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TI I VISTELMÄ
Me..l".llä:t.eho on keW..t.äny;t Unea.a.Jr..ioeen ohjelmo~nt~n p~;tuvan y~y~mattin , jonka
avu..Ua vo~daan JULt.kw:t.a. , mikä on vaim~
;te.J"..t.aville ;tuo:t..t.eille y~y~:t.a.i.ouden kannal.:t.a. edu..tU6~n puUJt.a.aka-Mnepohja . Matti
o:tx.a.a huomioon myö~ puun hyödyn:t.ä~en
en~g~n:t.uo:t.a.n:t.oon
jä;teUemipol:t..t.oMneena
ja ~n;t~~ puujä:t..t.~ä käy:t..t.ävän pol:t..t.o ~o~en kaaka- Mneena .
Puunhan~nt.a.o~ga
~aa:t..io vo~ maltin avu..Ua miloU..t.aa al.ueo~ga~aa:t..io~de~a puunhan~nt.a.mää~;t ja
- mene;telmä;t ~ekä ~uunna;ta käy;te..l"..t.äv~~ä
oleva;t puunhan~n:t.amene;telmä;t o~k~~n
lUmikkokoh;t~~n .

~~ kMkkw ~eMpu~;to~-i.mm~Ma lUmiko~~a .
Teh:t.a.aUe :t.u.levan kuä.u.kaakaMneen mä~ wäänt_yy lUmikoUx~n 25 50 % :t.a.vakalajuna hanWx.u.un mäMään v~
~XJ.Lna .

Su~ o~a

:t.eh:t.aaUe :t.u.lev~:t.a. wäkaalutMneu:t.a. menee en~g~nt.u.o:t.a.n:t.oon ~ilen ,
e..l"..t.ä ~eän pol:t..t.ojakeen mäMä on 1.52 .0- k~~nen kuo~jä:t..t.een mäMään v~
;tuna ja Upeän poUo~:t.a. ~aa:t.a.va en~g~
Wään:t.yy 2. 0 - 3. 0 GJ/~ellu:t.onM :t.a.vakalaj~aka-~eu:t.a.
~aa:t.a.vaan
en~g~an
v ~.i"J.Lna. Me.l".ll ähakkeu:t.a. ~ aa:t.a.va ~ ellumää~ ~ppuu pJto~u~~:t.a.

Tu:t.Um~ on o~a kauppa- ja ;teo~u~mi 
~;t~ön o~a~~ kahoUx..a..maa :t.uJ:Um~pM
jek:t..ia "En~g~puun kMjuu ;teo~u~puun
kMjuun yh;teydu~ä" .

Kokem~;ten

mukaan l~ken:t.amattin avu..Ua
Mempaa luo;te..l"..t.avamm~n mää~x~
mään ~ pu~aaka- Mnelaj~en :t.aloudelU~-Unma;t han~nt.a.mää~ä;t ~ ekä ~ uunnU..t.elemaan
ja v~.ll emaan :t.eh;taan ja puunhan~nnan
py~;ty:tnän

.

ja on ;tyypilU-

~u:t.J... no~n 10 % ~~em~ k~ v~:t.a.av~:t.a.
olo~uh;t~:t.a.
hank.U~:t.a.
kuä~puUJt.a.aka 

uneu:t.a. :t.uo;te..l"J~ mää~ . Käy:t~nnö~~ ä :t.u.o :t.a.nnon muu:t.o~;ten ;to;te.a.mi.n.en on vukeaa ,
kMka me..l"llähake ~ekoile..l".a.an laa:t.uvUkeuk~~en väl:t.l"~e~~ :t.a.vakalaj~hakkeen joukkoon .
S~yminen

puun

han~.a.an o~apuuna

edel-

ly:tx~ä

keWx~~een ~..t.yvä;t ~nvu:t.o~..ikoh;tee;t .

To~:t~e~~

y~y~koh:t~e;t ~elvily~e;t
ova;t kuW;tynee;t läMnnä ~ul6aa:tLi..6eUu
;teh:t~den
puunhan~nnan
keW..t.ä~een .
Puunhan~nt.a.vMh:t.oehdo;t on kaja:tx.u. me..l".llähakkeena- , o~apuuna- ja :t.a.vakalajunahan-

~nna~L

Me..1".11ähake - ja o~apuumene;telmien käy:t..t.ööno:t;to vaa:tM nMden puUJt.a.aka-Mnuden kä ~U..t.elyyn ~ovel:t.u.v~ puun v~:t.aano:t..t.o - ja
u~kä~U..t.elylailo~~
ja yle~ä ~Uii. ,
e.J";tä ~n:t.~ä jä:t..t.~ä käy:t;tävä pol:t..t.olailo~ on o~a jalo~;t~lailo~:t.a..
S~yminen

