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Suomen tavoitteena on nostaa metsähakkeen käyttö 25 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä.
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että metsähakkeen käyttö ja tuotanto on kannattavuudeltaan houkuttelevaa. Suuri osa Suomen energiapuusta saadaan ainespuun hakkuun
yhteydessä kerättävistä hakkuutähteistä, josta valmistetaan haketta lämpölaitosten tarpeeseen.

Tämän työn tavoitteena oli tarkastella suomalaisen metsäteollisuusyrityksen metsähakkeen tuottamiseen liittyvää arvoketjua ja löytää sieltä ne prosessin osat, joissa arvoa syntyy eniten sekä ne prosessin osat, joissa arvoa mahdollisesti menetetään.
Arvoketjun tarkastelun lisäksi työn tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia latvusmassahakkeen kannattavuuden parantamiseen case yrityksessä.

Arvoketju analyysiin perustuen tutkimuksessa voitiin todeta suurimman metsäenergian arvon syntyvän hakkuutähteen kuivumisen seurauksena. Liian pitkä varastointiaika sitä vastoin aiheuttaa kuiva-ainetappiosta johtuvaa arvon menetystä hankintaketjussa.
Suurin vaikutus hakkuutähdehakkeen kannattavuuteen on hakkeen alhaisella kosteudella.
Tutkimuksessa todettiin lisäksi kaukokuljetuskustannusten vaikuttavan erityisen suuresti
haketuotannon kannattavuuteen.
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Finland aims to increase the usage of wood chip up to 25 TWh by year 2020. The
success of the target requires that the profitability of the usage and manufacturing
of wood chop is perceived to be attractive. A major part of Finnish energy wood is
got from the logging residue, which is harvested in conjunction with logging timber.

The objective of this thesis was to explore the value chain involved in wood chop
manufacturing from the perspective of Finnish forest industry company, and to find
those parts of the process where most value is produced and also those in which
value may be lost.
Apart from the exploration of the value chain, the additional objective of the thesis
was to inspect the possibilities of enhancing the profitability received from logging
residue in the company under study.

Based on the value chain analysis, the study points out that the greatest value of
forest energy is generated as a result of drying. On the contrary, an unnecessarily
long storage time leads to value loss in the supply chain due to dry matter loss.
Low humidity has the largest effect on the profitability from wood chip. The study
also points out, that the costs from long distance transportation have a considerable
effect on the profitability of the supply chain of wood chip.
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ALKUSANAT
Olen vihdoin saanut päätökseen usean vuoden projektini. Opiskelu, perhe ja työ on yhtälö,
joka on haasteellista sovittaa yhteen. Halu oppia uutta ja kehittää itseään on kuitenkin vienyt minut kohti nyt saavuttamaani päämäärää. Perheen ymmärrys ja tuki tässä projektissa
on ollut ensiarvoisen tärkeää.
Siitä, että vihdoin saan projektini päätökseen, haluan kiittää yritystä joka tarjosi minulle
mahdollisuuden tämän diplomityön tekemiseen ja aineiston keräämiseen. Erityisen suuren
kiitoksen haluan osoittaa yrityksen operaatiopäällikkönä toimivalle Jarmo Pulkkiselle, joka
erinomaisella ammattitaidollaan opasti minut metsäenergian tuotantoketjun saloihin. Haluan kiittää myös yrityksen kehityspäällikköä, Timo Saarentausta, joka sitkeästi jaksoi
opastaa minua tutkimustyön etenemisessä. Lämpimät kiitokseni haluan osoittaa muullekin
yrityksen henkilöstölle, jolta olen saanut loistavaa tukea ja tietämystä tämän diplomityön
tekemiseen.
Erityiskiitoksen haluan antaa aviomiehelleni Jukalle, joka on jaksanut tukea minua tämän
välillä haasteelliseltakin tuntuvan prosessin läpi. Lisäksi osoitan lämpimät kiitokseni kolmelle ihanalle tyttärelleni, jotka ovat tehokkaasti pitäneet huolen, että minulla on ollut
muutakin ajateltavaa opiskelujeni ja diplomityön tekemisen aikana.

Kirkkonummella 7.5.22016
Mari Alavillamo
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1 JOHDANTO

