s-r9~~10~ll~

Yhteensä

kåteiskauppojen

100

puudUä

Jl:uukauai

Kuå

TalYi

1 .,.., 1

Kuva 8. Hankintakauppoj en vastaanoton ja pyst yleimikoiden suunnittelun edistyminen . Peruavaihtoehto

hankinta- ja käteiskaupoissa sekä korjuun
suunnittelun läpäisseiden pystyleimikoiden
puumäärien kehitys varasto-optimointilaskelmien perusvaihtoehdossa.
Ostopystyleimikoiden korjuun suunnitteluun
on oletettu kuluvan ostohetkestä aikaa keskimäärin kuukausi, minkä jälkeen leimikko
voidaan ottaa mukaan leimikkoketjutukseen.
Hankintakaupat katsotaan voitavan ottaa
kuljetusohjelmaan välittömästi vastaanottomittauksen jälkeen.
Perusvaihtoehdossa pystyleimikoiden korjuuja kaukokuljetusolosuhteet sekä hankintaja käteiskauppojen kaukokuljetusolosuhteet
on määritelty vastaamaan olosuhteiltaan
vaikeinta ostopiiriä (taulukot 4 ja 5).

TAULUKKO 4

Pystyleimikoiden puumäärien suhteellinen
jakautuminen korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuusluokkiin. Peruavaihtoehto
Korjuu mahdollista

Kaukokuljetus
mahdollista

talvella

talvella kaikkina
ja
vuodenkesällä
aikoina

Yhteensä

%puumäärästä
talvella

8

6

6

20

talvella ja
kesällä

0

5

7

12

kaikkina
vuodenaikoina

8

27

33

68

16

38

46

100

Yht eensä

Hankinta-alue toimittaa havutukkeja kahdelle sahalle ja kuusikuitupuuta yhdelle
ja mäntykuitupuuta yhdelle puunjalostuslaitokselle. Puunjalostuslaitosten raaka-
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aineen oletetaan kokonaisuudessaan kertyvän hankintaolosuhteiltaan yhtenevistä
hankinta-alueista, joten laskennassa perusvaihtoehdoksi määritellyn hankintaalueen varastointi- ja toimitustavoitteet
ovat samalla tehtaiden tasaisen puunkäytön
säätelemiä metsäosaston keskimääräisiä tavoitteita.

3.2

Kustannusperusteet puunhankinnan
optimoinnissa

3.2 .1

Yleiset kustannusperusteet

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

B.

3.2.2

Puunhankinnan keskimääräiset
kustannukset

Korkokustannusten laskemiseksi puunhankinnan eri osavaiheet on hinnoiteltu taulukon
6 mukaisesti. Korjuukustannukset välillisine kustannuksineen ovat peräisin Metsätehossa tehdystä puunkorjuun kehitysennusteesta.
Hankinta- ja käteiskauppojen

Raakapuun keskimääräiset hankintakustannukset ja
arvo eri varastopisteissä

TAULUKKO 6

Puutavaralaji
1 kuusi-

havutukki
Toiminto tai
varastopiste

kuitupuu

1 mänty-

kuitupuu

Käyttöpiste
B

A

1

A

1

B

1

mk/m 3
Kantohinta
Korjuukustannukset

115,00

115,00

62 ,00

60,00

27,00

27,00

50,00

48,00

Arvo tienvarsivarastossa

142,00

142,00

112,00

108,00

Hankintahinta
Alkukuljetus rautateille

142,00

142,00

112,00

108,00

1,00

-

-

7,50

Arvo rautatievarastossa

149,00

-

-

115,50

-

8,50

12,00

9 , 00

13,50

13,50

154,00

151,00

125,50

121,50

Autokuljetus
Arvo tehdasvarastossa

hankintahinta on tässä laskettu lisäämällä
pystykauppojen kantohintaan keskimääräiset
korjuukustannukset. Kaukokuljetuksen välilliset ja välittömät kustannukset on saatu
suorittamalla kaukokuljetusten optimointi
vuoden 1976 syksyn kustannuksilla.
Työnjohtokustannuksia ei ole otettu tässä mukaan kustannuslukuihin, koska niiden maksatus on riippumaton käytetystä varastointipolitiikasta.