puun

han~nt.a.an

me..l".llähakkeena

edeUy;UJi.ä
-

~ko~k~;ton

käy:t..t.öä puun

han~nn~~a

~eulont.a.-~emaa

puun

O~apuunahan~.a. on :t.a.vakalaj unahaniU.nv~x~na edu..tU6~ kuä.u.puuval:t~ 
~~~a lUmiko~~a .
Kun kaukokulje..l"~ma;tka
~enee , o~apuunahaniU.nnan k~:t.a.nn~k.ilpM
lukyky huononee nope~:t..i . O~apUUkaaka- ~e
kuo~x.a.a kuo~nt.a.ka~ilee..l".l"..ia
huoma:t.:t.a.v~:t.J... enemmän k~ kuä~pUUkaaka-~e .
Tämä uheu;t:t.a.a ~en , e.J";tä kuo~.a.kap~~ 
:t.ee..l"x..ia :t~vU.a.an enemmän k~ pelkW
:t.a.vakalajeja v~:t.a.ano;te..l"J.a.u~a.
U.llä~~
ko~vun huono kuoii.J...u.:tJ.Lm-i.nen uheu:tx.a.a on-

gelmia .
Wn:t.eän puujä:t;teen mää~ on
2 - 4 - k~~en
:t.a.vakalajunahaniU.nnan
kuo~.a.jä:t;teen mäMään v~.i"J.Lna .
O~a
pUUkaaka-~eu;ta ~aa:t.a.va ~ellumää~ on
Mno~:t.a.an 2 - 5 % ~~em~ k~n v~:t.a.a 
kuU~puu

u~kä~U..t.e

ly~~ä .

Me..l".llähakkeenahaniU.n:t.a on :t.a.vakalajunahan~.a.an v~..t.una k~:t.a.nn~ kilpailukyky~-
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ja

:t.a.an

v~:t.a. oio~uh;t~:t.a. hank.U~:t.a.
~ka -~eu:t.a. :t~o;te..l"..:t.u. mä~ .

Ja

- hakkeen

k~~a:t;tomien ~kojen v~:t.a.ano:t..t.oon

kMU..t.el.yyn M~vaa ~pu.a. .

T~;teiu;t ova;t oMUX.a.nee;t, e..1".1"~ jo~M
~n olo~uh;t~~a ~~ymiJ:,eilä o~apu.u.na
:t~ me..l".llähakkeena haniUn:t.a.a.n vo~aan pakan:t.a.a y~ylu. en :t~o~;ta .

1

JOHDANTO

Puun tehdashinta on Suomessa suurempi kuin
tärkeimmissä kilpailijamaissamme . Se pakottaa kehittämään metsäteollisuutemme puun
korjuuta ja kuljetusta sekä hankinnan suunnittelua .
En tist ä selvemmin korostuu samalla se, että puun hankinta integroituu
puun jalostukseen ja jalosteiden markkinointiin muodostaen niiden kanssa yhtenäisen yritystaloudellisen kokonaisuuden .
Harvennustarpeen kasvu lisää me rkitt äväs ti
puunhankintakustannu s ten
nousupainetta .
Ensi vuosikymmenellä harvennusten määrän
tarve kasvaa
tämän vuosikymmenen alun
100 000 ha:sta 600 000 ha :iin. Suurin osa
siitä on ensiharvennuksia .
Se merkitsee
nykyhintojen mukaan teollisuuden puunkorjuussa yli 250 milj . mk:n vuotuisia lisäkustannuksia.
Kuitupuun hankintamenetelmiä onkin kehitett ävä erityisesti harvennusmetsien korjuun
osalta, jotteivät puunhankintakustannukset
nousisi eikä metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky huononisi . Tavaralajimenetelmät ovat Suomessa varsin kehittyneitä ja mahdollisuudet kehittää niitä
ovat vähenemässä, joten ratkaisua on syytä
etsiä myös muista hankin tamenetelmis t ä .
Lupaaviropia
kehittämisvaihtoehtoja
ovat
olleet uudet hankintamenetelmät, joissa on
ollut tavoitteena karsinnan vähentäminen
metsässä .
Tä tä kehityssuuntaa edustavat:
- Osapuumenetelmät , joissa puut kaadetaan
ja järeiden puiden tyviosa karsitaan ja
valmistetaan puutavaralajeiksi . Karsimaton latvaosa ja pienet puut katkotaan
kuljetukselle sopiviin mittoihin .
- Me ts ähakemenetelmät , joissa karsimattomat pienet puut ja järeiden runkojen
latvat haketetaan ennen kaukokuljetusta .

Metsätehossa on kauppa- ja teollisuus ministeriön osittain rahoittamana ollut
käynnissä
tutkimusprojekti
"Energiapuun
korjuu teollisuuspuun korjuun yhteydessä".
Sen osana Metsäteho on yhdessä useiden
jäsenyritystensä kanssa kehittänyt tässä
tiedotukses sa
esiteltävän
tarkastelumekanismin ja laskentamalliston .
Erityi sen merkittävästi tämän työn laskentamalliston kehittämiseen ovat osallistuneet
Veitsiluoto Oy : stä tutkimuspä ällikkö Kosti
Kukkonen
ja
kehittämispäällikkö
Kauko
Parviainen.
Mallistoa hyväksi käyttäen Metsäteho on
useiden jäsenyritystensä kanssa
tehnyt
selvityksiä sulfaattisellutehtaiden puunhankinnan kehittämiseksi ja suunnitteilla
olevien puunkäsittelyinvestointien tuottolaskelmien tekemiseksi .

2

PUUNHANKINNAN OHJAUSMALLI

2.1

Yleispiirteet

Puunhankinnan ohjausmalli on Metsät ehon kehittämä yritysmalli, jonka avulla voidaan
tarkastella puun hankinnan, käsittelyn ja
jalostus- sekä polttoprosessien muodostamaa kokonaisuutta erilaisin puunhankintaratkaisuin. Malli on kehitetty erityises ti puun osapuuna- ja metsähakkeenahankinnan taloudellisuuden analysoimiseksi, kun
niitä hankitaan
sulfaattisellun ja/tai
kiinteitä jätteitä polttavan
laitoksen
raaka-aineeksi .
Yritysmalli on optimointimalli . Sen optimointiosa pohjautuu lineaarisen ohjelmoin nin pakettiohjelmistoihin . Eri osavaiheiden analysointi optimointimallin syötteiksi suoritetaan tätä tarkoitusta varten
rakennetuilla, erillisillä simulointimalleilla .

Näille menetelmille on yhteistä myös se,
että ainespuun hankinnan yhteydessä hankitaan energiapuuta teollisuuskäyttöön.

2.2

Olennaista uusien kuitupuunhankintamenetelmien käyttöönotossa on , että tehtaalle
tulevat raaka -a inelajit ja - virrat muuttu vat . Osapuu- ja metsähakemenetelmät vaikuttavat puun korjuuseen, kuljetukseen ,
käsittelyyn ja jalostukseen .
e vaikutta vat myös yrityksen energiatalouteen . Sen
vuoksi hankintamenetelmien käyttöönottoa
on tarkasteltava koko yrityksen kannalta .

Puunhankintaorganisaation toiminnoista otetaan mukaan ne, jotka ovat tarkasteltavien
jalostuslaitosten
puuraaka-ainehuoliolle
tarpeellisia. Sellutehtaan ja siihen liittyvän polttolaitoksen puunhuollon analysointia varten joudutaan malliin kuvaamaan
usein yrityksen koko kuitupuunhankinta .
Metsäosasto vastaa tavallisesti niistä puuraaka-ainelajeista, jotka otetaan vastaan

2.2.1

Puunhankinnan mallintaminen
Puunhankintaorganisaatio
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suorina tehtaalletoimituksina. Metsäosaston oma puunhankinta kuvataan malliin hankinta-alueittain. Oman puunkorjuun analysoinoin vuoksi tehtaan lähimpien hankintaalueiden toiminta eritellään hankintapiireittäin.

2.2.2

Puuraaka-ainevirrat

Kaikki analysoitavat puuraaka-ainevirrat
kuvataan
malliin
puutavaralajeittain.
Puunhankinta
eritellään
toteutettavaksi
metsäosaston puunhankintaorganisaation mukaisesti .
Puutavaravirrat
tain (kuva 1)

jaetaan

puutavaralajeit-

suoriin tehtaalletoimituksiin ja
- hankinta-alueiden puunhankintaan.
Lähipiirien puunhankinta eritellään
yksi tyiskohtaisesti.
Toimitukse t suoraan tehtaalle ovat muiden
yritysten tehtaille toimittamaa puuta tai
ulkomailta hankittua puuta .
Pyöreän raakapuun ohella mukaan luetaan teollisuushakkeet ja sahanpuru . Puuraaka-ainevirrat
eritellään puutavaralajeittain .
Hankinta-alueiden puunhankinta eritellään
omaan korjuuseen ja hankinta- ja käteiskauppoihin .
Metsäosasto pystyy vaikuttamaan lähinnä oman korjuuorganisaationsa
toteuttaman korjuun hankintamenetelmiin .
Puuraaka-ainevirrat eritellään puutavaralajeittain .

2 . 2.3

Puunhankintamäärät ja
määrärajoitukset

Suorat tehtaalletoimitukset annetaan hintaportaittaisina toimitusmäärinä.
Portaat
voivat olla esimerkiksi toimittajittain
tai toimituserittäin eriteltyjä puutavaralajimääriä, jo tka koostuvat joko pyöreästä
raakapuusta tai toiskertaisista puuraakaainelajeista. Määrät annetaan kuorellisina
kuutiometreinä.
Suorille tehtaalletoimituksille voidaan antaa portaittaisia toimituserän määrärajoituksia.
Et äällä jalostuslaitoksesta olevien hankinta-alueiden oman puunkorjuun sekä hankinta- ja käteiskauppojen määrä- ja kustannustiedot eritellään hankinta-aluejaon
mukaan.
Puunhankinnan
määrärajoi tuksia
voidaan antaa puutavaralajeittain ja organisaatioyksiköittäin .
Tehdasta lähellä olevien piirien hankintaja käteiskaupat annetaan organisaatioyksiköit täin ja puutavaralaj eit tain .
Niille
voidaan antaa puutavaralajeittaisia määrärajoituksia .
Hankintaorganisaation oma
puunkorjuu lähipiireissä koostuu pystykaupoista ja omien metsien leimikoista.
Määrät annetaan organisaatioyksiköit t äiS1na puunkorjuun kokonaismäärinä, joille
voidaan asettaa määrärajoituksia . Organisaatioyksiköittäinen korjuumäärä eritellään leimikkotyypeittäin .
Leimikkotyyppijako perustuu puulajivaltaisuuteen (mänty, kuusi, koivu) ja hakkuutapaan.
Hakkuutavoittainen erittely on
seuraava.
Ensimmäinen harvennushakkuu
Muu harvennushakkuu
Suojus- tai siemenpuuasentoonhakkuu
Ylispuiden poisto
Kuitupuuvaltainen avohakkuu
Keskijäreä avohakkuu
Tukkipuuvaltainen avohakkuu

0

Hankinnan painopiste
Empha.~i6

o6

ha~tvut.ing

=

Oma puunkorjuu

-

Hankintapuu
ll!ood pwtcha.~ed

The company' 4 own

ha~tvut.ing

a.t -toad.l.ide

~ ~~~~ :,m•d~~~~ukset

Kuva 1.
F<.g. 1.
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Raakapuunhankinnan periaatekaavio
Ra:l· nra-te U.al ) eto te the mi.

Puutavaran lankeavuussuhteet on määritet ty leimikkotyypeittäin . Siten esimerkiksi
mäntykuitupuun hankinta tuo mukanaan määritettyjen osuuksien mukaisesti myös muita
puutavaralajeja. Erittely on tehty tavanomaisen tavaralajeinakorjuun perusteella .
Osapuu- ja metsähakemenetelmissä oksat ja
latvukset lisäävät talteen saatua raakaainemäärää .
äiden menetelmien suhteelliset raaka-ainemäärät kuvataan puulajeittain ja leimikkotyypeittäin siten , että
n11ssä otetaan huomioon korjuumenetelmä .
Talteen saatavan lisäraaka-ainemäärän laskentaa varten Metsäteho on kehittänyt rungoittaisista raaka-ainefunktioista lähte-

vän laskentamekanismin, joka ottaa huomioon hankinnan komponenteittaiset raakaainehävikit .

2.2 . 4
2.2.4.1

Puunhankintakustannukset
Kustannusmäärittelyjen
yleisperiaate

Mallissa puunhankintakustannukset perustuvat perinteisinä tavaralajeina hankitun
puun muuttuviin kustannuksiin, jotka saadaan kustannusten seurannasta. Ne voidaan
tarvittaessa muuntaa halutun tarkasteluvuoden kustannusten mukaisiksi.
Vaihtoehtoisten
hankintatapojen
kustannukset
määritetään siten, että hankintatapojen
käyttö muuttaa puunhankinnan kokonaiskustannuksia toimintaolosuhteiden mukaisesti.

2.2.4.2

Raakapuunostokustannukset

Suorien tehtaalletoimitusten kustannukset
määritetään
toimituserittäisinä tehdashintoina. Tehdashinta sisältää puutavaralajin ostohinnan, pääoman korkokustannukset ja mahdolliset kuljetus- tai muut
muuttuvat käsittelykustannukset .
Tehtaalletoimitusten ostohinta sisältää
yleensä myyvän yrityksen puunhankinnan
kiinteät ku.s tannukset . Ostavan yrityksen
kannalta ne ovat muuttuvia kustannuksia .
Hankinta- ja käteiskauppojen ostokustannukset määritetään malliin tienvarsihintoina puutavaralajeittain. Hintoihin sisältyvät hankintahinta, hankintavaranteon
sitoutuneen pääoman korkokustannukset ja
mahdolliset muuttuvat vastaanottokustannukset .
Pystykauppojen ostokustannukset muodostuvat puutavaralajeittaisista kantohinnoista
ja pystyleimikkovarantoon sitoutuneen pääoman korkokustannuksista. Omien leimikoiden ostokustannukset määritetään vastaavin
periaattein.
Osapuuna ja me ts ähakkeena
hankinnalle määritetään talteen saatavan
lisäraaka-aineen (oksat ja latvukset) kantohinta.

2.2.4.3

Puunkorjuukustannukset