Suomen hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän vuonna 2010 tekemän
kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman mukaan metsähakkeen käyttö tulisi
nostaa 13,5 milj. m3 vuoteen 2020 mennessä. Tällä määrällä pystyttäisiin tuottamaan 25
TWh energiaa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, Pekkarinen 2010)
Edellä esitetyn tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi, että metsähakkeen tuotantokustannuksia saataisiin alennettua sekä toimitusvarmuutta ja laatua parannettua. Näin metsähakkeesta tehtäisiin taloudellisesti houkuttelevampi ja kilpailukykyisempi energianlähde.
Metsäenergian tuotantosektorilla kilpailu kannattavuudesta ei perustu ainoastaan metsäenergian kannattavuuden parantamiseen, vaan kiristyvään kilpailuun vaikuttaa myös muut
voimalaitosten käyttämät energialähteet, niiden taloudellinen houkuttelevuus sekä laatu ja
saatavuus. Erityisesti metsäenergian käytön houkuttelevuuteen sähkön- ja lämmöntuotannossa vaikuttaa kivihiilen hinta ja saatavuus sekä päästökauppa.
Biopolttoaineet ovat uusiutuvia ja kotimaisia energianlähteitä. Tämän lisäksi niillä on uusiutumattomia energialähteitä huomattavasti pienemmät ympäristön haittavaikutukset ja niiden
käytön myötä pystytään lisäämään kotimaista työllisyyttä. Näistä eduista huolimatta, voimalaitoksen valitessa käyttämäänsä polttoainetta, ne usein päätyvät kilpailuedultaan edullisimpaan vaihtoehtoon.
Kilpailuetua voidaan Porterin (1985) mukaan saavuttaa sekä differoitumalla sekä kustannusedulla. Energiamarkkinoilla kilpailuetu perustuu puhtaasti kustannusetuun.
Yritys, jonka metsäenergiahakkeen toimitusketjua tässä työssä tutkitaan, on jo pitkään toiminut ainespuumarkkinoilla. Metsäkoneiden monipuolistuessa ja tehostuessa sekä metsäenergian käytön lisääntyessä yritys on alkanut tuottaa myös metsäenergiahaketta pääsääntöisesti konsernin ulkopuolisille asiakkaille. Metsäenergian tuottaminen ei ole yrityksen
ydinosaamisalue, mutta yritys näkee siinä potentiaalisen kasvun mahdollisuuden. Ainespuun ja metsäenergian integroidun korjuun myötä metsähakkeen talteenotto on tehostunut
ja metsähakkeessa tarvittava raaka-aine tulee ikään kuin itsestään ainesepuun korjuun yhteydessä. On siis järkevää pyrkiä tehostamaan sen käyttöä ja kannattavuutta.
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tässä tutkimuksessa käsitellään hakkuutähteestä energiakäyttöön tuotetun hakkeen toimitusketjussa syntyvää arvoa. Tutkimuksen päätavoite on analysoida erään suomalaisen
metsäteollisuusyrityksen latvusmassan hankinta- ja toimitusprosessia ja löytää siitä arvoketjuun vaikuttavia tekijöitä, joita kehittämällä kannattavuutta saataisiin parannettua.
Yrityksen metsäenergian hankintaprosessi on integroitu osaksi ainespuun hankintaa ja siksi
ainespuun hankinta ohjaa vahvasti metsäenergian hankintapäätöksiä aikataulullisesti, määrällisesti ja sijainnillisesti.
Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä hankitaan ja toimitetaan useita erilaisia metsäenergiajakeita. Tämä työ rajattiin koskemaan latvusmassan hankintaa ja toimitusta,
koska latvusmassahakkeen toimitusketju poikkeaa erityisesti varastoinnin osalta muiden
metsäenergiajakeiden toimitusketjusta. Lisäksi latvusmassahake on yrityksen toimitusmäärällisesti suurin yksittäinen metsäenergiajae ja siksi sen kulujen ja kannattavuuden selvittäminen kiinnostaa yritystä.
Yritys hankkii latvusmassaa sekä ainespuun pystykaupan yhteydessä että hankintakauppana, jolloin tavara on myyjän toimesta kuljetettu metsäautotien varteen varastoihin. Tämä
työ rajattiin koskemaan vain pystykaupalla hankittavaa latvusmassaa. Näiden kahden hankintatavan kustannusrakenteen ovat huomattavan erilaiset ja siksi niitä ei ole syytä tarkastella yhdessä. Ainespuukaupan yhteydessä pystykaupalla hankittu latvusmassa on lisäksi
volyymiltään suurempaa ja sen kustannustehokkuuteen kohdistuu suurempi mielenkiinto.
Tutkimusongelmien ratkaisemisessa lähdetään liikkeelle yrityksen latvusmassan hankintaan ja toimittamiseen liittyvän arvoketjun tunnistamisessa. Tämän jälkeen pyritään löytämään vastaus seuraaviin kysymyksiin:
1. Kuinka paljon arvoketjun prosessit lisäävät latvusmassan arvoa?
2. Missä arvoketjun osissa arvoa mahdollisesti menetetään ja kuinka paljon?
3. Pystytäänkö latvusmassan toimitusketjun kannattavuutta parantamaan ja jos pystytään, niin miten?
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1.2 Tutkimuksen rajaukset
Tutkimuksen kohteena on yksittäisen metsäteollisuusyrityksen metsäenergian toimitusketjuun ja siinä nimenomaisesti latvusmassan hankintaan liittyvän liiketoiminnan analysointi ja
kannattavuuden tarkastelu.
Metsäenergialla tarkoitetaan yleisesti kaikkea puuperäistä polttoainetta, jota tuotetaan metsänhoidollisilla toimenpiteillä nuorten metsien harvennushakkuiden yhteydessä ja ainespuun hakkuun yhteydessä päätehakkuualoilta.
Eri metsäenergiajakeiden tuottaminen toimitusketjun alkupäässä tapahtuu hyvin erilaisin
metodein. Lisäksi eri metsäenergiajakeiden korjuuseen liittyvät kustannukset ja varastointiin liittyvät tarpeet ovat hyvin erilaiset. Case yrityksessä jokaista metsäenergiajaetta käsitellään tuotantoketjussa ja toiminnanohjauksessa omana erillisenä tuotteenaan. Tässä
työssä keskistytään ainoastaan latvusmassan hankintaan ja toimittamiseen liittyviin prosesseihin. Latvusmassasta ja hakkuutähteestä valmistettu bioenergiajae, niin sanottu hakkuutähdehake, on määrältään suurin yrityksen asiakkailleen toimittama yksittäinen energiajae
ja siksi mielenkiinto sen kannattavuuden analysointiin ja tutkimiseen tuli yrityksen toimeksiannosta.