3.2.3

-

8,00

Rautatiekuljetus

teena prosessoreja käyttäen 30 %:n koneellistamisaste. Kaukokuljetuksessa pyritään noudattamaan tehdyn kaukokuljetusoptimoinnin kuljetusratkaisua.
Vuotuiseksi teoreettiseksi työajaksi on
oletettu 231 pa1vaa, joka resurssiryhmittäin jakautuu seuraavasti eri vuodenajoille ja eri työlajeihin {taulukko 7).
Keskimääräisinä päivätuotoksina on käytetty puunkorjuun kehitysennustelaskelmien ja
seurantatilastojen perusteella monitoimikoneella 105 m3:ä, kuormatraktorilla 65 m3:ä
sekä hakkuumiehellä tavaralajimenetelmäkorjuussa 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

Resurssien käytöstä aiheutuvat
kustannukset

Puunhankinnassa pyritään kaikissa osavaiheissa käyttämään vakinaisia hakkuumiehiä
ja vakinaisia tavoiteansiosopimuksen tehneitä koneyrittäjiä. Korjuusaa on tavoit-

TAULUKKO 1

Työajan jakautuminen
Puunhankintatyöt

Resurssiryhmä

Muut työt
1.1.-31.12 .

Vuodenaika
talvi
1.12 . -31.3.

l

kevät
1.4. - 15.6.

1

kesä
1
syksy
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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.....
Monitoimikoneet

===========~Pu~u::;tavara-autot
Kuormatraktorit

0

10

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 monitoimikone-, kuormatraktori- ja puutavara-autoyrittäjille eri vuodenaikoina tapahtuvien
yhteensä alle 15 työpäivää kestävien koneittaisten seisokkien ei katsota merkitsevän niin suurta kokonaisanaion menetystä,
että vuotuinen tavoiteansio jäisi saavuttamatta. Tätä pitempien vuoden aikana tapahtuvien yhteenlaskettujen seisokkien oletetaan vaikuttavan suorassa suhteessa tavoiteansioon. Sopimusohjemaksujen oletetaan olevan 5 %muita ohjemaksuja alhaisemmat. Jos tavoiteansio jää saavuttamatta,
nostetaan yleisen sopimuskäytännön mukaisesti jokaiselta tavoiteansion alle jääneeltä 1 %:lta ohjemaksuja 0.5 %, ei kuitenkaan yli alentamattomien ohjemaksujen.
Lisäksi oletetaan, että monitoimikoneille
joudutaan yli 30 vrk menevistä, työnantajasta johtuvista seisontapäivistä maksamaan korvausta 340 mk/vrk. Vakituiset hakkuutyömiehet katsotaan täystyöllistetyiksi.
Hankinta-alueen korjuu- ja/tai kuljetusresurssien seisokit aiheutuvat siitä, että
oston rytmitys ja/tai leimikoiden korjuuja kaukokuljetuskelpoisuudet eivät vastaa
käytettävissä olevien resurssien asettamia
vaatimuksia.
Tällöin tavallisimmin kelirikkakausina toiminta häiriytyy ja puuta
ei saada tehtaille sovittujen tavoitteiden
mukaisesti. Puuttuva puu on hankittava
joko tilapäisiä resursseja käyttäen muina
vuodenaikoina tai vaihtoina ja ostoina suoraan tehtaalle, jos häiriötön tuotanto halutaan turvata. Jos käytettävissä olevilla
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vakinaisilla hankintaresursseilla ei paastä poikkeavien hankintaolosuhteiden vuoksi
suunniteltuihin kokonaispuumäärätavoitteisiin, 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 lisäkustannuksia.
Edellä esitetystä aiheutuu, että tilapäisillä resursseilla hankitun puumäärän lisäkustannuksiksi katsotaan suoranaisten
tilapäisen työvoiman käytöstä aiheutuvien
lisäkustannusten ohella myös tähän puumäärään kääntäen verrannolliset vakinaisten
resurssien seisontakorvaukset ja tavoiteansion alle jäämisestä johtuvat "sakkokorot". Työtilanteesta johtuvan seisotuksen ja tavoiteansion alituksen aiheuttamat 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 kustannustensa vuoksi 10 %kalliimmaksi kuin vakinaisen sopimustyövoiman käyttö. Tilapäisen
metsäkuljetuskaluston käytön lasketaan olevan 10 %kalliimpaa kuin vakituisen sopimuskaluston käyttö. Erosta puolet aiheutuu
alentamattomista ohjemaksuista ja puolet
suuremmista valvonta- ja välillisistä kustannuksista. Tilapäisen kaukokuljetuskaluston käytön osalta menetetään sopimusalennushyöty, 5 %. Markkamääräisinä suoranaiset tilapäisen työvoiman tai kaluston
käytöstä aiheutuvat keskimääräisistä toteutuskustannuksista lasketut lisäkustannukset
ovat hakkuusaa ~ ,40 mk/m3, metsäkuljetuksessa 1,03 mk/m
ja kaukokuljetuksessa
0,55 mk/m • Kun nämä lisätään kuvassa 9
esitettyihin epäsuor11n kustannuksiin,
päästään tilapäisellä työvoimalla korjattavan puutavaran kokonaislisåkustannuksiin,
jos muu raakapuu hankitaan sopimussuhteessa olevilla vakinaisilla resursseilla.
Jos kaukokuljetuksissa on kokonaishankintakustannusten kannalta edullista poiketa
kaukokuljetusoptimoinnin kuljetusratkaisusta, käytetään näiden poikkeamien lisäkustannuksin& vastaavia kuljetusoptimoinnin varjohintoja.