Puunkorjuukustannukset kohdistuvat hankintaorganisaation itsensä korjaamaan puumaaraan . Tavaralajeinakorjuun muuttuvat kustannukset sisältävät manuaalisen tai koneellisen puutavaranvalmistuksen kustannuk-

set sekä metsäkuljetuksen ja puutavaran
mittauksen välittömät ja välilliset kustannukset.
Yrityksen itse suorittaman leimauksen sekä
leimikon suunnittelun ja korjuun työnjohdon
kustannukset voidaan harkinnan mukaan osittain tai kokonaan sisällyttää puunkorjuun
muuttuviin kustannuksiin.
Puun tavaralajeinakorjuun kustannukset ovat kustannusten seurannasta saatavia organisaatioyksikön keskikustannuksia.
Osapuu- ja metsähakemenetelmän (kokopuuna
välivarastolle, jossa haketus) korjuukustannuksia verrataan leimikkotyypeittäin
tavaralajimenetelmän
korjuukustannuksiin
seuraavasti.
- Lasketaan puunkorjuukustannusten vaihtoehtolaskentasysteemillä (Susy) leimikkotyypeittäin halvimman tavaralajimenetelmän kustannukset.
Lasketaan osapuu- ja kokopuumenetelmille
leimikkotyypeittäiset korjuun kokonaiskustannukset käyttäen vertailevin aikatutkimuksin selvitettyjä osapuuna- ja
metsähakkeenakorjuun ja tavaralajimenetelmän korjuuvaiheittaisia ajanmenekkisuhteita ja vertailuperustana olevan tavaralajimenetelmän kustannuksia.
- Kohdistetaan puun osapuuna- ja kokopuunakorjuun kustannukset leimikko t yypeit täin talteen saataville kokonaisraakaainemäärille.
Vertailussa otetaan puutavaran valmistusja metsäkuljetuskustannusten lisäksi huomioon leimauksen, leimikon suunnittelun ,
mittauksen ja korjuun työnjohdon kustannukset.
Osapuuna- ja metsähakkeenakorjuun kustannusvaikutuksia laskettaessa otetaan huomioon sekä talteen saatavan raaka-ainemäärän
että kustannusten yhdistetty vaikutus .

2.2.4.4

Haketus- ja kaukokuljetuskustannukset

Haketuskustannukset kohdistuvat hankintaorganisaation itsensä kokopuuna korjaamaan
puumäärään ja mahdollisiin kokopuuna vastaanotettaviin hankintaeriin. Mallissa puu
ajatellaan
haketettavan
välivarastolla
suoraan puutavara-auton lavalle tai vaihtolavalle.
Haketuskustannukset sisältävät
haketusyksikön välittömät ja välilliset
kustannukset.
Kustannukset voivat olla
joko kokemus- tai tutkimusperäisiä.
7

Kaukokuljetuskustannukset kohdistuvat oman
korjuun sekä hankinta- ja käteiskauppojen
puumaaraan.
Organisaatioyksiköittäiset
kaukokuljetuskustannukset lasketaan halvimman puutavaralaj eit taisen kulj etusmuodon mukaan.
Tarkastelussa otetaan siten
huomioon puun osapuuna- ja metsähakkeenahankinnan aiheuttamat mahdolliset siirtymät kuljetusmuodosta toiseen.
Kustannuksissa otetaan huomioon kulj etuksen välittömät ja välilliset kustannukset
sekä eri kuljetusmuotojen vaatimiin puutavaravarastoihin
sitoutuvan
paaoman
korkokustannukset.
Metsähakemenetelmässä
haketuksen
vaatimasta
puutavara-auton
odotusajasta aiheutuvien kustannusten katsotaan kuuluvan tämän menetelmän kaukokuljetuskustannuksiin.
Kustannukset voidaan selvittää joko seurannan tai keskimääräisten kaukokuljetusmatkojen ja sovittujen tai tutkimuksiin perustuvien maksutaulukoiden perusteella.

2.2.4.5

Puuraaka-aineen tehdashinta

Eri puuraaka-aineiden tehdashinnat lasketaan edellä esitettyjen puuraaka-ainevirtaerittelyjen ja hankintakustannusten
erittelyjen mukaan jokaiselle hankintaositteelle. Tehdashinnat lasketaan vaihtoehtoisin hankintatavoin perille toimitettavaa puumäärää kohti.

2.3
2.3.1

Puun käsittelyn ja jalostuksen
mallintaminen
Puunkäsittelyn raaka-ainevirrat
ja kustannusperusteet

Mallissa puunkäsittelystä otetaan huomioon
puuraaka-aineen esikäsittely ennen varsinaista jalostusta. Osapuiden ja tavaralajien esikäsittelynä on tavallisesti kuoriota kuorimarummuissa . Metsähakkeen esikäsittelyn vaihtoehdoiksi on oletettu yleensä seulonta.
Kullekin raaka-ainelajille
voidaan määrittää tarvittaessa useampia
esikäsittelyvaihtoehtoja, esimerkiksi metsähakkeelle erilaisia seulontavaihtoehtoja.
Esikäsittelyvaihtoehdoista otetaan huomioon esikäsittelyhävikki. Sitä ovat kuitupuun osalta rummun kuoriraoista poistuva
kuori ja kuituaines, osapuun osalta poistuva kuori, oksat, neulaset j~ kuituaines
ja metsähakkeen osalta eroon seulottu polttojae. Kuorimarummun ja seulan kapasiteettirajoitukset rajoittavat mallissa puun
käsittelyä.
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Muuttuvia puunkäsittelykustannuksia ovat
tehtaan puutavaravarastojen välilliset ja
välittömät kustannukset,
puunkäsittelyn
muuttuvat kustannukset ja tehdasvarastoihin sitoutuneen pääoman korkokustannukset.

2.3.2

Jalostus ja sen kustannusperusteet

Valmistettavat tuotteet voidaan mallissa
valita yrityksen tarkastelutarpeen mukaan .
Niinä voivat olla esimerkiksi valkaistu
koivusellu ja valkaistu havusellu.
Metsähakkeiden maksimiosuus sellun puuraaka-aineena on käytännössä yleensä rajoitettu 0 - 15 %: iin. Mallissa rajoitus
voidaan toteuttaa koskemaan joko yhtä puuraaka-ainelajia tai puuraaka-ainelajiryhmää.
Esikäsiteltyj en puuraaka-ainelajien kulutusluvut määritetään tuotteittain esikäsiteltyinä kuutiometreinä sellutonnia kohti .
Kulutusluvut määritetään erillisen tuotannonsimulointimallin avulla, jossa otetaan
huomioon esikäsittelyn jälkeisen raakaaineen jakauma puuainekseen, kuoreen ja
viherainekseen. Sen vaikutus etenkin metsähakkeiden lukuihin on tärkeä. Peruslukuina käytetään jalostuslaitoksen seurannasta saatavia tavaralajeista valmistettavien tuotteiden kulutusarvoja.
Tuotantovaiheen kriittinen kapasiteetti
rajoittaa tuotantoa.
Rajoittimina voivat
olla esimerkiksi vaikaisulaitos tai soodakattila.
Prosessin muuttuvat kustannukset on eritelty tuotteittain ja puuraaka-ainelajeittain seuraavasti.
Keittokemikaalikustannukset
Valkaisukemikaalikustannukset
Prosessin nettoenergiakustannukset
Muut muuttuvat valmistuskustannukset
Myös kustannuksia määritettäessä otetaan
huomioon puuraaka-ainelaj irv jakauma puuainekseen, kuoreen ja viherainekseen sekä
lasketaan
raaka-ainelajien
keskinäiset
kustannussuhteet tuotannon simulointimallin avulla.
Nettoenergia lasketaan lipeän poltosta
saatavan energian ja esikäsittelyn, sellunvalmistuksen ja vaikaisulaitoksen kuluttamaa sekä muun käytetyn energian erotuksena.
Kustannuksiksi se muutetaan käyttämällä
ostettavaa tai myytävän energian yksikköhintoja.
ettoenergia voi siten olla myös

positiivinen, jolloin prosessin tuottaman
energian arvo vähentää sellun valmistuskustannuksia. Muihin muuttuviin kustannuksiin lasketaan mm. meesauunin polttoainekustannukset ja lipeänkierron pumppauskustannukset, ellei niitä ole otettu huomioon
nettoenergiassa.

Varsinaisista tuotteista saatavat tuotot
lasketaan tuotteiden tehdasmyyntihintojen
perusteella.
Tuotannolle voidaan antaa
määrärajoituksia.
Tehdasmyyntihinta voidaan määrittää siten, että se voi vaihdella puuraaka-ainelajien ja tuontantomäärien
mukaan.

Muuttuvat kustannukset voidaan tarvittaessa eritellä jollakin muulla tavalla.

2.4

2.3.3

Mallin tuotot

Mallin tuottoina ovat kuorintaj ä tteen ja
polttojakeen energiakäytöstä tai myynnistä
sekä varsinaisten tuotteiden myynnistä
saatavat tuotot.
Puujätteen energia-arvo voidaan määrittää
puuraaka-ainelajeittain. Energia-arvo voidaan polton hyötysuhde huomioon ottaen
laskea tiettyyn vaihtoehtoiseen kiinteään
tai nestemäiseen polttoaineeseen verrattuna.
Puujätteen kokonaistuotot saadaan
lasketuiksi määrien ja energia-arvojen
tuloina.

Puunhankinnan ohj ausma l li sisältää siis
koko metsäteollisuusyrityksen edellä esitetyt tärkeimmät toiminnot. Mallin periaatekaavio näkyy kuvasta 2 .
Mallin maksimoitava kohdefunktio muodostuu
puun hankinnan, käsittelyn ja jalostuksen
muuttuvista kustannuksista sekä puujätteen
energiatuotoista ja varsinaisten tuotteiden tehdasmyyntihinnois ta saatavista tuotoista. Yrityksen kiinteät kustannukset
voidaan ottaa mukaan laskelmaan .
Optimiratkaisu on mallin rajoitusehdot
täyttävä puunhankinta- ja tuotantoratkaisu,
joka maksimoi kohdefunktion arvon.
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Kuva 2 .

Optimiratkaisu

3
111

Fmks/

sol id

3
11

F•ks/

solid •

3

Kuitu1.1JU piireilti
oaana kor j uuna

Sellu

Sellu

+ak/t

.. l t

Puunhankinnan ohjaus all i n periaatekaavio

Kuva - F.<.g. 3.
mat.eM.al.

Op-UmtLU.on mcdel :!o-'L .the.

Uje_

oS ccood :uzw

9

2.5

Pistehintalaskelmat

Suhde
1.60,_------.-------.-------.--------.-------,

Mallia simuloivan pistehintalaskelman avulla voidaan tarkastella olosuhdetekijHiden
muutosten vaikutusta
sellun muuttuviin
tuotantokustannuksiin puuraaka-ainelajeittain. Näitä olosuhdetekijHitä voivat olla
esimerkiksi
kaukokuljetusmatkan
pituus,
energian hinta, esikäsittelyn aiheuttama
hävikki tai vaikaisukustannusten muutokset.

3

Kuusi

Mänty
Kuus;
Ko;vu

OSAPUUNA- JA METSÄHAKKEENAHANKINNAN
TALOUDELLISUUSTARKASTELUJEN PERUSTEET

3.1
3.1.1

Puunhankinnan perusteet

1.582.24 1 .63 rungon

0.18 · log X
0.43 · log x
0.22 · log x
kesk;koko. dm3

_ ___,_ Metsähakoja osapuu~---'- mene te looät
Tavarataj t-

1-00 +-------+-------4-------~------~.~.~n~e~e"-m~ar1

Puuraaka-ainemäärät ja
niiden rakenne

Puuraaka-ainemäärät osapuu- ja metsähakemenetelmissä perustuvat pääosin Hakkilan
(1971) rungoittaisiin raaka-aineselvitykS11n.
Koska ne selvittävät rungon koko
maanpäällisen osan biomassan ja koska osapuu- ja metsähakemenetelmissä osa rungosta
karsitaan, on karsintaläpimi tan vaikutus
lisäraaka-ainemäärään arvioitu Metsätehon
aineiston perusteella. Tältä alueelta tarvittaisiin kuitenkin lisää tutkimustietoa.
Koivun osalta on käytetty hyväksi Metsätehon omia raaka-aineselvityksiä .
Jotta talteen saatava raaka-ainemäärä on
pystytty jakamaan kuitupuuosan puuainekseen, kuoreen, oksien puuainekseen, latvarunkopuuhun ja viherainekseen , on lähteenä
käytetty myHs Saikun ja Rikkosen (1976)
selvitystä kuoren määräs tä sekä Nousiaisen,
Rantasen ja Tiihosen (1972) sekä Nousiaisen, Purasen ja Tiihosen (1973) selvityksiä latvakuitupuun ja latvan puuaineksen
ja kuoren määristä .
Osapuu- ja metsähakemenetelmin korjatun
lisäraaka-aineen hävikki korjuu- ja kuljetusvaiheessa on Metsätehon tutkimuksissa
todettu 25 - 30 %:ksi . Tämä hävikki on
arvioitu komponenteittain (kuori, oksat,
latvarunkopuu, neulaset), jotta tiedetään
tehtaalle tulevan puuraaka-aineen jakauma
kuitupuun puuainekseen, kuoreen, oksien
ja latvan puuainekseen sekä viherainekseen.
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400

Kuva 4. Hetsähake- ja osapuumenetelmin korjattaessa
talteen saatava puu äärä rungon keskikoen mukaan.
Tukkiosa valmistettu tavaralajeiksi

r is t ä ja hankinnan hävikki on vähennetty
lisäraaka-ainemääristä .
Kuvan 4 käyrät kuvaavat lähinnä eteläsuomalaisia oksaisuusluokan 2 mäntyleimikoita, oksaisuusluokan 3 kuusileimikoita ja
oksaisuusluokan 2 koivuleimikoita. Leimikoittainen runkolukusarjan ja oksaisuuden
vaihtelu saattaa vaikuttaa merkittävästi
talteen saataviin lisäraaka-ainemääriin.