1.3 Tutkimusmetodologia
Tutkimukset on tyypillisesti jaoteltu kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimukseen ja kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. Näitä kahta tutkimuksen lähestymistapaa on käytännössä joskus vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan ja usein niitä käytetäänkin rinnakkain.
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään sekä olemassa olevaa aineistoa eli sekundääriaineistoa että primääriaineistoa, joka on kerätty nimenomaista tutkimusongelmaa varten. Kuvassa 1 nähdään tutkimusaineiston jakaantuminen primääri- ja sekundääriaineistoon Kanasen jaottelun mukaisesti. Sekundääriaineisto muodostuu erilaisista dokumenteista, kuvista ja tallenteista, jotka liittyvät tutkittavaan ilmiöön. Yrityksen verkkosivut, yritystä koskevat talousraportit ja vuosikertomukset sekä erilaiset yrityksen toiminnasta tehdyt prosessikartat, organisaatiokartat ja muistiot ovat dokumentteja, joita tutkimuksessa voidaan hyödyntää sekundääriaineistona tutustuttaessa tutkittavaan ilmiöön. Primääriaineistoa ovat erilaiset tutkittavaan ilmiöön liittyvät haastattelut, tutkijan tekemä havainnointi sekä kyselyjen
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avulla tuotettu aineisto. Haastatteluiden avulla pyritään saamaan tutkimustyön kohteesta
aitoa tietoa, jonka avulla ilmiötä voidaan paremmin ymmärtää, sekä eri osapuolten näkemykset ongelmasta ja löytämään todellinen ongelma ja sen syyt. ( Kananen 2015, s. 76–
83)

Kuva 1. Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät (mukaillen Kananen 2015)

Tapaus- eli casetutkimus on yleisimpiä liiketaloustieteellisen tutkimuksen laadullisia menetelmiä (Koskinen 2005, s.154). Tapaustutkimuksessa tutkittava kohde on yleensä jonkun
yrityksen tietty prosessi, toiminto tai osasto ja tutkittava tapaus ovat tyypillisesti toimialatasoinen, organisaatiotasoinen, osasto- tai ryhmätasoinen tai yksilötasoinen. Tutkimuksessa
käytettävän aineiston keräämisen menetelmä valitaan siten, että se on mahdollisimman tarkoituksenmukainen. Kvalitatiivisen eli laadullisen aineiston tyypillisimpiä käytettyjä aineistoja ovat haastattelut ja kirjalliset aineistot. Erilaiset valmiit ilmiötä kuvaavat dokumentit ovat
halvin ja helpoin tapa päästä alustavasti kiinni tutkittavaan ilmiöön.
Tutkimuksessa käytetty empiirinen aineisto voidaan kerätä usealla tavalla. Perinteisimmät
menetelmät empiirisen aineiston keruussa ovat erilaiset kyselyt, haastattelut ja havainnointi
ja dokumenttien kerääminen. (Hirsjärvi 2005, s 186 – 188)
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Haastattelu valittiin yhdeksi tutkittavan aineiston keruumenetelmäksi. Haastattelut suoritettiin avoimen haastattelun periaatteella, jolloin haastattelijan tavoitteena on kerätä haastateltavan mielipiteitä ja käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Haastatteluiden avulla aineiston keruuta voitiin myös säädellä joustavasti ja haastatteluista saatuun aineistoon oli myöhemmin
helppo palata ja esittää tarkentavia kysymyksiä tai hypoteeseja, joilla tutkittavaa asiaa saatiin syvennyttyä. Haastateltavat olivat vastuullisissa tehtävissä olevia henkilöitä ja heidän
toiminnallaan ja päätöksillään on suuri merkitys tutkittavaan asiaan. Haastatteluiden avulla
pystyttiin keräämään luotettavaa ja perusteltua tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Haastateltavat
valittiin niin, että he edustivat eri osastoja ja siten heidän vastauksensa tutkittavasta ilmiöstä
saattoivat antaa ristiriitaistakin tietoa, riippuen missä kohdassa tutkittavaa prosessia kyseinen henkilö vaikutti.
Tutkimuksessa käytettiin aineistona myös dokumentteja, kuten prosessikaavioita, organisaatiokaavioita, raportteja ja kokousmuistioita sekä yleisiä ohjeistuksia. Näiden avulla tutkija halusi kartoittaa tutkittavan ilmiön laajuutta, prosessin nykytilaa ja mahdollisia kriittisiä
pisteitä.
Tapaustutkimuksen ydin liittyy asetelmaan ja tapaan rakentaa johtopäätökset kerätyn aineiston ja tutkitun ilmiön perusteella.
Tässä tutkimuksessa tutkittavaan ilmiöön tutustuttiin sekundääriaineiston avulla tutustumalla case-yrityksen dokumentaatioon ja raportointiin tutkittavasta aiheesta sekä tutustumalla yrityksen ulkopuoliseen aineistoon kyseisestä aiheesta. Primääriaineistoa tässä tutkimuksessa kerättiin erilaisten henkilökohtaisten haastatteluiden ja kyselyiden avulla, joilla
pyrittiin syventämään tutkijan tietämystä ja näkemystä tutkittavasta ongelmasta. Primääriaineistoon kuuluvia haastatteluja tehtiin tutkimuksen edetessä useampia kertoja, aineiston
ymmärtämisen niin vaatiessa.
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2 Arvoketju