3.3

Kustannusperusteet puunkorjuun
simuloinnissa

4 VARASTO-QPTIMOINNIN TULOKSET
4.1

Korjuun kustannukset on laskettu leimikoittain kahdelle vaihtoehtoiselle korjuuketjulle:
erilliskaato - pieni prosessori kuormajuonta
ja
hakkuu ihmistyönä tavaralajimenetelmällä- kuormajuonto.
Laskennassa on käytetty hyväksi korjuun kehitysennusteen mukaisia tuotosfunktioita
sekä vuoden 1976 lopun tuotos- ja kustannustason mukaisia koneiden tuntikustannuksia ja ihmistyön päiväkustannuksia. Tuotosfunktiot ja kustannukset on esitetty
Metsätehon tiedotuksessa 336.
Yksityisen koneen tuntikustannuksia ja
tuotostasoa on mahdollista mallissa muuttaa, mutta eri korjuuolosuhteiden väliset
tuotos- ja kustannussuhteet oletetaan konetyypeittäin koneen tehokkuudesta riippumattomiksi.
Koneiden siirtokustannukset on laskettu
kuntakoordinaatteihin perustuvien kunnan
sisäisten keskimääräisten siirtomatkojen
ja kunnasta toiseen tapahtuvien siirtomatkojen 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 otosleimikoiden avulla. Näistä leimikoista piirien
korjuutyönjohtajat selvittivät ihmistyövaltaisen ja koneellisen korjuun sekä kaukokuljetuksen lisäkustannukset eri vuodenaikoina edullisimpaan korjuuajankohtaan
verrattuna. Näitä lisäkustannuksia aiheuttavat mm. mahdolliset muutokset metsäkuljetusmatkassa, metsäkuljetuksen maastoluokissa, autokuljetuksen kuormauspaikkaluokissa sekä metsäautotien ja varastopaikan rakennus- ja kunnossapitotöiden määrässä.

4.1.1

Puunhankinnan optimointimallin
tulokset
Tulosten yleistettävyys

Puunhankinnan optimointimalli minimoi puunhankinnan vuotuiset kokonaiskustannukset.
Ratkaisu pätee olosuhteissa, jotka ovat
lähellä laskentaperu.s tejssa esitettyä puunhankintatilannetta. Jos esimerkiksi leimikoiden korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuusolosuhteet, ostojen rytmitys tai kustannusperusteet poikkeavat oleellisesti
laskentaperusteissa esitetyistä, on syytä
suorittaa uusi optimointi.
Pelkkä optimointimalli ei ota ratkaisussaan huomioon eri korjuumenetelmien leimikkovalinnan, mahdollisten vuodenajoittaisten korjuun ja kaukokuljetuksen leimikkokohtaisten lisäkustannusten eikä korjuu- ja kuljetuskoneiden ketjutuksen ja
siirtojen aiheuttamia kustannusvaikutuksia.
Näiden tekijöiden vaikutusta optimiratkaisuun tarkastellaan erikseen korjuun
simulointimallin yhteydessä.

4.1.2 Mallilla laskettu varasto-optimi
perusvaihtoehdossa
Puunhankinnan optimointimallin antama optimaalinen raakapuun varastointi kohdassa
3.1.4 (s. 17-18} määritellyssä peruavaihtoehdossa on esitetty kuvissa 10 ja 11. Varastotilanne ei sisällä puunhankinnassa
mahdollisesti esiintyvien häiriöiden varalle varmuusvarastoja.
Kuvissa tienvarsivarastot on jaettu vuodenajoittain kaukokuljetuskelpoisiin ja eikaukokuljetuskelpoisiin varastoihin.
Keväällä kaukokuljetuskelvottomat tienvarsivarastot aiheutuvat pääasiassa kyseisenä
vuodenaikana luovutetuista hankinta- ja käteiskaupoista. Pystyleimikkovarannossa on
eritelty viimeisimmän ostokuukauden aikana
ostetut pystyleimikot omaksi ryhmäkseen,
koska niissä ei leimikkosuunnittelun oleteta ehtineen niin pitkälle, että ne voitaisiin ottaa mukaan leimikkoketjutukseen.
Pystyleimikkovaranto, jossa leimikkosuunnittelu on tehty, on edelleen kausittain
jaettu korjuu- ja kaukokuljetuskelpoiseen
ja ei-kaukokuljetuskelpoiseen varantoon.
Osa kaukokuljetuskelvottomasta varannosta
on kuitenkin korjuukelpoista kyseisenä vuodenaikana. Optimaatisessavarasto~essa
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ko~juu- ja