Osapuu- ja metsähakemenetelmin talteen saatava suhteellinen raaka-ainemäärä pienenee
leimikon rungon keskikoen kasvaessa, koska
tukin osuus leimikon puumäärästä kasvaa.
Käytettäessä sellaista osapuumenetelmää,
jossa kuusirungot on katkottu noin 5 m:n
pituisiksi osapuupHlkyiksi eikä karsintaa
ole lainkaan tehty, kasvaa tehtaalle saatavan lisäraaka-aineen maara varsinkin
järeissä leimikoissa (kuva 5) .

3.1.2
Osapuuna ja metsähakkeena hankinnassa tehtaalle saatavat puuraaka-ainemäärät lisääntyvät tavaralajeinahankinnan raaka-ainemääriin verrattuna (kuva 4).
Osapuu- ja
metsähakemenetelmissä tukit on valmistettu
tavanomaisesti,
kuitupuuosa on jätetty
karsimatta ja latvat on otettu talteen.
Tämä suhteellinen raaka-ainemäärä on koostettu edellä selvitetyistä raaka -ainemää-
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3.1 . 2.1

Puunhankinnan kustannusperusteet
Osto

Kantohinnat määritetään puutavaralajeittain.
LeimikkotekijHiden vaikutus kantohintoihin voidaan tarvittaessa ottaa huomioon
leimikkotyypeittäin .
Lisäraakaaineen (oksat ja latvukset) kantohinta
valitaan alueella vallitsevan käytännHn

Suhde
1.60

\;

3.1.2 . 2 Korjuu
Kuusi

y = 2 . 08 - 0 . 3
X

:

• log x

rungon kes ikoko. dm 3

1.40

~1---1 . 20

r---

Os a puumenetelmä

Tavaralaji1 . 00

ce <m o
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Tavaralajeina- , osapuuna- ja metsähakkeenakorjuun kustannussuhteet
on määritetty
kuvissa 6 - 9 esitettyjen hakkuun ja met säkuljetuksen suhteellisten aj anmenekkien
perusteella .
Vertailukohteena on tavaralajimenetelmän hakkuu miestyönä
(ranka
palstalle kasoihin) ja metsätraktorikuljetus .
Ajanmenekkisuhteet on laskettu
leimikon rungon keskikoon mukaan .
Eri
menetelmien hakkuun ja metsäkuljetuksen
suhteelliset kokonaisaj anmenekit kuvaavat
kyseisen leimikon hakkuun ja metsäkulj e tuksen kokonaisaikaa .
Ajanmenekit esitetään kuvissa 8 ja 9 (s . 12) männyn oksaisuusluokan 2, kuusen oksaisuusluokan 3 ja
koivun oksaisuusluokan 2 sekä pituusluokan
3 mukaisina . Kuvissa 6 ja 7 puut ovat
yhtä luokkaa oksaisempia ja yhtä pituus luokkaa lyhyempiä .
Kaikissa osapuu- ja
kokopuumenetelmissä pienet puut on kaadettu siirtelykaatona.
Suhteellinen
kokonai saj anmene kki

Kuva 5. Osapuumenetelm i n korjattaessa talteen saatava
puumäärä rungon keskikoen mukaan. Ko ko run ko kars i matta

2 . 50
Kuus i

mukaisesti.
Hankintakauppojen tienvarsi hinn at ja t ehtaalletoimitusten tehdashinnat ke r ä t ään aina kulloinkin tarkastelun
kohteen a olevasta yrityksestä .
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Osapuu- ja kokopuumenetelmissä sovelletaan
pystymittausta.
Ensimmäisissä harvennuksissa ja kuitupuuvaltaisissa avohakkuissa
on käytetty työmarkkinaosapuolten kokeilusopimuksen mukaista otantapystymittausta,
joka olennaisesti alentaa pystymittauskustannuksia.

3.1.2 . 3

Kaukokuljetus

Tavaralajimenetelmän mukaan korjatun kuitupuun sekä metsähakkeen kuljetuskustannukset
perustuvat sovittuihin maksutaulukoihin.
Osapuun kuljetuskustannukset perustuvat
Metsätehon autokuljetustutkimuksiin . (Kuvat 10 ja 11).
Puiden oksaisuuden ja
järeyden vaihtelu saattaa kuljetusmatkan
ohella vaikuttaa osapuun kuljetuskustan-
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Kuva 8 . Osapuuna hakkuun ja metsäkuljetuksen ajanmenekkisuhteet tavaralajimenetelmään verrattuna. Tukkiosa karsittu j a katkottu miestyönä1 karsimattomat
rungot ja rungon osat katkottu noin 5 m:n pituuksiin1
metsäkul j etus tavanomaisella kuormatraktorilla

y = 0.374 + 0.00051 · x
y = 0.325 + 0.00051 . x
y = 0.382 + 0.00049. x

Kuva 9. Kokopuuna ha kuun ja
etsäkuljetuksen ~ja enekkisuhteet tavarala ji enetel ään verrattuna. Tukkiosa karsittu ja katkottu miestyönä1 karsimattomat rungot
ja rungon osat j ätetty katko atta lu kuun ottamatta metsäkuljetuksen annalta yl i pit i a runkoja1 metsäkuljetus
tavano aisella kuor atraktorilla
'

nuksiin.
muksia.

Tarkka arvio vaatii lisätutk.i-

Kaikki kustannukset perustuvat kokqnaispainoltaan 48 tonnin kalustoon .
Osapuuautona on tavallinen sivulaidoin varustettu puutavara- auto ilman tiivistyslaitteita .
Osapuun kuljetuskustannusten alentaminen
tästä tasosta on mahdollista, kuten ~oke
mukset Ruotsista osoittavat . Se edellyttää kuitenkin erityisesti osapuun kuljetukseen rakennettua autokalustoa .

3 .1.2.4

Haketus

Kokopuu on ajateltu haketettavaksi välivarastolla .
Haketuskustannukset perustuvat voimassa oleviin maksutaulukoihin . ·
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Kuva 10 . Ku l j et usmat kan va i ku tu s kauko ku lj etuskustannu ks iin. Havu puu

Puunkäsittelyn kustannusperusteet

Tavaralajit ja osapuu käsitellään kuorimarummussa .
Osapuun käsittelyn muuttuvia
kustannuksia laskettaessa on oletettu,
että rumpu soveltuu osapuiden käsittelyyn .
Osapuun esikäsittelykustannukset ovat suurellllfiat kuin tavaralaj ien, koska vastaanottotilan tarve kasvaa, hakkurin terät
kuluvat nopeammin ja kuorilinjan kuormitus
kasvaa .
Metsähakkeen esikäsittelykustannukset on
arvioitu kiekkoseulalla tehtävän polttojakeen ja prosessiin menev ä n jakeen erotteluun perustuen .
Kustannukset mä äritetä ä n aina tarkastelun
kohteena olevan yrityksen kustannusseurannan pohjalta . Tutkimustuloksia ~i aiheesta
ole ollut käytettävissä lukuun ottamatta
pieni-ä esitutkimusluonteisia selvityksiä .
Kun havuosapuuta
käsitellä ä n
rummussa,
kuori erottuu oksien puuaineksesta lähes
kokonaan .
Melko suuri osa latvan puuaineksesta murskautuu ja kulkeutuu kuorirakojen kautta kuoren ja viheraineksen
mukana kuorilinjalle. Tämän vuoksi leimikoittainen prosessiin saatavan raaka-aineen määrä on ainoastaan 3 - 10 % suurempi
kuin tavaralajeinahankintaa käytettäessä .
Kuoriotajätteen määr ä sitä vastoin kasvaa
moninkertaiseksi .
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Kuva 11. Kul j et usmat kan va ikut us kauko kulj etuskusta nnuks iin . Ko ivu

Koivuosapuun käsittely rummussa on hankalaa.
Kuoripitoisuus jää huomattavan suureksi,ellei suunnittelussa ole otettu huomioon osapuun asettamia erity isvaatimuksia .
Yrityskohtaiset kokemukset Ruotsista osoit tavat, ett ä koivuo sapuun karsinta ja kuoriota ovat teknisest i ratka i stavissa.
Koivuosapuun prosessiin menevä lis ä raakaainemäärä on pienipuustoisissa leimikoissa
joka tapauksessa suurempi kuin vastaavien
leimikoiden havupuun lis ä raaka- ainemäärä ,
mikä johtuu koiv un suuremmasta latvaosuu desta.
Kiekkoseulonnassa vih eraines saadaan erotettua lähes t ä ysin.
Sen sij aan tuoreen
hakkeen
seulonnassa
ku o ripitoisuus
ei
olennaisesti
laske.
Lis ä raaka-ainetta
prosessiin saadaan se lvästi enemmän kuin
osapuun rumpukäsittely n j älkeen.
Lisäraaka-aineen mä ä r ä on 10 - 20 % puulajin,
oksaisuuden j a järey den mukaan .
Prosessiin ja p olttoon menevän jakeen
raaka-ainejakaumat selvitet ään aina yrityskohtaisesti e s i merkik si pieniin kokeisiin perustuen tai e d e llä kuvatun tuotannon simulointimallin a vulla iteroiden.

3.3

Prosessin kustannusperusteet

Tuotteiden puura aka-ain e kustannukset perustuvat puuraaka-a ineiden te hdas h intoihin
ja kulutuslukuihin . Kulu t u s luvut l as ketaan
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raaka-ainelajeittain ja niissä otetaan
huomioon eri rungonosista saatava keittoja valkaisusaanto . Luvut voidaan määrit tää yrityskohtaisesti tuotteittain.

4 OSAPUU JA METSÄHAKE
VALKAISTUN SULFAATTISELLUN
RAAKA-AINEENA
4.1

Keittokemikaalikustannukset , valkaisukemikaalikustannukset ja muut valmistuskustannukset sekä nettoenergia määritetään myös
tuotteittain. Tuotantomallin avulla pystytään arvioimaan tavaralaji-, osapuu- tai
metsähakeraaka-aineille prosessin muuttuvat kustannukset. Malliin syötetään puun
eri osien tiheydet, saannot, kemikaalien
kulutussuhteet sekä energian kulutukset ja
tuotot joko yrityskohtaisina lukuina tai
niiden
puuttuessa
tutkimusperusteisina
käyttäen lähteenä esimerkiksi teosta Puumassan valmistus I ja II (Virkola 1983).
Keitto- ja vaikaisukemikaalien kulutuksessa tavaralaji- ja osapuuraaka-aineen välillä ei ole kuin vähäisiä eroja. Sen sijaan
metsähaketta raaka- aineena käytettäessä
keitto- ja vaikaisukemikaalien kulutus kasvaa ja lisäksi muut muuttuvat kustannukset
nousevat tavaralajiraaka-aineen käyttöön
verrattuna. Se aiheutuu siitä, että seulottu metsähake sisältää prosessille haitallista kuorta huomattavasti enemmän kuin
muut raaka-ainelajit . Kustannuserot riippuvat esimerkiksi siitä, miten puhtaaksi
hake pystytään seulomaan ja miten kuidut
ja epäpuhtaudet prosessissa erotellaan.
Osapuun ja tavaralajien välillä ei prosessin nettoenergiassa juuri ole eroja .
Metsähaketta käytettäessä prosessin nettoenergia on suurempi kuin muita raaka-ainelajeja käytettäessä, koska sen soodakattilaan liukeneva osuus on suurin .
Tuotantomallin avulla tehtävissä kustannustarkasteluissa voidaan tarkastella ainoastaan prosessin muuttuvia kustannuksia. Metsähakkeen käytöstä aiheutuvia muita vaikutuksia - kapasiteetin laskua (soodakattilan kapasiteetti, laj ittelukapasiteetti),
laitteiden kulumisen ja puhdistustarpeen
lisääntymistä sekä laatuvaikeuksia
ei
voida analysoida.
Eri raaka-aineista samasta leimikosta saatavien tuotteiden suhteelliset määrät pystytään arvioimaan tuotantomallilla laskettujen kulutuslukujen avulla. Osapuuraakaaineesta ei saada lisätuotetta kuin 2 - 5
prosenttia tavaralajiraaka-aineeseen verrattuna. Metsähakeraaka-aineesta saatavan
lisätuotteen määrä on suurempi kuin osapuuraaka-aineesta saatavan. Suurten kulutuslukujen vuoksi tuotantomäärien ero on
huomattavasti pienempi kuin prosessiin
menevien raaka-ainemäärien ero.
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Case-tarkastelu

4. 1.1

Tarkastelun rajaus

Puun osapuuna- ja metsähakkeenahankinnan
taloudellisuutta valkaistujen havu- ja
koivusellun ja kiinteitä jätteitä käyttävän polttolaitoksen raaka - aineeksi analysoidaan
vertaamalla
näiden
puuraakaaineiden hankinnan kustannuskilpailukykyä
kuitupuun hankinnan kilpailukykyyn vastaavista olosuhteista.
Asiaa tarkastellaan neljän keskenään homogeenisen, tehtaan lähellä sijaitsevan korjuupiirin avulla . Korjuupiirien oletetaan
sijaitsevan keskimääräiseltä kaukokuljetus matkaltaan 25, 50, 75 ja 100 km : n päässä
käyttöpisteestä .
Piirien leimikkorakenne
on muodostettu yhdistelemällä Oulun läänin
etelänpuoleisen Suomen korjuuolosuhdetietoja.
Tarkastelu rajataan koskemaan puunhankintaa ainoastaan omana korjuuna .
Käytännössä suuri osa sellutehtaan puunhankinnasta tehdään hankintakauppoina ja suorina tehtaalletoimituksina.
Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon tehtaan
koko puuraaka-ainehuolto .
Tarkastelussa oletetaan, että sellutehtaan puunkäsittely on järjestetty siten ,