Porterin (1985) arvoketjuajatteluun liittyy läheisesti verkostoituminen. Jokainen yritys tarvitsee menestyäkseen erilaisia toimintoja, kuten tuotekehitystä, tuotantoa, markkinointia, varastointia ja taloushallintoa. Kaikki nämä toiminnot voidaan kuvata arvoketjussa. Verkoston
menestymisessä on tärkeää se, miten hyvin yhteistyökumppanit pystyvät sopeuttamaan
oman arvoketjunsa osaksi toisten arvoketjuja. Pilkkomalla toimintoketju osiin ja analysoimalla kilpailuedun kannalta keskeiset ydintoiminnot voidaan yrityksessä keskittyä strategisesti merkittäviin toimintoihin. Strategisesti vähemmän tärkeitä ja arvoa tuottamattomia toimintoja voidaan siten ulkoistaa alihankintaverkostolle. Porterin mukaan kilpailtaessa jollakin
toimialalla, sinne on juurtunut laaja aktiviteettien virta, jota hän kutsuu arvosysteemiksi (Value System). Sen mukaan kilpailuedun saavuttaminen edellyttää, että yrityksen arvoketjua
on johdettava mieluummin systeeminä kuin kokoelmana erillisiä osia.
Liiketoiminnan verkottuminen perustuu siihen, että voidaan keskittyä ydinosaamiseen ja ulkoistaa ydinosaamisen ulkopuolisia arvotoimintoja. Ydinosaaminen tai ydinkyvykkyys on
yrityksen kykyä toteuttaa jokin verkon arvotoiminto (Möller et al. 2009, 34). Kun kyseessä
on tietoisesti rakennettu verkostomainen liiketoimintaympäristö, täytyy yrityksen voida tavalla tai toisella kontrolloida omalle asiakkaalle tuotettavan arvon verkostoa, jolla se asiakkaalle lopulta tuotetaan. Liiketoimintaverkkoa, joka on tarkoituksenmukaisesti ja päämäärähakuisesti rakennettu, kutsutaan strategiseksi liiketoimintaverkoksi. Strategisen liiketoimintaverkkonäkemykseen liittyy vahva ajatus siitä, että verkkoa voidaan kontrolloida tai ainakin tavalla tai toisella ohjata (Möller et al. 2009).
Yrityksen kilpailuetu perustuu Porterin (1988 s.15) mukaan kustannusjohtajuuteen tai differointiin. Kilpailuetu on asiakkaalle tuotettua arvoa, joka on suurempi kuin sen aikaansaamiseen tarvittavat kustannukset. Ylivertaista kustannusjohtajuuteen perustuvaa arvoa yritys
pystyy tuottamaan silloin, kun sen tarjoamat edut ovat samat kuin kilpailijoiden mutta hinta
on alhaisempi tai differointiin liittyvää arvoa sillä, että yritys tarjoaa ainutlaatuisia etuja, jotka
korvaavat reilusti korkean hinnan.
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Toimialan kannattavuuteen ja toimialalta saatavan pääoman nettotuottoon vaikuttaa Porterin mukaan viisi kilpailutekijää, jotka ovat:


uusien kilpailijoiden alalle tulo



korvaavien tuotteiden uhka



hankkijoiden neuvotteluvoima



asiakkaiden neuvotteluvoima



nykyisten kilpailijoiden keskinäinen kilpailu

Kilpailutekijöiden keskinäiseen painoarvoon vaikuttaa ala jolla yritys toimii. Jollakin toimialalla kaikki viisi kilpailutekijää saattavat olla suotuisia, kun taas jollakin toisella toimialalla
joku yksittäinen kilpailutekijä saattaa aiheuttaa painetta. Toimialan kannattavuus riippuu toimialan rakenteesta eli sen pohjimmaisista taloudellisista ja teknisistä ominaisuuksista. Viiden kilpailutekijän avulla yritys pystyy havaitsemaan ne tekijät, jotka ovat alalla kriittisiä ja
mitkä strategiset uudistukset parantaisivat yrityksen omaa kannattavuutta. Tehdessään
strategisia uudistuksia, yrityksen tulee miettiä, kuinka ne vaikuttavat pitkällä aikavälillä yrityksen omaan kilpailuasemaan ja alan mahdollisesti muuttuvaan rakenteeseen. (Porter
1988 s. 18)
Porterin (1988, s.22) mukaan kannattavan liiketoiminnan ehtona on arvon tuottaminen asiakkaalle, niin että yritys itse saa myös hyötyä tuottamastaan arvosta. Toimialan rakenne
määrää sen, kuinka suuren osuuden asiakkaille tuottamasta arvosta kukin arvoketjuun kuuluva yritys saa. Sitä vähemmän yrityksillä on keskenään jaettavaa, mitä vähemmän arvoa
tuote asiakkaalle tuottaa. Toinen toimialan kannattavuuteen vaikuttava tekijä on kysynnän
ja tarjonnan tasapaino. Silloin kun kysyntä on tarjontaa suurempi, tuloksena on hyvä kannattavuus. Joillakin toimialoilla pienikin liikakapasiteetti saa aikaan kannattavuuden heikkenemistä.
Tarkasteltaessa yrityksen mahdollista kilpailuetua, Porter (1988, s. 54) kehottaa jakamaan
yrityksen toiminnot pienempiin tarkasteltaviin kokonaisuuksiin. Kukin yksittäinen toiminto
voi osaltaan vaikuttaa yrityksen kustannusasemaan ja luoda pohjan differoinnille. Arvoketju
tarjoaa hyvän perusvälineen yrityksen toimintojen tarkasteluun ja analysointiin ja siten kilpailuedun lähteiden tutkimiseen. Yrityksen arvoketju koostuu joukosta toimintoja, joita tehdään tuotteen aikaansaamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle. Tapa, jolla yritys suorittaa
yksittäisiä arvoketjun toimintoja, kertoo yrityksen historiasta, strategiasta ja itse toimintojen
taloudellisista lainalaisuuksista. Yrityksen arvoketju saattaa olla jonkin verran erilainen eri
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asiakkaiden, maantieteellisten alueiden tai jakelukanavien osalta. Tällaisia eroja voi ymmärtää vain liiketoimintayksikön ketjua tarkasteltaessa.
Arvoketju kuvaa yrityksen asiakkaalle tuottamaa kokonaisarvoa, joka koostuu arvotoiminnoista ja katteesta. Arvotoiminnot ovat toimintoja, joita yritys suorittaa tuottaakseen ostajan
tarpeita tyydyttävän tuotteen. Arvo on se summa, jonka asiakkaat ovat valmiit maksamaan
siitä, mitä yritys niille tarjoaa. Yritys on kannattava, jos sen tuottama arvo ylittää valmistuksesta aiheutuneet kustannukset.
Arvotoiminnot ovat kilpailuedun rakentamiseen tuotettuja toimintoja, joihin kohdistuu ostettuja tuotantopanoksia, suoritettavaa työtä ja johtamista sekä jonkinlaista tekniikkaa, joiden
avulla yritys lisää tuotteen arvoa. Nämä toiminnot voidaan jakaa perustoimintoihin ja tukitoimintoihin. Perustoiminnot liittyvät tuotteen fyysiseen aikaansaamiseen, kun taas tukitoiminnot ovat toimintoja, jotka tukevat perustoimintoja. Perustoiminnot voidaan jakaa viiteen
luokkaan, joita ovat tulologistiikka, operaatiot, lähtölogistiikka, myynti ja markkinointi sekä
huolto. Yrityksen toimialasta riippuu, onko joku yksittäinen luokka tärkeä kilpailuedun kannalta. Tukitoiminnot jaetaan Porterin mukaan neljään pääluokkaan, joita ovat hankinta, tekniikan kehittäminen, inhimillisten voimavarojen hallinta ja yrityksen infrastruktuuri. (Porter
1988 s. 56)
Arvoketju koostuu joukosta toimintoja, jotka ovat sidoksissa toisiinsa. Sidokset merkitsevät
sitä, että yhden toiminnon suoritustapa voi olla sidoksissa toisen toiminnon kustannuksiin
tai suoritustapaan. Sidoksien hyödyntämisessä on usein kyse valinnan tekemisestä samaan lopputulokseen johtavien vaihtoehtojen välillä tai koordinoinnista toiminnan tehostamiseksi. Koordinoinnin tehostamisella yritys saattaa esimerkiksi pienentää varastoinnin tarvetta. Sidosten optimoinnin ja koordinoinnin avulla yritys voikin saavuttaa kilpailuetua. Arvoketjuun liittyvien sidosten hyödyntäminen vaatii perinteisten organisaatiolinjojen ylittävää
koordinointia ja optimointia sekä siinä tarvittavaa tietoa ja tietovirtoja. Tietojärjestelmien kehittyminen mahdollistaa tällaisen organisaatiorajoja ylittävän sidosryhmä toiminnan.
Yrityksen arvoketjun sisäisten sidosryhmien lisäksi yrityksellä on ulkoisia arvoketjuun liittyviä sidoksia, joita kutsutaan vertikaalisiksi sidoksiksi. Ulkoisia sidoksia ovat esimerkiksi yrityksen hankkijoiden ja jakelukanavien arvoketjujen yhtymien yrityksen arvoketjuun. Tapa,
jolla yhteistyö vertikaalisten sidosryhmien kanssa toteutetaan ja koordinoidaan, vaikuttaa
molempien yritysten toimintojen kustannuksiin ja suoritustapaan. Tavoitteena on toiminta,
jossa keskinäiset sidokset auttavat molempia arvoketjuun liittyviä yrityksiä saamaan hyötyä
osakseen. (Porter 1988. s 67- 71)
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Kustannusselvityksiä tehtäessä, huomiota kiinnitetään liiaksi yksittäisiin valmistuskustannuksiin ja muiden toimintojen kustannuksia saatetaan jättää huomiotta. Lisäksi yksittäisten
toimintojen kustannuksia analysoidaan erikseen ottamatta huomioon toimintojen välisiä sidoksia. Arvioidessaan asemaansa kilpailijoihin, yritykset tekevät yleisesti liian yksinkertaistettuja vertailuja ainoastaan raaka-aineiden ja palkkojen suhteen. Syynä tähän pidetään
systemaattisten kustannusanalyysimenetelmien puutetta ja tehtävät kustannusanalyysit
turvautuvatkin hyvin usein käytössä oleviin kirjanpitojärjestelmiin.
Kustannusetuun pääseminen edellyttää, että yritys pystyy suorittamaan jonkun strategisen
toimintonsa pienemmin kokonaiskustannuksin kuin kilpailijansa. Kustannusanalyysiä tehtäessä Porter (1988) kehottaa etsimään ja yksilöimään tutkittaviin arvotoimintoihin vaikuttavat
sisäiset kustannukset, eikä suinkaan tutkia koko yrityksen kustannuksia. Kustannusanalyysin tavoitteena onkin arvoketjun määrittelyn jälkeen tutkia kyseiseen arvoketjuun kuuluvia
käyttökustannuksia ja omaisuuserien kohdentamista. Kustannusanalyysiä varten arvoketju
tulisi jakaa yksittäisiin arvotoimintoihin toiminnon aiheuttamien kustannusten koon ja kasvun mukaan, toimintojen kustannuskäyttäytymisen mukaan tai kilpailijoiden välisen toiminnon suorittamisen eron mukaan. Kustannusanalyysissä on hyvä erottaa omaksi ryhmäksi
toiminnot, jotka edustavat merkittävää tai nopeasti kasvavaa osuutta käyttökustannuksista
tai omaisuudesta.
Valittaessa kustannusten ja omaisuuserin tarkastelujaksoa, tulisi ottaa huomioon sesonkija kausivaihtelut sekä suurten muutosten kaudet. Mahdollisista strategisten muutosten vaikutuksesta saatavaan tietoon täytyy voida tarkastella eri ajankohtana syntyneitä kustannuksia. Arvoketjua varten tehtävä arvotoimintojen tarkastelu voi olla osittain arvioihin perustuvaa ja tarkentua sitä mukaa kun analyysi edistyy ja jotkut nimenomaiset arvotoiminnot osoittautuvat kilpailuedun kannalta tärkeiksi vaatien enemmän ja tarkempaa tarkastelua. Graafisesti esitettävässä arvoketjussa kunkin toiminnon kustannukset voidaan luokitella ostettaviin tuotantopanoksiin, inhimillisten voimavarojen kustannuksiin ja omaisuuseriin. (Porter
1988, s. 85– 91)
Kustannustekijöiksi kutsutaan kustannuksiin rakenteellisesti vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia
ovat esimerkiksi suurtuotannon edut, oppiminen, kapasiteetin käyttöaste, sidokset, yhteiskäyttö, integraatio, ajoitus, harkinnanvaraiset politiikat, sijainti ja institutionaaliset tekijät. Yritys voi vaikuttaa vaihtelevassa määrin näihin kustannusten rakenteellisiin syihin. Mikään
yksittäinen kustannustekijä ei koskaan yksinään määrää yrityksen kustannusasemaa.
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Porterin arvoketjumallin pohjalta on mahdollista tehdä arvoketjuanalyysi, jossa yrityksen
toiminnot on pilkottu osiin. Arvoketjuanalyysissä voidaan tarkastella arvoketjun osien kustannustehokkuutta ja lisäarvontuottamista. Analyysin avulla yritys voi selvittää omia ydinkyvykkyyksiään ja keskittyä lisäarvon kannalta kriittisten toimintojen kehittämiseen.
Arvoketjun ja toimitusketjun voidaan katsoa olevan synonyymejä keskenään. Ne molemmat
ovat lineaarisia reittikarttoja, joiden avulla voidaan kuvata raaka-aineen päätymistä yrityksen käyttöön jalostettavaksi loppukäyttäjän tarvitsemaksi hyödykkeeksi. Arvoketjussa tätä
prosessia pyritään lisäksi mittaamaan ja kuvaamaan prosessien arvoa tuottavina tekijöinä.
Porterin kehittämää arvoketjumallia on kritisoitu liiallisesta keskittymisestä voittoon asiakastyytyväisyyden sijaan (Hines 1993, s. 21). Hines onkin kehittänyt Porterin arvoketju mallista
oman näkemyksensä, jossa painopiste on asiakastyytyväisyyden luomisessa.
Porterin ja Hinesin arvoketjujen suurimpana erona on, että Porterin kehittämässä mallissa
arvo syntyy tarjoamalla asiakkaalle tuotteita kilpailijoita alempaan hintaan tai erilaistamalla
tuotetta riittävästi, kun taas Hinesin kehittämässä mallissa arvo syntyy oikeanlaisia päätöksi
oikealla tavalla tekemällä toimintoja jatkuvasti kehittämällä vastaamaan paremmin asiakastyytyväisyyteen. Jäljempänä olevassa kuvassa 1 on koottu keskeisimmät erot Porterin ja
Hinesin arvoketju ajattelun eroista.
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Päämäärä
Prosessit
Arvoketjun
rakenne