kaukokuljetuskelpoinen pystyleimikkovaranto on kelirikkokausien lopussa hyvin pieni tai kokonaan loppuun kulutettu, joten näinä kausina korjuuresurssien tehokas työllistäminen tuottaa vaikeuksia. Tältä osin jatkoanalyysi suoritetaan
puunkorjuun simulointimallin tulosten yhteydessä.

4.1.3

Mallilla suoritetut
vaihtoehtotarkastelut

Puunhankinnan optimointimallilla on suoritettu kerättyyn leimikkoaineistoon ja sen
muunnelmiin perustuvia vaihtoehtolaskelmia. Näissä laskelmissa on muunneltu hankinta- ja käteiskauppojen osuutta kokonaishankintamäärästä sekä pystyleimikoiden korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuksia.
Laskelmat osoittivat, että malli reagoi
melko voimakkaasti suoritettuihin hankintaolosuhdemuutoksiin.
Vaihtoehtolaskelmien
tuloksia analysoidaan tarkemmin kohdassa
4. 4 ( s. 25-27).

Suoritetut vaihtoehtolaskelmat osoittivat,
että pystyleimikkovarannon kasvattaminen
ei perusvaihtoehdon mukaisessa hankintatilanteessa mahdollistanut merkittävää tienvarsi- tai tehdasvarastojen pienentämistä.
Myös varastojen vuodenajoittainen kehitys
noudatti melko tarkasti kuvissa 10 ja 11
esitettyä profiilia.
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4.2
4. 2.1

Puunkorjuun simulointimallin
tulokset
Puunkor juun simulointimallin ja
puunhankinnan optimointimallin
tulosvertailu

Puunkorjuun simulointimallin avulla simuloitiin peruavaihtoehdon mukaisissa korjuuolosuhteissa erikokoisilla pystyleimikkovarannoilla korjuun toteutusta. Simuloinnin tuloksia verrattiin puunhankinnan optimointimallilla vastaavan kokoisilla pystyleimikkovarannoilla saatuihin tuloksiin.
Pienillä (30 ... 40 %:n) pystyleimikkovarannoilla toimittaessa simulointimalli ei pystynyt toteuttamaan korjuuta puunhankinnan
optimointimallin ratkaisun mukaisesti. Pääasialliset erot ilmenivät tilapäisten hakkuun ja metsäkuljetusresurssien käytössä
ja vakinaisen metsäkuljetuskaluston tavoiteansiotason saavuttamisessa. Optimointimalli antoi tuloksen, jossa vain 2 ••• 5%
hakkuusta ja metsäkuljetuksesta jouduttiin
suorittamaan tilapäisillä resursseilla.
Pienestä pystyleimikkovarannosta, oston
epätasaisesta jakautumisesta piirin sisällä sekä suurehkoista kor juun ja kaukokuljetuksen lisäkustannuksista kelirikkokausina aiheutui, että simuloinnissa tilapäisellä hakkuutyövoimalla jouduttiin hakkaamaan 10 . •• 11% ja tilapäisellä metsäkuljetuskalustolla kuljettamaan 7 ••• 8% kokonaiskorjuumäärästä. Vakinaisesta metsäkuljetuskalustosta ainoastaan 65 % saavutti
sovittua tavoiteansiotasoa edellyttävän
vuosituotoksen.

Suurilla (60 ••. 70 %:n) pystyleimikkovarannoilla toimittaessa simulointimalli pystyi toteuttamaan korjuun puunhankinnan
optimointimallin ratkaisua vastaavalla tavalla. Kaikki koneet pääsivät yli sopimusten edellyttämän tavoiteansion. Tämän
kokoisella pystyleimikkovarannolla toimittaessa ei korjuussa tarvittu tilapäistä
työvoimaa.