että kuorimarummussa pystytään käsittelemään sekä kuitupuuta että osapuuta ja
että yrityksellä on käytössään metsähakkeen seulonta-asema .

4.1.2
4.1 . 2.1

Puunhankintaolosuhteet
Puunkorjuuolosuhteet ja
potentiaaliset korjuumäärät

Piirien vuotuinen korjuumäärä on 200 000
kuutiometriä. Siitä on kuitupuuta 108 000
kuutiometriä . Piirin puunkorjuuolosuhteet
ovat rajatulle alueelle tyypilliset (liit teen taulukko 1, s. 29) . Hakkuutavoittaiset kuitupuuosuudet ja osapuuna tai metsähakkeena hankinnan mahdollistamat tehtaalle saatavan raaka-aineen suhteelliset määrät ovat männyn osalta 1.26- 1.33-kertaiset, kuusen osalta 1.49 - 1 . 54-kertaiset
ja koivun osalta 1 . 35 - 1 . 44-kertaiset verrattuna kuitupuumääriin (liitteen taulukko
2, s. 29).

Jos koko p11r1n kuitupuu hankittaisiin
tehtaalle joko osapuuna tai metsähakkeena,
tehtaalle toijnitettava puumäärä kasvaisi
noin 45 000 m • Se merkitsisi yli 40 %:n
lisäystä tehtaalle toimitettavan kuitupuun
maaraan.
Suurin osa t äs tä lisäyksestä on
kuitenkin energiaraaka-aineeksi menevää.

4.1.2.2

Kaukokuljetus- ja haketuskustannukset
Kuljetuskustannukset (taulukko 1) on las kettu puutavaralajeittain autokuljetuksena
keskimääräisten
kuljetusmatkojen
perusteella.
Ne perustuvat kokonaispainoltaan
48 tonnin kalustoon.
Osapuuautona on tavallinen sivulaidoin varustettu puutavaraauto.

Puunhankintakustannukset

Puun ostokustannukset

Haketuskustannuksia ei ole laskettu hakkeen kulje3uskustannuksiin. Haketus maksaa
21,25 mk/m .

Kuitupuun kantohintoina on käytetty EteläSuomen sopimushinnastoihin perustuen seuraavia hintoja.

TAULUKKO 1

Piireitt ä iset kaukokul j etu s ku s tannuks et
Piirin kulj etu sma t ka , km

Puutavaralaji

Kantoh~nta,

Puutavaralaji

mk/m
Mäntykuitupuu

75

Kuusikuitupuu

75

Koivukuitupuu

47

25

50

100

75

3
Kuljetu s kustannuks et, mk / m

Oksista ja latvuksista koostuvan l~säraaka
aineen kantohinnaksi on oletettu
mk /
tehtaalle saatava lisäraaka-aine-m •

JO

Havukuitupuu

15 , 60

21,10

26 , 20

31, 20

llavuosapuu

23 ,70

31, 90

40 ,1 0

48 ,30

Havupuumetsähake

22 , 50

27, 50

32 , 70

38 , 00

Koivukuitupuu

19 , 30

25 , 80

31 , 80

37 , 70

Koivuosapuu

22 , 40

30 , 40

38 , 10

45 , 90

21 , 30

26 , 00

30 , 90

35 , 80

Koivumet sä hake

Puun korjuukustannukset

4.1 .3
Mallitarkastelun perustana olevat piirien
muuttuvat korjuukustannukset ovat seuraavat.
Puutavaralaji

Korjuukustan 3
nukset , mk/m

Mäntykuitupuu

74

Kuusikuitupuu

84

Koivukuitupuu

74

Kustannuksiin on laskettu mukaan hakkuun
ja
metsäkuljetuksen
kustannukset
sekä
metsäyhteiskustannukset.
Eri korjuumenetelmien leimikkotyypeittäiset kustannukset (liitteen taulukko 3,
s. 30) on laskettu kuvissa 8 ja 9 (s. 12)
esitettyjen hakkuun ja metsäkuljetuksen
ajanmenekkien
perusteella.
Tavaralajimenetelmän kustannukset ovat leimikkotyypeittäin edullisimman menetelmän kustannuksia.
Osapuuja kokopuumenetelmissä
korjuukustannukset ovat kuvien 8 ja 9
yhteydessä esitettyjen menetelmien korjuukustannuksia.
Mittaustapana viimeksi
mainituissa menetelmissä on ollut pystymittaus.
Ensimmäisissä harvennuksissa ja
kuitupuuvaltaisessa avohakkuussa on käytetty kokeilusopimuksen mukaista otantapystymittausta.

4.1.3.1

Puunkäsittely ja jalostusprosessi
Tuotantomäärä-ja kapasiteettirajoitukset

Koska tässä esimerkkitarkastelussa ei ole
tehtaan koko puunhankinta mukana , ei tuotannolle aseteta määrärajoituksia. Samasta syystä myös puunkäsittelyn ja tehtaan
kapasiteettirajoitukset on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.
Kiinteitä jätteitä käyttävän polttolaitoksen oletetaan pystyvän käyttämään kuorimarummusta ja seulonnasta tulevan puujätteen.

4.1.3.2

Puunkäsittelyn ja jalostusprosessin kustannusperusteet

Tavaralajit ja osapuu käsitellään kuorimarummussa.
Osapuun käsittelyn muuttuvia
kustannuksia laskettaessa on oletettu ,
että rumpu soveltuu osapuiden käsittelyyn.
Osapuun esikäsittelyssä rummun kuormitus
kasvaa.
Kustannuksia määritettäessä kuoriotakapasiteetin kuormituksen ei katsota
lisääntyvän niin paljon, että työaikamuoto
muuttuisi.
Metsähakkeen esikäsittelykustannukset on
arvioitu kiekkoseulonnan kustannuksina.
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Esikäsittelyhävikit,
esikäsittelykustannukset ja polttoon menevän jätteen energiaarvot on esitetty liitteen taulukoissa 4
ja 5 (s. 31).

Suhde

150
Seulottu
metsähake

125

Keitto- ja vaikaisukemikaalien kulutuksessa tavaralaji- ja osapuuraaka-aineen välillä ei ole kuin vähäisiä eroja. Sen sijaan
metsähaketta
raaka-aineena
käytettäessä
keitto- ja vaikaisukemikaalien kulutus
kasvaa ja myös muut muuttuvat kustannukset
nousevat tavaralajiraaka-aineen käyttöön
verrattuna.
Osapuun ja tavaralajien välillä ei ole prosessin nettoenergiassa
juuri eroa. Metsähakkeen osalta prosessin
nettoenergia on muita
raaka-ainelajeja
suurempi (liitteen taulukot 4 ja 5 , s . 31) .

RUIIIGIU s s a
kuori ttu
osapuu

100

~
~

~

Rummussa

kuorittu
tavaralaji

~

F==
~

===

75

50

25

Tehdasmyyntihintoina on käytetty Finncellin
vuoden 1983 lopun listahintoja (liitteen
taulukot 4 ja 5).
Kuvissa 12 - 14 esitetyt puun hankinnan,
käsittelyn ja jalostuksen raaka-ainevirrat
esimerkkileimikossa perustuvat siihen, että leimikon raaka-ainemääriä seurataan ja
tarkastellaan komponenteittain leimikosta
aina lopputuotteeseen asti .

0

Kuva 13. Esikäsittelystä prosessiin saatavat
raaka-ainemäärät. Harvennusmännikkö

Osapuu- ja metsähakeraaka-aineen aiheuttamat tuotantomäärien muutokset leimikkotyypeittäin on esitetty taulukossa 2 .

Viheraines
Rungon ja oksien kuori

Oksien puuaines
Latvan puuaines

Suhde

Latvakui tupuun puuaines

1 50 .-----~~~-----------------------,

Runkokuitupuun puuaines

125

Suhde
400 ,---------------------------- ------,

Osapuusta
Mllllpukäs i t-

300 +-------------~~te~l~
ys~s~~----------_,
er aanturut
kuoriotajäte
75

Tavaralajin
kuorintajllte

25

Kuv a 12. Harvennusmänniköstä tehtaalle saatavat
raaka-ainemäärät
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Kuva 14. Esikäsittelystä iinteiden jätteiden polttoon
enevät puujätteen äärät. Harvennusmännikkö

TAULUKKO 2

TAULUKKO 3

Sulfaatt ise llun t uo tan t omääri e n
muu t okset

Op t imiratkaisun mukaiset korjuumäarät
ja omana korjuuna hankitun puun
kustannuskilpailukyky

Puu r a aka -aine
Män t y
Ha kkuutapa

mets ä

ha ke

Män t y
osa puu

Ku u si
me t sä
hake

Ku us i
os apuu

Ko i vu
me t sä
h a ke

Ko ivu
osa puu

Suh t eellinen t uo ta n t omää r ä
(Kuitupuu • 100)

Pii r i ja
puu t ava r alaji

En s i mmä inen
harvennus ha kkuu

112

106

125

107

118

109

Muu harvennus ha kkuu

107

104

125

106

112

106

Ku i tupuu va l tainen
avoha kkuu

107

104

124

107

114

108

Kesk i jär eä
a vohakkuu

105

103

119

105

108

105

Kuusi

-"-

Koivu

"

varsi -

tuneen

juumäärästä

hinta

hinnan
e rotus

Raja h i nt a
tienvarressa

Case-tarkastelun tulokset
Laskentavaihtoehdon määrittely

Kuusi

/:: -

8
4
3

Kuusi

- "-

Koivu

11

18
48
17

Koivu - Män t yosapuu

Kuusi

- "-

Koivu

"

Puun metsähakkeena- ja
osapuunahankinnan
potentiaalinen taloudellisuus

4 . 2.2 . 1 Optimaalinen puunhankinta
Etäisyys jalostuslaito ksesta muuttaa olennaisesti yritykselle edullisimpia piireittäisiä puunkorjuumenetelmiä
ja piirien
puunhankinnan muuttuvien hankintakustannusten mukaan laskettua puutav aralajeittaista kustannuski l pai l ukykyä ( taulukko 3).

0
2
0

100 % ;

Yh t eensä

116
106
89

53
38
141

169
143
230

60
41
163
47
30
134
52
43
89

209
200
284
161
135
222
149
131
158

55

204
195
278
152
127

153 045 m3

149
159
121
114
106
88

96
88

69
145 921 m3

Pii r i 3 (75 km)

Häntyosapuu

18
22
8
6

Kuusi
Koivu

10

Mäntykuitupuu
Kuusi

-"-

Koivu

11

-"11

Mäntyme t sähake
Kuusi

- "-

Koivu

"

5
4

23
4
100 % ;

Yh t eensä

149
159
121
111
101
87
105
95
78
129 148

36
157
41
25
128
39
31
75

214

144
126
153

3

Piir i 4 (100 km)

Mäntykuitupuu
Kuusi

- "-

Koivu

11

Mäntyosapuu

Tarkasteluissa ainoastaan puuraaka-aineen
määrä rajoittaa tuotantoa, joten lisätuotantoa mahdollistavat hankintatavat saavat
lisätuotannon osuuden sekä tehdasmyyntihinnan ja muuttuvien tuotantokustannusten
erotuksen määräämällä tavalla hyvitystä
muihin hankintatapoihin verrattuna .
Tämä
tulos
on
sellaisenaan
käy ttökelpoinen
niissä tilanteissa, joissa puuraaka-aineen
saantivaikeudet
supistavat
tuotantoa .
Muuten lisätuotannon vaikutus on poistettava tuloksesta.

28
51
21

Piir i 2 (50 km)

Hän t ykuitupuu

Lähtökohtana
on
optimointivaihtoehto,
jossa tehdas voi ottaa rajoituksetta vastaan tavallista kuitupuuta ja osapuuta
sekä metsähaketta siten, että valkaistussa havusellussa havupuuvaltaista metsähaketta saa olla enintään 10 % ja koivusellussa
koivuvaltaista
metsähaketta
enintään 5 % tuotteen puuraaka-aineen
kokonaismäärästä.
Kuorimarummussa
tai
seulonnassa erotettavan puujätteen käyttöä ei ole rajoitettu.

4.2.2

koko kor

100 % ;

Yh t eensä

Män t ymetsähake

4.2.1

Tien-

Pi i r i 1 (25 km)

Mäntyosapuu

4.2

Rajahinnan
ja t ot eu -

% piirin

Kuusi

-"-

Koivu

"

Mäntymetsähake

26
40
12
2
4
10
1

Kuusi

- ~~ -

4

Koivu

11

1

Yh t eensä

100 % ;

149
159
121
113
101
87
96
69

50
31
151
31
17
120
42
32
79

199
190
272
144

119
207
138
121
148

115 701 m3

Kustannuskilpailukyvyn mittarina on käytetty rajahintaa tienvarressa.
Piireittäin lasketut rajahinnat ovat puutavaralajeittaisia
tienvarsih intoja,
joilla
puun hankinnan ja jal ostuksen muuttuvat
kustannukset muodostuvat yhtä suuriksi
kuin kyseisestä raaka-aineesta valmistettavista tuotteista saatavat tuotot silloin,
kun muut kustannusteki jät pysyvät perusteiden mukaisina.
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Piirien

~hteenlaskettu

543 800 m

hankintamäärä
ja se jakautuu seuraavasti.

Puutavaralaji

Puutavara1aj i

12 . 0
14.6
5. 2
14 . 7
29 . 2
14.9
1.1

7. 2
1.1

100.0

Yhteensä

Puunkäsittelyn raaka-ainevirrat
ja puujätteen energia-arvo

Puutavaralaji

Esikiisi t e l ty
puurnaka-aine
%

Mäntykuitupuu

6. 2

14 . 0

Kuusikuitupuu

7. 1

17.)

Koivukuitupuu

2. 7

6. 1

Mäntyosapuu

16 . 4

14 . 1

Kuusiosapuu

43.3

24 . 2

Koivuosapuu

16. 7

14.)

H1intymets1ihake

0.11

1. 2

Kuusimetsähake

6 .1

7. 5

Koivumetsähake

0. 7

1. 3

Yhteensä

100 . 0

mz:=a••••aa::a•::a•:•==• '=====·=========
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6. 2

4.9

Kuusikui tupuu

7. 1

6 .1

6. 8

Koivukuitupuu

2. 7

9. 5

4. 1

~läntyosapuu

16 . 4

5. 2

13.4

Kuusiosapuu

3. 3

6. 1

41.8

Koivuosapuu

%

4. 8

16. 7

8. 7

22 . 9

Män t ymetsähake

0 .8

5.0

0.6

Kuusimetsähake

6. 1

5. 2

5. 0

Ko ivumetsiihake

0. 7

5. 8

0. 6
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Yhteensä, m
GJ