Perustoiminnot

Tukitoiminnot

Porter
Tuloksellisuus / taloudellisuus
Työntö ohjaus
Sarja toisiinsa linkittyviä prosesseja raaka-aineen hankinnasta lopullisen tuotteen toimittamiseksi asiakkaalle.

Tulologistiikka
Operaatiot
Lähtölogistiikka
Myynti & markkinointi
Huolto

Hines
Asiakastyytyväisyys
Imuohjaus
Asiakastarpeen tyydyttämisestä lähtevä yksi suuri tietoja tapahtumavirta, jossa asiakastarve muutetaan materiaalihankinnaksi.
Suunnittelusta, tuotekehityksestä, markkinoinnista, materiaaleista, laadusta ja teknisestä toteutuksesta koostuva
tiimi.

Yrityksen infrastruktuuri
Toimintolaskenta
Inhimillisten voimavarojen hallinta
Henkilöstöhallinto
Tekniikan kehitys
Laadunhallinta (TQM)
Hankinta
Sähköinen tiedonsiirto (EDI)
Voitto

Kuva 1. Porterin ja Hinesin arvoketjumallien erot (mukaellen Lyson & Farrington 2012,
s.102)
Molemmissa arvoketjua käsittelevissä teorioissa on omat vahvat etunsa. Tämä päivänä yritysten arvoketju perustuu pitkälti näiden molempien teorioiden yhdistelmään, jossa ensisijaisesti yritetään tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja saavuttaa asiakastyytyväisyys kustannustehokkaasti.