4.2.2

Korjuun toteutusvaiheen kustannusvaikutukset peruavaihtoehdossa

Simuloinnin tuloksista on laskettu tärkeimpien muuttuvien kustannustekijöiden muutokset erikokoisiila pystyleimikkovarannoilla toimittaessa. Nämä korjuun toteutusvaiheen kustannustekijät ja niiden vaikutukset kustannuksiin on esitetty kuvassa
12. Kuvassa on esitetty ainoastaan se osa
kustannuksista, joka syntyy varsinaisen
toteutuksen yhteydessä. Hankinnan optimointimallin antamat kustannukset on eritelty
näistä.
Kustannukset on esitetty pystyleimikkovarannon keskikoen funktiona siten, että 80
%:n keskimääräinen pystyleimikkovaranto on
ollut normeerauspisteenä. Keskimääräisellä
pystyleimikkovarannolla tarkoitetaan pystyleimikkovarannon keskikokoa, joka voidaan
laskea esimerkiksi kuukausittaisten pystyleimikkovarannon puumäärien aritmeettisena
kesWiarvona.
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Koneellisen korjuun leimikkovalinnan kustannusten osuus oli noin 30 %kustannustekijöiden kokonaisvaikutuksesta, joten se
on tässä käytetyllä 30 %:n koneellistamisasteella toimittaessa merkittävin yksittäinen kustannustekijä. Jos koneellistamisaste on tässä esitettyä pienempi tai suurempi, muuttuu tämän tekijän merkitys suorassa suhteessa koneellistamisasteeseen.

4.3

Mallien tulosten yhdistäminen
kokonaisoptimiksi

4.3.1

Yhdistämismenettely

Puunhankinnan optimointimallin ja puunkor~
juun simulointimallin tulosten yhdistäminen kokonaisoptimiksi on suoritettu useiden simulatiivisten laskentakertojen avulla. Yhteiseksi selittäväksi muuttujaksi
malleissa on valittu pystyleimikkovarannon
keskikoko, jonka funktiona on piirretty
kummankin mallin perusteella lasketut kustannukset ja nämä yhdistämällä on saatu
määrätyksi kokonaisoptimi.

Kustannuspisteet on laskettu siten, että
puunhankinnan optimointimallilla on optimoitu muut puunhankintatoiminnot olettaen,
että pystyleimikkovarannon koko on tietyn
suuruinen. Tästä on saatu optimointimallin kustannuspiste ja toisaalta puunkorjuun simulointimallin tarvitsemat korjuuja muiden resurssien käyttötavoitteet.
Puunkorjuun simulointimallin avulla on simuloitu näiden tavoitteiden puitteissa
kor ]uun toteutusmahdollisuuksia ja -kustannuksia. Laskemalla korjuuvaiheen aiheuttamat lisäkustannukset optimoinnin ratkaisuun verrattuna on saatu simulointimallin
kustannuspiste. Mallien kustannusvaikutusfunktiot 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 kustannuskäyrä sisältää eri varastojen korkokustannukset ja osan resurssikustannuksista.
Korjuun simulointimallin kustannuskäyrä
sisältää ne kohdassa 4.2.2 (s. 23) esitetyt korjuun toteutuksen kustannusvaikutukset, jotka eivät sisälly optimointimallin
resurssikustannuksiin.
Vaikutukset on
tässä kohdennettu kokonaishankintamäärään.
Käyrien kustannusvaikutukset sisältävät
sen, että pystyleimikkovarannon koon muuttuessa muut varastot ja hankintatoiminnot
hakeutuvat tämän rajoitustekijän puitteissa kokonaishankintakustannusten kannalta
optimiin, joten saatu minimipiste on samalla kokonaisvarasto-optimi.

optimointimallin
kustannusvaikutukset

Cost effects of the
optimaticn model for
logging

4.3.2

Kokonaisvarasto-optimi perusvaihtoehdon
(ks. kohtaa 3.1.4, s. 17-18) mukaisissa
toimintaolosuhteissa on saatu määrittämällä puunhankinnan optimointi- ja puunkorjuun simulointimallien mukaiset kustannusfunktiot ja laskemalla näiden yhteisvaikutus \kuva 13).

Korjuun toteutuksen
kustannusvaikutukset

(korjuun simulointi)
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Kuva 13. Puunhankinnan kustannustekijöiden ja puunkorjuun muuttuvien kustannustekijöiden vaikutus raakapuun hanltintakustannuks iin. Peruavaihtoehto
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Varasto-optimi perusvaihtoehdossa