- "-

100. 0

-

100 . 0

==-====== = =---=-==-~=========
142 487

-

-

903 003

Tuotteiden optimaalinen
puuraaka-ainepohja ja
muuttuvat tuotantokustannukset

Käytännössä sellun puuraaka-ainepohja muodostuu useimmi ten oman puunhankintaorganisaation hankkimasta mänty- tai koivukuitupuusta ja sahanhakkeesta sekä ulkopuolisten toimittamista vastaavista puuraakaaineista .
Tässä tarkasteltavien p11r1en puuraakaainemäärä on kuusikuitupuu mukaan lukien
ainoastaan noin 30 % kokonaispuuntarpeesta
sellaisella sellutehtaalla, jonka vuosituotanto on 250 000 t onnia .
Käytännössä
kuusikuitupuu ohjautuu useimmiten mekaanisten massojen valmistukseen . Tässä tuotteiden
puuraaka - ainepohja
on
laskettu
omien piirien kuorittuna kuitu- ja osapuuna sekä seulottuna me ts ähakkeena (taulukko

6).

401 328

Osapuunahankinta kasvattaa selvästi kiinteistä puujätteistä saatavan energian määraa
(taulukko 5).
Pelkkää
kuitupuuta
hankittaessa kiinteistä jätteistä saatava
energia jäisi noin 41 %:iin tämän vaihtoehdon energian määrästä . Jos puunhankinta
suoritettaisiin kuitupuuna ja sallittu
enimmäiskäyttömäärä metsähakkeena, kokonaisenergiantuotanto olisi noin 73 % esitetyn optimivaihtoehdon määrästä .
Tästä
43 %- yksikköä on kiinteistä jättei s tä saatavaa energiaa ja 30 %-yksikköä soodakattilasta saatavaa lisäenergiaa .
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Puuj ä tt ees t ä
saatava energia

Mäntykuitupuu

4.2.2.3

Puuj ii te

Puujäte

GJ/m

Yhteensä

Omien piirien ra~kapuunh:10kinnan mäiir.'i n
jakautuminen esikls itt elyss5 puuj1itteeks i
Ja se llun puuraaka-aineeksi

ene rgia-arvo

%

-:=2======·===============

Osapuuna ja metsähakkeena hankinta muuttavat voimakkaasti perinteistä hankintamäärien jakautumista puujätteeksi ja sellun
puuraaka-aineeksi (taulukko 4).

Ti\tn.UKKO 4

Pu~jätteen

TAULUKKO 5

% puumäärästä

Mäntykuitupuu
Kuusikuitupuu
Koivukuitupuu
Mäntyosapuu
Kuusiosapuu
Koivuosapuu
Mäntymetsähake
11
Kuusi
II
Koivu

4.2.2.2

on

Puuraaka-ainekustannuksilla
on
erittäin
ratkaiseva osuus tuotteittaisissa muuttuvissa kustannuksissa ( taulukko 7) .
Oma
kiinteiden
jätteiden
polt tomahdollisuus
aiheuttaa sen, että jätehyvitykset alentavat merkittävästi kokonaiskustannuksia .
Osapuun ja metsähakkeen puuraaka-aine- ja
esikäsittelykustannukset
ovat
selvästi
s uuremma t kuin käytettäessä pelkkää tavaralajeina hankittua kuitupuuta .
Optimiratkaisussa kiinteiden jätteiden poltosta
saatava
suurempi
jätehyvitys kompensoi
kuitenkin t ämän kustannusnousun sekä lievät kemikaali- ja muiden valmistuskus tannusten nousut.
Lähipiirien hankkimasta

(

Optimiratkaisun mukainen omien piirien
esik äsitellyn puuraaka-aineen
jakautuminen tuotteittain

TAULUKKO 6

Valkaistu
koivusellu

Valkaistu
havusellu

Puutavaralaji

%

-

17. 9
22 .1

Häntykuitupuu
Kuusikuitupuu
Koivukuitupuu
Mäntyosapuu
Kuusiosapuu
Koivuosapuu
Häntymets ä hake
Kuusimet sä hake
Koivumets ähake

-

4 . 2. 2. 4 Toimintavaihtoehtojen
taloudellisuusanalyysi
Osapuuna, metsähakkeena ja tavaralajeina
hankintaan perustuvan optimiratkaisun taloudellisuutta analysoidaan vertaamalla
sitä sellaiseen vaihtoehtoon, jossa oma
puunhankinta tehdään kokonaisuudessaan tavaralajeina . (Taulukko 8)

28.1

-

18 .0
30.9

66.1
-

-

1. 5
9 .6

-

Optimiratkaisun katteen muutokset pelkkään
tavaralajeinahankintaan verrattuna ovat
komponenteittain seuraavat .

5.8

Vaikutuskomponentti
100 . 0

Yhteens ä
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TAULUKKO 7

87 139

314 1118

Yhte e ns ä , m

-===~~~~~=== ..~ t"i

Optimira tka i s un mukaise t
muuttuvat ku s t a nnuk se t tu o tt e itt a in

Ku s t a nnu s t e k ijii

Va l ka i s tu
hav usc l lu

Va l ka l s tu
ko ivu se llu
%

Puura aka-aine ku s t a nnuks et
Es lk lls itt e lyku s tannukse t
Puuj ~ tehy v ityk se t

Nettoe nerg ia ku s t a nnuk se t
Va lkaisukemlkaa l iku s t a nnu kse t

71. 9

n2. 8

4.6

5. l

-b.9

- 10 .0

1. 8

5. 0

13.0

14 . 2

Ke itt oke mi kaalikus t a nnu kse t

3.2

3. 9

Muut va lmi s tu s ku s t a nnukse t

12 . 4

19 . 0

100 . 0

100 . 0

~1uuttuvat

ku s t a nnukse t yh t.

TAULUKKO 8

Vaiht oeht o

Koko hanki nt a
tava ralaje ina

Hankint a osa puuna, me t sähakkeena t a l
t ava r alajeina

Vaiht oeht ojen tulosve rt ail u
Ka te,

Tuo tant o ,
t

1 000 mk / a

Koi vu sellu
Ha vu sel lu

20 400
51 775

14 915
17 446

Yh t eensii

72 175

32 361

Koivusellu
Havusellu

21 323
53 970

16 150
18 624

Yh t eens~

75 293

34 774

Tuo te

Kustannusvaikutukset,

mk/a
Hankinnan ja jalostuksen
rationalisointisäästö
Lisätuotannosta saatava
katteen lisäys
Yhteensä

973 000
1 440 000
2 413 000

Hankinnan ja jalostuksen rationalisointisäästö sisältää kaikki puun hankinnan,
esikäsittelyn ja jalostuksen muuttuvien
kustannusten
muutokset .
Lisätuotannon
kate muodostuu osapuuna- ja metsähakkeenahankinnan mahdollistamasta vuosittain noin
3 000 sellutonnia suuremmasta tuotantomäärästä kuin pelkällä tavaralajeinahankinnalla olisi mahdollista tuottaa . Puuraakaaineen kokonaissaanti on ollut ratkaisuissa kokonaistuotantoa rajaava tekijä. Käytännössä uudet hankintamenetelmät korvaavat tavallisesti esimerkiksi kalleimpia
tehtaalletoimituseriä. Silloin uusien hankintamuotojen mahdollistama lisätuotanto
ei vaikuta tässä esitetyllä määrällä yrityksen tulokseen, vaan sen katetta parantava vaikutus jää 30 - 50 %:iin tässä esitetystä .
Jos hankittaisiin pelkästään metsähaketta
(kohdassa 4 . 2.1 ilmoitetuin rajoituksia,
s. 17) ja tavaralajeja, muutokset tavaralajeinahankintavaihtoehtoon verrattuna olisivat huomattavasti optimiratkaisua vähäisemmät . Lisätuotannon määrä olisi ainoastaan 1 000 sellutonnia vuodessa ja katteen
muutokset olisivat komponenteittain seuraavat .
Vaikutuskomponentti

Kustannusvaikutukset,

mk / a

puuraaka-aineesta valmistetun havusellun
kokonaistuotantokustannukset
ovat
noin
8 mk/sellutonni ja koivusellun noin 26
mk/sellutonni pienemmät kuin pelkästä kuitupuuraaka-aineesta tuotetun sellun.

Hankinnan ja jalostuksen
rationalisointisäästö

89 000

Lisätuotannosta saatava
katteen lisäys

476 000

Yhteensä

565 000
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Muuttuvien t uotant'lkustannusten ero ,
11k/ se l i utonni

Jos yrityksen puunkäsi ttely e i mahdollista
osapuuna hankintaa , jää suuri osa uusien
hankintamenetelmien mahdollistamasta rationalisointisäästöstä hyödynt ämättä .
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4.2.3

Osapuuna- j a metsäha kkeenahankinnan le i mikkotyypei~täi n en
kustannuskilpailukyky

,

50
/
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.... --

/

Osapuuna hankinta on lyhyillä kuljetusmatkoi l la kaikissa hakkuutavoissa kustannuskilpailukykyisin
puunhankintavaihtoehto
(taulukko 9) .
Kuljetusmatkan pidetessä
metsähakkeenahankinta
pienipuustoisissa
kuusikoissa ja tavaralajeinahankinta parantavat kilpailukykyään . Tilanne ei kuvaa
eri menetelmien potentiaalista kustannuskilpailukykyä, vaan on sidottu optimitarkastelun rajoituksiin.
Siihen vaikuttaa
muun muassa puun osapuuna- ja metsähakkeenahankinnan mahdollistamasta lisätuotannosta saatava kate, joka laajentaa osapuuja metsähakemenetelmien käyttöä . Käytännön puunhankintaolosuhteissa, jos perusteet ovat muuten t ämän Case-tarkastelun
mukaiset, osapuu- ja metsähakemenetelmien
käytt öalue j ä ä tässä esitettyä suppeammaksi.

, _,.·"

1

1
1

/

/ 1 ./

.·

-50

Tuotannon simulointimallin avul·la on tarkemmin analysoitu eri hankintamenetelmien
keskinäistä kustannuskilpailukykyä rungonkoko l uokittain (kuva 15) . Tulokset perustuvat pis tehintal askelmiin ja siten niissä
ei ole o tettu huomioon lisä tuotannon vaikutuksia keskinä iseen kustannuskilpailukykyyn.
Myös kaukokuljetusmatka vaikuttaa
erittäin selvästi käyrien keskinäiseen t a s oon, joten kuvasta ei voida suoraan päätel lä hankintamuotojen keskinäistä edullis uutta. Kuva kertoo ainoastaan hankintamenetelmien ke skinäisen kustannuskilpailukyvyn muut okset .
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Kuva 15. Rungon keskikoon uutoksen va ikutus osapuuna-.
metsäha kkeena- ja tavara la j e ina hanki nna n keski näiseen
edul li suuteen. Ha rvennusmännikkö . Val kaistu havuse ll u
ja puu jätteen pol tto

Rungon koon pieneneminen parantaa selvästi
osapuun ja varsinkin mets ähakemenetelmän
kustannuskilpailukykyä tavaralaj einahankintaan verrattuna.
Osapuumenetelmän opt i maal inen käy tt öa l ue näy tt ä ä ~levan rungonkokoluokissa 0 . 050 - 0 .100 m •

Ki lpai lukykyisi mmiit hankintamenetelmiit hakkuu t avoittaln .1• pll r ettt :i tn
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4.2.4

Keskeisten kustannustekijöiden
muutosten vaikutus
osapuuna- ja metsäha kkeenahankinnan
taloudellisuuteen

Mallia simuloivalla pistehintalaskelmalla
on analysoitu eri ol osuhde- j a kustannustekijöiden muutosten vaikutusta osapuunaja metsähakkeenahankinnan kustannuskilpailukykyyn (kuvat 16 - 21 ) . Laskelmissa ei
ole otettu huomioon mets ähakkeena- ja osapuunahankinnan vaikutusta leimikon puuraaka-aineesta saatavan sellun tuotantomääraan. Kaukokuljetusmatkana on käytetty 30
kilometriä.
Tarkastelu osoittaa, että ilman lisätuotannon antamaa katteen paranemista metsähakkeena hankinta ei ole edullista missään
olosuhteissa.
I lman l isätuotannon vaikutusta myös osapuun kustannuskilpailukyky
huononee huomattavasti.
Kuvat osoittavat myös sen, että puun osapuuna- ja metsähakkeenahankinnan kustannuskilpailukyky muuttuu eritt ä in herkästi,
jos perusteet muuttuvat.
Tätä tietoa
voidaan käyttää, kun arvioidaan, miten
herkästi perusteiden mahdolliset epävarmuustekijät vaikuttavat tulokseen.
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Kuva 17. Kuljetusmatkan muutoksen vaikutus osapuunaja metsä hakke enahankinnan kustannuskilpailukykyyn.
Har vennusmännikkö. Va lkaistu havusellu ja puujätt een
po l tt o
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Kuva 16. Energian .hinnan uutoksen vaikutus osapuunaja metsähakkeenahankinnan ustannuskilpailukykyyn.
Harvennusmannikkö. Val a is tu havusellu ja puuj tteen
poltto
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Kuva 18. Kuljetuskustannusten utosten vai utus osapuuna- ja metsähakeenahan innan ustannus il pailukykyyn.
Harvennusmännikkö. Kau o ul j etus at a 30
Valkaistu
havusellu ja puujätteen poltto
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Kuva 19 . Korjuukustannusten muutosten vaikutus osapuuna-ja metsähakkeenahankinnan kustannuskilpailukykyyn .
Harvennusmännikkö. Valkaistu havusellu ja puujätteen
poltto

Kuva 21. Lisäraaka-aineen kantohinnan muutoksen vaikutus osapuuna-ja metsähakkeenahankinnan kustannuskilpa il uky kyyn . Harvennusmännikkö. Valkaistu havusellu
ja puujätteen poltto