Perusvaihtoehdon mukaisissa toimintaolosuhteissa optimaalinen keskimääräinen pystyleimikkovaranto on kooltaan 35 ••• 40% vuotuisesta kokonaiskorjuumäärästä. Tämä vastaa 4 ... 5 kk:n keskimääräistä korjuumäärää.
Hankintavaranto, joka muodostuu ostetuista,
mutta ei vastaanotetuista hankintakaupoista, on otettu huomioon tässä tarkastelussa pääosin vain kustannuksia laskettaessa.
Tutkimusaineistossa hankinta- ja

käteiskauppojen oston ja vastaanottomittauksen keskimääräinen viive oli 3 ..• 4 kk, ja
täten peruavaihtoehdon mukaisissa olosuhteissa hankintavarannesaa on ollut puuta
keskimäärin 4 ..• 5% vuotuisesta kokonaishankintamäärästä. Tässä tutkimuksessa on
oletettu, ettei yritys voi oleellisesti
lyhentää hankintaviivettä , joten hankintavarannon määrää ja sen kehitystä ei ole
analysoitu tarkemmin.
Peruavaihtoehdon mukaisissa toimintaolosuhteissa optimitilanteessa eri varastoissa on raakapuuta yhteensä keskimäärin 40
•.. 45 % vuotuisesta kokonaishankintamäärästä. Tästä noin 1 %-yksikkö on tehdasvarastossa, noin 4 %-yksikköä tienvarsivarastossa, 30 .•• 35 %-yksikköä pystyleimikkovarannossa ja 4 ... 5 %-yksikköä hankintavarannossa. Varastojen kausivaihtelu on
hyvin samanmuotoinen kuin kuvissa 10 ja 11
(s. 22) on esitetty. Laskelma ei sisällä
riskivarastoja mahdollisten hankintahäiriöiden varalle.
Puunhankinnan kokonaiskustannusten muutokset optimipisteen läheisyydessä ovat melko
vähäisiä. Käytännön varastoinni ssa on täten melko suuri liikkumavara ilman, että
aiheutetaan suuria lisäkustannuksia. Esimerkiksi pystyleimikkovarannon koon vaihtelun aiheuttamat keskimääräiset hankintak~stannust:n.muutokset ovat alle 0,30 mk:n/
m pystyle1m1kkovarannon koon ollessa 32 •••
50 %vuotuisesta kokonaiskorjuumäärästä.
Koko hankintatoimintaa on kuitenkin tällöin voitava muuttaa vastaamaan kyseistä
pystyleimikkovarantotilannetta, muutoin
kustannusvaikutukset ovat huomattavasti
suuremmat.

4.4
4.4.1

hankinta- ja käteiskauppojen vastaanoton
voimakas keskittyminen talvi- ja kevätkausiin kasvattaa varastoja ja koska tällöin korjuulla pystykauppojen pienen osuuden vuoksi ei pystytä merkittävästi tasaamaan varastohuippuja. Pystyleimikkovarannon osuus kokonaishankintamäärästä pienenee hankinta- ja käteiskauppojen osuuden
kasvaessa, mutta pystyleimikkovarannon
osuus vuotuisesta kokonaiskorjuumäärästä
pysyy lähes vakiona eli 35 ••• 40 %:na kokonaiskorjuumäärästä.
Kun hankinta- ja käteiskauppojen osuus
nousee 10 •.. 20 %:sta 40 ••. 50 %:iin kokonaishankintamäärästä, korko- ym. hankinnan
lis~ustannukset kasvavat keskimäärin 0,50
mk/m • Tällöin on oletettu, että pystyleimikoista tulleiden ja hankinta- ja käteiskaupoista tulleiden puumäärien yksikkökohtaiset arvot ovat tienvarsivarastossa
yhtäsuuret.

4.4.2

Korjuuolosuhteiden vaikutus

Suoritetuissa vaihtoehtolaskelmissa on
selvitetty pystyleimikoiden korjuu- ja
kaukokuljetuskelpoisuusolosuhteiden vaikutusta varastointiin. Kelpoisuutta kuvaavaksi tunnusluvuksi on valittu kaikkina
vuodenaikoina korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisten 1eimikoiden osuus kokonaiskorjuumäärästä. Laskelmat on suoritettu hankintao1osuhteissa, J01ssa hankinta- ja käteiskauppojen osuus ja toimitusolosuhteet
ovat peruavaihtoehdon (ks. kohtaa 3.1.4,~
17-18) mukaiset ja joissa pysty1eimikoiden

Hankintaolosuhteiden muutosten
vaikutus optimiratkaisuun

P)'styleimikkovaranto
Standing timbe1'

Kauppatavan vaikutus

Tutkimuksessa selvitettiin eri kauppatapojen osuuksien muutosten vaikutusta optimaaliseen varastorakenteeseen.
Laskelmat
on suoritettu olettaen, että pystyleimikoiden hankintaolosuhteet ovat peruavaihtoehdon (ks. kohtaa 3.1.4, s. 17-18) mukaiset ja että hankintakauppojen kaukokuljetuskelpoisuusjakaumat ja vastaanottojakaumat noudattavat peruavaihtoehdon jakaumia. Vaihtoehtolaskelmien tulokset on esitetty kuvassa 14. Hankinta- ja käteiskauppojen osuuden lisääntyessä tehdas- ja tienvarsivarastot kasvavat huomattavasti, koska
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4.4.3
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määrällinen rytmitys noudattaa peruavaihtoehdon mukaista oston ja suunnittelun
rytmiä.
Tuloksista (kuva 15) käy ilmi, että korjuuolosuhteiden huonontuesaa joudutaan varastoja tuntuvasti kasvattamaan.
Tämä
aiheutuu siitä, että kelirikkokelpoisten
leimikoiden osuuden vähentyessä korjuutoiminta häiriytyy ja lopulta keskeytyy
kelirikkakausina ja näin syntyneet hankintakatkokset joudutaan korvaamaan muina
kausina tapahtuvilla tienvarsi- ja tehdasvarastojen kasvattamisilla.
Pystyleimikkovarannon kasvattamistarve johtuu pääasiassa heikkojen korjuuolosuhteiden aiheuttamasta leimikkovalinnan vaikeutumisesta.
Korjuuolosuhteiden muutokset heijastuvat
tuntuvasti myös hankintakustannuksiin.
Heikoissa korjuuolosuhteissa (kelirikkokorjuukelpoisia leimikoita 10 ... 20% kokonaiskorjuumäärästä) hanki~takustannukset
nousevat 2 ,00 ••. 3,00 mk/m suuremmiksi lnrin
erittäin hyvissä korjuuolosuhteissa (kelirikkokorjuukelpoisia leimikoita 40 ••. 50%
kokonaiskorjuumäärästä).
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Kor j uun koneellistamisen vaikutus

Monitoimikoneille suoritettava leimikkovalinta ja monitoimikoneiden siirrot aiheuttavat pienillä pystyleimikkovarannoilla
toimittaessa huomattavia lisäkustannuksia
verrattuna toimintaan suurilla pystyleimikkovarannoilla. Puunkorjuun simulointimallilla on suoritettu erikokoisilla pystyleimikkovarannoilla toimittaessa vaihtoehtolaskelmia, joissa on selvitetty monitoimikonekorjuun toteutuksen kustannuseroja.
Pienellä (noin 30 %:n) pystyleimikkovarannoll~ monitoimikonekorjuu
oli noin 2,00
mk/m kalliimpaa kuin suurella (noin 60
%:n) pystyleimikkovarannolla toimittaessa.
Suurin osa kustannuserosta aiheutui monitoimikoneille suoritettavan leimikkovalinnan vaikeutumisesta. Laskelmat on suoritettu käyttäen perusvaihtoehdon mukaisia
hankintaolosuhteita.
Optimaalisilla varastoilla toimittaessa
monitoimikonekorjuun osuuden kohoaminen
0 %:sta 50 %:iin aiheuttaa pystyleimikkovarannon kasvattamistarpeen, joka vastaa
noin 1 kk:n keskimääräistä korjuumäärää.
Lisäksi monitoimikonekorjuun lisääntyminen
vaikuttaa hakkuuresurssien määrään ja käytön koordinointiin puunkorjuuseen ja puuntuottamiseen liittyvissä töissä ja täten
myös muiden varastojen muodostumiseen.
Tämän ongelman tarkasteleminen edellyttäisi eri työmuotojen käytön tarkempaa analysointia, joten tarkastelua ei ole tässä
tutkim~sessa suoritettu.

4.4.4

Oston ajoituksen vaikutus

Oston voimakas kausiluonteisuus on varastonmuodostuksen kannalta hyvin oleellinen
tekijä.
Tutkimuksessa on syntynyt varjohintatietoa siitä, mitä kustannusvaikutuksia poikkeaminen laskentaperusteissa
esitetystä ostojen määrällisestä ja laadullisesta kehityksestä aiheuttaa.
Mallissa on edellytetty, että kanto- ja
hankintahinnat ovat korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuudesta riippumattomia vakioita.
Varjohinnat ottavat huomioon sekä varastojen korkokustannusvaikutukset että resurssien käytön aiheuttamat kustannukset.
Peruavaihtoehdon mukaisesta ostosta poikkeamisen vaikutus on esitetty pystyleimikoiden osalta taulukossa 8 ja hankinta- ja
käteiskauppojen osalta taulukossa 9. Positiivinen luku merkitsee, että yksi harucittu

TAULUKKO 8

Korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuuksiltaan erityyppisten pystyleimikoiden oston vuodenajoittaiset
kustannusvaikutukset
Pystyle~kon