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Case-tarkastelun päätelmät
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Haketuskustannukset , mktm3

Kuva 20 . Haketuskustannusten muutosten vaikutus osapuuna-ja metsähakkeenahankinnan kustannuskilpailukykyyn. Harvennusmännikkö. Valkai s tu havusellu ja
puujätteen poltto
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Laskelmat perustuvat puun hankinnan, esikäsittelyn ja jalostuksen muuttuviin kustannuksiin.
Tarkastelu on mahdollisten
investointien tuottolaskelma, jossa ei ole
otettu huomioon investointikus tannuksia.
Vaihtoehtoisesti se voidaan tulkita sellaisten tehtaiden puunhankinnan kehittämisselvitykseksi, joilla on valmiina tarvittavat puun vastaanot to- ja esikäsittelyvaihtoehdot
sekä kiinteiden
jätteiden
polttolaitos. Tämän tarkastelun tulokset
ovat case-kohtaisia, eikä niistä voida
suoraan tehdä päätelmiä muita toimintaolosuhteita varten .
Suuntaa-antavasti voidaan todeta, että osapuuna ja metsähakkeena hankinnalla voidaan
joissakin toimintaolosuhteissa parantaa
yrityksen tulosta .
Osapuunahankinta on
kustannuskilpailukykyistä tehtaan lähialueilta. Tuotannol taan 250 000 t/a olevan
sellutehtaan puuraaka-aineesta taloudellisesti hankittavan mänty- ja koivuosapuun
maara olisi kuitenkin vain noin 10 %.
Metsähakkeen taloudellisen käytön mahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin osapuuraaka-aineen käytön mahdollisuudet .

5 TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT
Case-tarkastelujen
ja
yrityskohtaisten
selvitysten perusteella tämä tarkastelumekanismi ja -mallisto näyttää soveltuvan erilaisten energia- ja ainespuun hankintavaihtoehtojen taloudellisuuden tarkasteluun hyvin. Toistaiseksi selvitykset
ovat keskittyneet sulfaattisellutehtaiden
ja niiden yhteydessä olevien kiinteitä
jätteitä käyttävien polttolaitosten puunhankinnan kehittämiseen.
Analysointimallisto soveltuu muidenkin kuin tässä käsiteltyjen puun hankinta-, käsittely- ja jalostusvaihtoehtoj en taloudellisuuden tarkasteluihin.
Tärkeintä metsäteollisuuden puunhankinnalle on turvata omien tehtaiden puuraakaainehuolto kilpailukykyiseen hintaan. Puupohjaisten polttoaineiden erillinen hankinta on nykyisin varsin vähäistä. Selvitysten perusteella kustannuskilpailukyvyltään parhaisiin tuloksiin johtavat ne hankintamenetelmät, JO~ssa pystytään tehokkaasti yhdistämään teollisuus- ja energiakäyttöön tarkoitetun puun hankinta. Metsähake- ja varsinkin osapuumenetelmät soveltuvat siihen hyvin. Menetelmien käyttöönotto vaatii näiden puuraaka-aineiden käsittelyyn soveltuvia puun vastaanotto- ja
esikäsittelylaitoksia ja yleensä sitä,
että kiinteitä jätteitä käyttävä polttolaitos on osa jalostuslaitosta.
Niiden
investointien taloudellisuutta, jotka mahdollistavat näiden raaka-aineiden käytön,
on tarkasteltava erikseen tapaus kerrallaan .
Siirtyminen puun hankintaan
edellyttää

metsähakkeena

- erikoiskaluston käytt öä puun hankinnassa
ja
- hakkeen seulonta-asemaa puun esikäsittelyssä .
Metsähakkeenahankinta on verrattuna tavaralajeinahankintaan kustannuksiltaan edullisin kaikkein pienipuustoisimmissa leimikoissa .
Kun kaukokuljetusmatka pitenee,
ei sen kustannuskilpailukyky huonone kovinkaan jyrkästi . Prosessien sallima metsähakkeen maksimiosuus saattaa rajata hankintamäärää tuntuvasti.
Kiinteän puujätteen määrä lisääntyy jonkin
verran tavanomaisen tavaralajeinahankinnan

kuorijätteen maaraan verrattuna . Seulonta
ei pysty erottelemaan kuorta ja oksia kovinkaan hyvin, joten prosessiin menee runsaasti huonolaatuista raaka-ainetta, joka
liukenee jätelipeään ja antaa lipeänpoltossa runsaasti lisäenergiaa.
Soodakattilan
kapasiteetti voi muodostua silloin ongelmaksi.
Leimikosta saatava lopputuotteen
määrä kasvaa selvästi tavaralajeinahankinnan mahdollistamaan määrään verrattuna.
Siirtyminen puun hankintaan osapuuna edellyttää
- karsimattomien rankojen vastaanottoon ja
käsittelyyn sopivaa kuorimarumpua .
Osapuunahankinta on verrattuna tavaralajeinahankintaan kustannuksiltaan edullisinta
kuitupuuvaltaisissa leimikoissa. Kun kaukokuljetusmatka pitenee, sen kustannuskilpailukyky huononee selvästi.
Kiinteän puujätteen määrä moninkertaistuu
tavaralajeinahankintaan verrattuna.
Se
saattaa aiheuttaa sen, että haketuotanto
jää ajoittain sellutehtaan puunkäyttöä alhaisemmaksi.
Puujätteen maara saattaa
ylittää peittokapasiteetin tai oman energian tarve saattaa ylittyä .
Prosessiin
menevä raaka-aine on lähes tavaralajiraakaaineen veroista. Koivun huono kuoriutuminen aiheuttaa ongelmia. Leimikosta saatavan lopputuotteen maarä kasvaa lievästi
tavaralajeinahankinnan mahdollistamaan määrään verrattuna.
Siirtymisestä metsähakkeena ja osapuuna
hankintaan seuraa huomattavia välillisiä
vaikutuksia . Se parantaa tehdasintegraattien kilpailukykyä pelkkään sellutehtaaseen verrattuna, koska pelkkä sellutehdas
ei pysty käyttämään näin syntyvää lisäenergiaa. Varsinkin osapuunahankinnan kustannuskilpailukyvyn tuntuva reagoiminen
kaukokuljetusmatkan pituuteen aiheuttaa
sen, että hankintaorganisaatioiden keskinäinen kilpailukyky muuttuu alueittaisesti .
Menetelmiin siirtyminen tuo puunjalostuksen entistä kiinteämmin mukaan puunhankinnan suunnitteluun,
johtaa keskitetysti
johdettaviin "kuumiin" hankintaket juihin
ja muuttaa sekä työnjohdon että t yöntekijöiden tehtäviä.
Menetelmien tehokas käyttö vaatii uusia
ratkaisuja puun mi ttaamiseen ja kaukokulje tukseen.
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A MODEL FOR OPTIMISING THE USE OF WOOD RAW MATERIAL
By

Airi Eskelinen, Rainer Häggblom and Jaakko Peltonen

S u mm a r y

1

INTRODUCTION

The mill priee of wood is higher in Finland
than in our major eompetitor eountries.
This forees Finnish industry to develop
harvesting and transport methods and plan
proeurements with the emphasis on integration of wood proeurement with the mill
proeessing and forest produets marketing
into an entrepreneurial eeonomie entity.
One ehallenge whieh will affeet the proeurement eosts is the inerease in the
need for forest thinnings.
The need for
thinnings will inerease from 100,000 ha at
the beginning of this deeade to 600 ,000 ha
in 1990s. The major part of this is first
thinnings .
At today' s priee levels that
will mean additional harvesting eosts of
more than 250 million Fmks to the forest
industry.
Pulpwood proeurement methods will have to
be developed espeeially with the harvesting of thinnings in mind to keep eosts
down and maintain international eompetitiveness. The shortwood methods are fairly
well developed in Finland and limit the
seope for further work . Therefore , other
harvesting methods will have to be deve1oped, too .
One promising possibi1ity
is the reduetion of delimbing in the
forest.
This is a natura1 extension of
rationa1isation during the past severa1
deeades, whieh has seen a gradua1 deerease
in the work earried out in the forest
(debarking, bueking, bunehing, ete.) . Mueh
of the work is now done where the input
required is redueed by utilising mass
handling . This trend is refleeted in:
- tree-seetion methods , where the trees
are fe1led and the butts of large trees
are delimbed and made into timber assortments . The un-de1imbed tops and the
smal1 trees are bucked into suitab1e
1engths for transport.
- forest ehipping methods, where the undelimbed sma11 trees and the tops of the
large trees are ehipped before 1ongdistanee transport.
The eommon faetor in these methods is that
energy wood for industria1 use is aequired
simu1taneous1y with industria1 wood .

The essential feature of the new pu1pwood
proeurement methods is the change in the
types and f1ows of raw material to the
mi11:
The tree-seetion and the forest
ehipping methods inf1uenee the harvesting,
transport, hand1ing and proeessing of wood.
In addition, the methods affeet the energy
eeonomy of the enterprise. Therefore, the
proeurement methods shou1d be related to
the overa11 requirements of the entrepreneuria1 unit .
Metsäteho has been engaged in a researeh
projeet tit1ed "Harvesting of energy wood
in eonjunetion with the harvesting of
industrial roundwood".
The proj eet has
been finaneed in part by the Finnish Ministry of Trade and Industry . A model using
1inear programming has been deve1oped as
part of this projeet. The mode1 makes it
possib1e to ealeu1ate the most east effeetive wood raw materials base for speeifie
mil1 produets.
Using the mode1, a wood
proeurement organisation ean dimension
the vo1ume of aetivity of its regiona1
organisations, and direet the wood proeurement resourees to the eorreet types
of tree stands.
2

CALCULATION SYSTEM

2. 1

Mode1ling of wood procurement

The wood proeurement organisation:
The
eompany's forest department is responsib1e
for the eompany's wood supply . The department is divided into wood proeurement
distriets, with 3 a eapacity of 0 .5 - 1.0
mil1ion so1id m per year eaeh. The wood
proeurement distriets are divided into
subdistriets, each with 3 a eapaeity of
0 . 1 - 0 . 2 mil1ion so1id m per year.
All the wood raw materia1 f1ows of the
unit/mil1 under study are deseribed. Proeurement is subdivided in aeeordanee with
the organisation .
Wood
into

raw

material

flows

are

subpivided

- direet mi11 deliveries
- purehases at the roadside
- harvesting done by the proeurement
organisation itse1f.
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The forest department is responsible for
direct mill deliveries.
These comprise
the wood delivered to the mills by other
companies.
The wood flows by subdistricts are divided
into purchases on the stump in which trees
are harvested by the company's own harvesting organisation, and purchases at the
roadside in which trees are harvested by
the forest owner. The company can influence procurement methods mainly within its
own harvesting . It is responsible for the
long-distance transport of both the purchases on the stump and at the roadside.
(Fig . 1, p. 6)
The flows of raw materia! are also divided
by timber assortments. Timber assortments
are defined case by case, such as:
-

pine pulpwood
pine tree-sections
pine-dominated green chips
pine chips
spruce timber for grinding
spruce pulpwood
spruce tree-sections
spruce-dominated green chips
spruce chips
birch pulpwood
birch tree-sections
birch-dominated green chips
birch chips.

By subdistricts, harvesting is divided
according to stand type, so that the
costing of each haJ;Vesting method can be
defined sufficiently exactly, and in order
to acquire information on directing the
various harvesting methods .
The stand division follows the dominant
tree species (pine, spruce, birch) and
cutting method .
The division by cutting
method is as follows:
- first thinning
- other thinning
- cutting to seed-tree and shelterwood
position
- removai of standards
- pulpwood-dominated clear-cutting
- medium- sized tree dominated clearcutting
sawtimber-dominated clear-cutting.
The proportion of
timber assortments
harvested are defined by subdistricts and
stand type. Therefore, for instance, the
procurement of pine pulpwood includes
defined proportions of other timber assortments.
The defining is made on the
basis of normal harvesting by timber as26

sortment. In the tree-section and forest
chipping methods the branches and tops add
to the total raw materia! recovered. The
raw materia! ratios in these methods are
adjusted by tree species and stand type,
taking into account the harvesting method .
The mill price of the wood raw materia! is
calculated by procurement method, subdistricts, stand type, and timber assortment.
Factors to be considered when calculating
the mill price:
wood purchase price
- direct and indirect harvesting costs
- direct and indirect long-distance
transport costs, and
- interest costs on capital tied in the
raw materia! stock .
2. 2

Modelling of wood handling and
processing

Mills using wood raw materials are divided
into units according to processes, such as
sulphate pulp mill, groundwood mill , chip
board mill, etc.
The products that each
of these units produce are defined:
for
instance,
bleached softwood pulp and
bleached birch pulp for the sulphate mill .
The preliminary raw materia! handling
before the processing is described.
The
handling of tree sections and the timber
assortment in the barking drum is a form
of prehandling. The handling alternative
for forest chips is screening .
Several
prehandling alternatives can be defined
for each type of raw material.
Various
handling times in the drum can be assigned
for tree sections, and various screening
alternatives for forest chips.
The prehandling losses are described for
the various prehandling alternatives (loss
of bark, branches and fibre through the
bark slits of the drum, or the fuel part
screened out of the forest chips), together with the prehandling costs, the capacity of the wood handling plant as well as
the amount of energy produced in the
prehandling per cubic metre of residue to
be burnt.
The consumption of the various wood raw
materials is described in the mill process
together with the variable costs, critical
capacity of the process, the energy amounts
produced / consumed by the process, and the
ex-mill sales price of the product . The
variable costs can be subdivided, for
instance, in accordance with the cost
allocation of the product calculations.

The most economical harvesting objects
for timber assortment, tree sections and
fo r est chips by stand type and subdistricts.

The products in the model are therefore
the sales prices of the products as well
as the value of the ne t energy produced by
the prehandling and the process .
The principle of the model is presented
in Fig . 3 (p . 9).
The flows of raw material are as follows :
1. The raw material arrives at the mill in
raw material assortments previously
defined . The mill price is a function
of the procurement volumes by raw material assortments .

2 . The wood raw material is prehandled in
barking drums or screened by raw material assortment . Prehandling separates
the material to be used directly as
fuel, such as branches, barks
and
needles .
3 . Af t er prehandling the raw material is
processed into products such as pulp .
3

BASES FOR CALCULATIO

For modelling, information is collected
from the company on the procurement and
processing volume and cost bases .
These
bases can be used in forecasting for the
desired time period, or the information
can be used as it is .
The raw material and cost bases for treesection and forest chipping methods are
based on research data collected by Metsäteho and The Finnish Forest Research
Institute . In addition, cost bases for the
processing of tree sections were analysed
in small pilot studies .
The determination of costs for mill processes is the greatest factor of uncertainty in the calculation bases.
4

OUTPUT OF THE CALCULATIO

MODEL

Calculations by the optimising model method give the following types of information
for use in deeisien making.
- The most economical utilisation volumes
of raw material at the cost level of the
planning period, calculated according to
total costs.

- The most economical harvesting methods
for tree sections and forest chips by
tree stand .
- The effect of the changes in mill prices
and other cost factors on the economics
of their use, and the price level most
favourable for the use of the various
raw material assortments .
- The most economical methods of prehandling the various wood raw materials
(for instance, the cleaning target of
whole-tree chips according to the price
ratios of industrial and energy utilisation) .
enterprise
- The profitability of the
(gross sales margin, gross operating
margin, ability to pay for the wood ,
etc . ) .
With this information, the model assists
deeisien making on procurement methods and
planning, allocation of resources, and
planning of wood handling investments .
The model also aids observation of the
economics of energy wood utilisation, and
the planning of investment in the use of
energy wood .
5

UTILISATION OF THE MODEL

The calculation model has been used in
wood raw material optimising calculations
for several Finnish forest industry companies, which were either starting to
procure raw material by the tree- section
and/or the forest chipping methods, or
were already partly doing it . The use of
the model will spread, because of the
improved capability of industrial processes for accepting partly treated pulpwood and utilising energy wood.
Experience shows that application of the
model makes for more reliable determination of the economical volumes of raw material to be procured, as well as better
planning and choice of investment obj ects
for both the mill and wood procurement.
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LI I TE
TAULUKKO 1

Leimikkotyyppien osuudet.

Case

Puulajivaltaisuus
Hakkuutapa

Mänty

Kuusi

Koivu

Yhteensä

% korjuumäär ä st ä

EnsiUJDäinen
harvennus

2

2

0

4

Muu harvennus

5

15

4

24

hakkuu

4

2

0

6

Ylispuiden poisto

7

3

1

11

Kuitupuuvaltainen
avohakkuu

1

1

0

2

Keskij äreii
avohakkuu

Suojus- tai siemenpuuasentoon-

5

9

1

15

Tukkipuuvaltainen
avohakkuu

17

18

3

38

Yhteensä

41

50

9

100

TAULUKKO 2

Eri kuitupuulajien osuudet leimikkotyypei tt äin
ja tehtaalle saatavan lisäraaka-aineen
suh tee ll iset määrä t osapuuna- ta i metsähakkeenahankinnassa . Case
Puulajivaltaisuus

Hakkuutapa

Mänty

Kuusi

Koivu

Tehtaalle
saatavan

Usäraaka aineen määri

(kuitupuu •

% korjuumäärästä

1 .00)

Häntyku i tupuu
Ensi äinen harvennus
Muu harvennus
Suojus- tai siemenpuuasen t oonhakkuu
Ylispuiden poisto
Kuitupuuval t ainen
avohakkuu
Keskijäreä avohakkuu
Tukkipuuvaltainen
avohakkuu

73
50

15
10

23
14

1.33
1. 29

31
27

8
5

9
5

1. 27
1. 28

71
35

14
8

9
9

1. 29
1. 27

15

3

5

]. 26

15
13

73
58

17
16

1. 54
1. 54

8
4

39
37

11
6

1. 50
1. 491

6
13

63
43

15
11

1. 54
1.50

7

29

5

1.49

12
10

12
10

60
50

1. 44
1. 38

6
7

7
10

40
55

1. 35
1. 35

8
10

14
10

68
50

1.41
1. 35

7

5

37

1. 35

Kuusikuitupuu
Enslmmäinen harvennus
Muu harvennus
Suojus- tai siemenpuuasentoonhakkuu
Ylispuiden poisto
Kuitupuuval tainen
avohakkuu
Keskijäreä avohakkuu
Tukkipuuvaltainen
avohakkuu
Koivukuitupuu
Ensimmäinen harvennus
Huu harvennus
Suojus- tai siemenpuuasentoonhakkuu
Ylispuiden poisto
Kuitupuuvaltainen
avohakkuu
eskijäreä avohakkuu
Tukkipuuvaltainen
avohakkuu
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TAULUKKO 3

Leimikkotyypeittäiset korjuukustannukset.

Case

Puulajivaltaisuus
Korj uumenetelmä

Hakkuutapa

Mänty

Kuusi

Koivu

Ko r juukus tannukse t, 3
mk 1 talteen saatu m
Tavaralajimenetelmä
Ko r juu halvimman
tavaralajimenetelmän
mukaan

Osapuumenetelmä
Korjuu tukki tavara lajeina, latvakuitu-

puu ja kuitupuurungot
karsimatta n . 5 m:n
pituuteen katkottuina

Ensimmäinen harvennus
Huu harvennus
Suojus- ta i siemenpuuasentoonhakkuu
Ylispuiden poisto
Kuitupuuvaltaincn
avohakkuu
Keskij iireä avohakkuu
Tukkipuuvaltainen
avohakkuu
Ensimmäinen harvennus
Huu harvennus
Suojus- tai siemenpuuasentoonhakkuu
Y1ispuiden poisto
Kuitupuuva1tainen
avohakkuu
Keskijäreä avohakkuu
Tukkipuuvaltainen
avohakkuu

87,38
71,41

98 , 11
79,25

90,75
74,38

53,11
51 , 99

58,61
61,31

59,35
62,72

72 ,47
52 , 77

80,05
58 , 18

75,51
57,03

40,17

45 , 09

45,8 2

64,15
56,59

62,5 2
57,75

62,40
57,25

45,49
46 , 36

47 , 23
49 , 3 7

47,88
51,80

50,05
41 , 76

50,35
42,38

49, 29
43,66

35 , 63

37,01

38 . 77

56,20
50,1 2

54 , 31
50 , 82

54,44
50,52

Metsähakemenetelmä
Korjuu kokopuina ja
rungon kuitupuuosina
vä1ivarastohaketusta
varten

30

Ensimmäinen harvennus

Huu harvennus

TAULUKKO 4

Esikäsittelyn ja prosessin perusteet.
Valkaistu havusellu . Case
Kuusikuitupuu

Erittely

Kuusiosapuu

Kuusime tsähake

Män t ykuitupuu

Män t yosa puu

Män t ymetsähake

Esikäsittely
Esikäsittelyhävikki, %

10

37

20

11

27

17

Kustannukset,
3
mk 1 käsiteltävä m

10

11

3

10

11

3

Kuormitus,
3
h 1 käsiteltävä m
- kuorimarumpu
se ula

-

-

-

-

-

-

-

-

Ene rgiamäär/) ,
3
GJ 1 poltettava m

6. 1

6. 1

5.2

4. 9

5.2

5. 0

5 . 85

5.90

6.45

5.54

5.62

6 . 22

200
50

210
52

300
62

200
50

205
51

245
57

215

200

202

205

-

-

-

-

-

Prosessi
Kulu tusarvo , kuoreton m3 / t
Huuttuvat kustannukset, mk/
valkaisukemikaalit
keittokemikaalit
muut valmistuskustannukset

-

1

200

205

-

-

-2 . 6

-2.4

-1. 2

2. 6

- 2. 4

-o . 2

1 990

1 990

1 990

l 990

l 990

l 990

Kriittinen kuormitus, h/ t
Ne ttoenergia*) , GJ/t
Myyntihinta, mklt
*)

1

Lämpöenergian hinta (kivihiilipohjainen)

1

14 mk/GJ

Esikäsittelyn ja prosessin perusteet.
Valkaistu koivusellu. Case

TAULUKKO 5

Erittely

Koivukuitupuu

Koivuosapuu

Koivumetsähake

Esikasittely
Esikäsi ttelyhävikki, %

11

27

13

Kustannukset ,
3
mk 1 käsiteltävä m

lO

11

3

9. 5

8. 7

5. 8

3.90

4.1 2

4. 75

150
40

152
42

180
52

200

205

210

Kuormitus,
h 1 käsiteltävä m3
kuorimarumpu
seula
Energiamäärä*),
GJ 1 poltettava m3
Prosessi
Kulutusarvo, kuoreton m3 / t
Muuttuvat kustannukset, mk / t
- valkaisukemikaalit
- keittokemikaalit
- muut valmistuskustannukset
Krii ttinen kuormitus , h/ t
Net t oenergia*) , GJ/t
Myyntihinta, mk/ t
*)

-4.1

- 3. 8

- 2. 1

1 830

1 830

1 830

Lämpöenergian hinta (kivihiilipohjainen)

14 mk/GJ
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