Ostoajankohta

korjuu ja kaukokuljetus mahdollista

talvella

talvella ja
kesäilä

Kaikkina
vuodenaikoina

yhden muutos-m3 :n vaikutus kokonaiskustannuksiin,

mk

Talvi

o,oo ••• 2,00

0,00 ... 2,00

10,00 ... 15,00

Kevät

--5,00 ..•--2,00

2,00 •.• 4,00

13,00 ... 17 ,00

Kesä
Syksy

--2,00 •••-1,00
-1,00 .•. 0,00

3,00 ••. 7,00
-1,00 ••• o,oo

17 ,00 ••• 18,00

. - 3 t äll a1sta
.
1 lsa-m
puuta

.
ao. vuo d 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 palovastainen. Säästöjen edellytyksenä on,
että ostosta johtuvan hankintaolosuhteiden paranemisen mahdollistama hyöty käytetään kaikissa hankinnan osatoiminnoissa
tehokkaasti hyväksi.
Esitetyt varjohinnat pätevät ainoastaan
peruavaihtoehdon mukaisissa hankintaolosuhteissa . Huonommissa olosuhteissa kustannuserot ovat tässä esitettyjä suuremmat ja paremmissa olosuhteissa pienemmat .
Kaikissa tapauksissa oston kausivaihtelua
tasaamalla ja laadullista kehitystä ohjaamalla puunhankinnassa on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

4.5 Tulosten käytettävyys
Puunhankinnan optimointi ja tähän sisältyvä varastojen koon optimointi ovat luonTAULUKKO 9

15,00 ... 18,00

teeltaan alueellisia ja yrityskohtaisia
ongelmia. Tässä tutkimuksessa ongelmaa on
tarkasteltu Etelä-Suomen hankintaolosuhteiden kannalta, joissa kaukokuljetus tapahtuu auto~ tai rautatiekuljetuksena, joten
tulokset tällaisinaan soveltuvat suunnittelun apuvälineeksi näihin olosuhteisiin.
Uittoa käytettäessä uiton osuus säätelee
melko suurelta osin varastointia. Pystyleimikkovarannon koon osalta paikalliset
korjuuolosuhteet ja korjuuresurssien ympärivuotinen työllistäminen ovat kaukokuljetusmuotoa merkittävämpiä tekijöitä, ~en
voidaan olettaa, että pystyleimikkovarannon osalta tässä esitetyt tulokset pätevät myös uittoa käytettäessä. Sen sijaan
valmiin puutavaran varastoinoissa uittovarastolla on kokonaisvarastoja kasvattava
vaikutus. Tämä tulee korostetusti esiin
hyvissä korjuu- ja kuljetusolosuhteissa,
joissa maakuljetusta käytettäessä kokonaisvarastot pystytään pitämään varsin pieninä.
Varastojen optimointiongelmat ovat uittoolosuhteissa kuitenkin hyvin pitkälle yrityskohtaisia eikä niitä ole tästä syystä
katsottu voitavan riittävän yleisessä muodossa tarkastella esillä olevassa selvityksessä.

Kaukokuljetuskelpoisuuksiltaan erityyppisten
hankintaleimikoiden hankinnan vuodenajoittaiset
kustannusnikutukset
Hankinta- tai käteiskaupan kaukokuljetus mahdollista

Toimitusajankohta

talvella

talvella ja
kesällä

kaikkina
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
-t>,oo ••.-3,00
-3,00 ••• 0,00

7 ,00 .•• 12,00

ll,OO .•• l6,oo

13,00 ••• 16 ,00
-3,00 ••• 0,00

13,00 ••• 16,00

Kesä
Syksy

1li,oo •.. 19,oo
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Jos yrityksen ostojen rytmitys tai muut
hankintaolosuhteet poikkeavat merkittävästi tämän tutkimuksen laskentaperusteissa
ja vaihtoehtotarkasteluissa esitetyistä,
on näiden vaikutus otettava huomioon tuloksia käytäntöön sovellettaessa.

Suoritetut vaihtoehtotarkastelut antavat
mahdollisuuden suunnitella puunhankintaa
ja siihen liittyviä toimintoja myös pitkäl~ä aikavälillä muuttuvissa korjuu- ja
hankintaolosuhteissa.

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 information 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 logging.
The optimation model for logging is a seasonal 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 planning of logging in the trials conducted.
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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 possible 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 calculation of Metsäteho studies. It has functioned logically in these trials and gave
serviceable solutions.
Optimation of the size of roundwood storages is limited in this study to truck and
rail transport conditions. It is possible
with the models developed to make corresponding 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 quantity. 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 converted 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.

29

ISBN 951-673-033-7