2.1 Arvon muodostus tuotantoketjussa
Lisäarvo (surplus value) ja arvonlisä (value added) ovat käsitteitä, joita käytetään kerrottaessa tuotteen arvon syntymisestä tuotantoketjussa. Näillä kahdella sanalla on kuitenkin eri
merkitys, joka on syytä erottaa. Lisäarvolla mitataan tuottajan taloudellista menestymistä,
kannattavuutta. Arvonlisällä vastaavasti kuvataan sitä kuin paljon tuottaja lisää omia panoksia kuten työtä, pääomaa ja osaamista ostamiinsa panoksiin. Arvonlisästä käytetään kirjallisuudessa myös termiä jalostusarvo. Jalostusarvoa käytetään tuotannon määrän mittarina
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esimerkiksi toimialan tai kansakunnan kokonaistuotannon määrän selvittämiseksi. Taloudellista kasvua kuvaava bruttokansatuote määritellään laskemalla yhteen kotimaassa toimivien tuotantoyksiköiden arvonlisät.
Arvonlisäys yrityksessä muodostuu erilaisista toimintojen muodostamista ketjuista. Tämä
on nimenomaan yrityksen eri osastojen lävitse kulkeva reaaliprosessi. Arvonlisäys tuotteeseen syntyy hyvin suunnitelluista ja hallituista toiminnoista, jotka ovat suoraan yhteydessä
toisiinsa. Arvonlisäysprosessi on siis kuin virtaus, joka käynnistyy asiakkaan tarpeesta ja
päättyy tämän tarpeen tyydyttämiseen. Aina kun yritys lähtee tehostamaan tuotantoaan, on
uudistettava vain niitä prosesseja, jotka jollakin tavoilla voivat lisätä arvoa tai poistaa arvoa
tuottamattomia toimintoja. (Karrus, 2005, s.212.)
Supply Chain Management (SCM) eli toimitusketjun hallinta on logistiikan yksi tunnetuimpia
käsitteitä, jossa tieto- ja tavaravirtoja hallitaan koko arvoketjussa raaka-aineasteelta lopulliseen toimitukseen saakka. Tällä pyritään karsimaan turhia välivaiheita ja erityisesti minimoimaan välivarastoinnin tarve, sekä poistamaan kaikenlainen tavaroiden turha liikuttelu ja
siirtäminen. SCM:n käyttöä edesauttaa nykyajan paremmat informaatiomahdollisuudet,
jotka mahdollistavat informaatiovirran huomattavasti paremman kulun eri sidosryhmien välillä. (Karrus, 2005, 214.)
Nykypäivän tuotannossa vallitsevat samat lainalaisuudet, kuin muillakin yritystoiminnan
osa-alueilla, eli paineet kustannuksien leikkaamiseen ovat valtavat. Yleisesti ottaen logistiikka vaikuttaa voimakkaasti moniin erilaisiin hyötyihin. Näiden hyötyjen perusteella tavoitellaan arvonlisäystä tai päinvastoin saada aikaan huomattaviakin lisäkustannuksia.
Yleensä logistiikka vaikuttaakin ennen kaikkea paikka- ja aikahyötyihin. Logistiikassa tapahtuvaa arvonlisäystä kuvataan yleisesti logistisena arvoketjuna. Tällaisessa ketjussa
avainroolissa on huomata, että jokainen tuotteelle tapahtuva käsittelyvaihe tai tuotannossa
tapahtuva pysähdys lisää kustannuksia, mutta ei lisää tuotteen loppuarvoa. (Karrus 2005,
26.) Tästä voidaan päätellä suoraan eräs logistiikan tärkeimmistä tehtävistä, joka on näiden
arvoa tuottamattomien vaiheiden poisto.
Puhuttaessa logistisesta ajattelusta, yritetään mahdollisimman hyvin ymmärtää ja tunnistaa
nämä em. virrat ja hallita ja hyödyntää niitä mahdollisimman tehokkaasti. Käytäntö tässä
asiassa on yleisesti se, että mitä nopeampi on virtojen läpimeno, sitä nopeammin pääoma
kiertää ja sitä sitoutuu eri vaiheisiin mahdollisimman vähän. Tästä esimerkkinä se, että jos
virtojen nopeus on nopea ja informaatio eri osapuolten välillä sujuu, niin riskit ja muut epävarmuustekijät pienenevät huomattavasti.
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Toimitusketju voidaan ymmärtää verkostoksi, jossa siihen kuuluvat yritykset muodostavat
verkoston, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Tällaisen toimitusketjua kuvaavan verkoston
positiivisen kehittymisen edellytys on, että verkoston kaikki osapuolet ovat sitoutuneita yhteisiin päämääriin toiminnan kehittämiseksi. Tehokas toiminta edellyttää myös toiminnan
suunnittelua kaikilta verkoston osapuolilta ja suunnitelmien toteutuminen edellyttää voimakasta yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista muihin verkoston yrityksiin. (Sakki 1997, s 32)

2.2 Logistiikka osana arvoketjua
Logistiikka ja kuljettaminen ovat harvoin yrityksen omaa ydinosaamista ja siksi se on tyypillinen ulkoistettu prosessin osa. Hankittava palvelu on yleensä kuljettamista, varastointia, tilausten vastaanottamista ja käsittelyä. Yleensä kokemukset kolmannen osapuolen
käyttämisestä ovat Sakin (1997, s. 30-32) mukaan myönteisiä siksi, että usein kustannukset alenevat, koska palvelun suorittajalle maksetaan tehtyjen työsuoritteiden perusteella.
Logistiikka kustannukset ovat huomattava osa yrityksen liiketoimintakustannuksista. Logistiikkakustannusten suuruuteen vaikuttaa yrityksen toimiala, koko ja tuotantomuoto. Ritvasen (2011c, s. 94) mukaan yritysten logistiikkakustannukset kattavat yleensä sekä kuljetuksesta että varastoinnista aiheutuvat kustannukset. Vuonna 2013 suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset olivat keskimäärin 13,4 % liikevaihdosta, kuljetuskustannusten
osuuden ollessa 4,4 % liikevaihdosta (Solakivi et al., 2014, s. 16).
Logistiikalla on selkeät tavoitteet yritystoiminnassa. Näitä ovat Ritvasen (2011a, s. 19)
mukaan raaka-aineiden, puolivalmisteiden sekä valmiiden tuotteiden toimitus siihen paikkaan, aikaan, laadullisesti ja määrällisesti kuin on sovittu. Toimituksesta tulee huolehtia
kunkin yrityksen valitseman palvelutason mukaisesti niin, että yrityksen taloudellinen tulos
on mahdollisimman positiivinen. Yhtenä logistiikan tavoitteista Ritvanen (2011a, s. 19)
mainitsee ympäristön kuormittamisen minimoinnin.
Sakki (1999, s. 25) toteaa, että logistiikan tavoitteet liittyivät aikaisemmin merkittävästi
kustannustehokkuuteen. Nykyään pyritään kuitenkin yhä enemmän kehittämään asiakaspalvelun laatua. Toki hinta on tärkeä kilpailutekijä, mutta sen lisäksi pyritään lyhentämään
toimitusaikoja, nostamaan jakelu- ja reagoimisnopeutta sekä huolehtia toimituksen saapumisesta sovittuna aikana. Sakki (1999, s. 26) tiivistää logistiikan tavoitteet kahteen pääkohtaan: Ulkoinen eli palvelutehokkuus: Toiminnan parantaminen niin, että asiakkaille tarjotaan entistä enemmän ratkaisuja pelkän materiaalin sijasta. Asiakasta autetaan oman
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sisäisen ja ulkoisen tehokkuuden lisäämisessä. Sisäinen eli kustannustehokkuus: Ylimääräisen käsittelyn välttäminen, varastojen minimointi, pääoman ja työn tuottavuuden jatkuva parantaminen.
Merkittävä osa logistiikkakustannuksista aiheutuu niin hankintaan kuin jakeluunkin liittyvistä
tavarankuljetuksista. Kuljetuskustannuksilla tarkoitetaan yrityksen rahdinkuljettajalle maksamaa hintaa tai oman kaluston ja kuljetushenkilökunnan kustannuksia. Kuljetuskustannukset nousevat sitä korkeammiksi, mitä pienemmissä erissä ja mitä tiheämmällä toimitusrytmillä kuljetukset toteutetaan. Kuljetuskustannuksiin vaikuttaa suuresti myös kuljetettu
matka. Suomessa yleisenä kuljetuksiin liittyvänä ongelmana onkin se, että joka paikkaan
on pitkä matka. Taloudellisuutta voidaankin pitää kuljetustoiminnan keskeisenä ja tärkeänä
tavoitteena. Kuljetuksen taloudellisuutta voidaan mitata tavarasuoritteena tai ajosuoritteena. Tavarasuoritteena mitattaessa kuljetuksista aiheutuvia kustannuksia verrataan kuljetettujen hyödykkeiden määrään ja ajosuoritteella mitattaessa kuljetusetäisyyteen. Kuljetuksen taloudellisuuden parantaminen tapahtuu pienentämällä kustannuksia tai lisäämällä
suoritteita toisen pysyessä muuttumattomana. Kuljettamisen tehokkuutta voidaan arvioida
seuraavasti (Sakki 1997, s. 58–60):
𝑘𝑢𝑙𝑗𝑒𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝐾𝑢𝑙𝑗𝑒𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑢𝑢𝑠 = 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜,𝑗𝑎𝑙𝑜𝑠𝑡𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜 %

(1)

Tavaraerän ja ajosuoritteen vaihdellessa, kuljetuksen tehokkuuden mittari on
𝑘𝑢𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
𝑘𝑢𝑙𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎𝑣𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑖𝑛𝑜 𝑋 𝑎𝑗𝑜𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎

(€⁄𝑡𝑘𝑚)

(2)

Kuljettamisen taloudellisuuden arvioimiseen voidaan käyttää seuraavia tunnuslukuja
𝑘𝑢𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑡
𝑎𝑗𝑜𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑡

(€⁄𝑘𝑚)

(3)

tai
𝑘𝑢𝑙𝑗𝑒𝑡𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
𝑘𝑢𝑙𝑗𝑒𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠

( €⁄𝑚3)

(4)
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2.3 Vaihto-omaisuus ja käyttöpääoman merkitys arvoketjussa
Sanalla varasto on kaksi eri merkitystä. Sakin (2009, s. 103) mukaan talousopissa varasto
tarkoittaa vaihto-omaisuuden materiaaliomaisuutta, kun puolestaan teknisessä mielessä
varastolla tarkoitetaan fyysistä tilaa, jossa materiaalia säilytetään. Varastolla on myös kaksi
roolia, se voi olla tavaran väliaikainen tai lopullinen sijoituspaikka.
Yleisesti ottaen on olemassa kolmenlaisia varastoja, näitä ovat raaka-ainevarastot, puolivalmistevarastot ja lopputuotevarastot. Yritykset ylläpitävät kyseisiä varastoja säilyttääkseen tietyn asiakaspalvelutason. Lin (2007, s. 178) mukaan raha mikä on investoitu varastoon, on vaihtoehtoiskustannus yritykselle ja sen toimitusketjulle. Kaksi keskeisintä varastonhallintaan liittyvää kustannusta ovat varastonpitokustannukset ja täydennyseräkustannukset. Varastonpitokustannukset tarkoittavat sitä rahamäärää mikä on sitoutunut varastoon, eikä sitä voi käyttää muihin investointeihin. Varastonpitokustannukset muodostuvat
varastoinnin, tilojen, käsittelyn, vakuutusten, näpistelyjen, rikkoontumisten, vanhentumisen,
arvon alentumisen ja verojen aiheuttamista kustannuksista. Varastonpitokustannukset ovat
suurin syy varastotasojen mahdollisimman alhaalla pitämiseen.
Varastointi ei ole Ritvasen ( 2011b, s.79–91) mukaan yritykselle välttämättä pakollista toimintaa. Varastointi sitoo pääomaa ja siksi varastointia pyritään välttämään. Samalla pääoma saadaan vapautettua tuottavampaan käyttöön. Joissakin yrityksissä on mahdollista
jopa luopua varastoinnista, jos toimitusajat pystytään optimoimaan niin, että raaka-aine tai
tuotteet tulevat tuotantoon juuri oikeaan aikaan. Varastoinnilla halutaan yleensä turvata
saatavuus ja varmistaa taloudelliset eräkoot. Lisäksi varastoja voidaan pitää, jos raaka-ainetta on saatavilla vain osan vuotta tai halutaan turvata hyvä asiakaspalvelu. Varasointia
kehittämällä voidaan parantaa yrityksen kustannustehokkuutta.
Varastojen suuruudella on suuri merkitys käyttöpääoman tarpeeseen. Varastoinnin pääomakustannus saattaa Ritvasen (2011c, s. 96) mukaan olla jopa viidennes käyttöpääomasta. Lisäksi tarvittavan käyttöpääoman määrään vaikuttaa ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertonopeus. Varastointi sitoo käyttöpääomaa, mutta ei tuota lisäarvoa, joten sitä
tulisi tarpeen mukaan välttää. Liiketoiminnan kannattavuuden tarkastelussa yleisesti käytetty tunnusluku on pääomantuottoprosentti, ROI (Return On Investment). Se kertoo liiketoimintaan sitoutuneen pääoman kokonaistuottavuuden.
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Katekierto on nimiketasolla oleva yksinkertaistettu pääoman tuottoasteen vastine. Katekierrossa yhdistyy nimikkeen kannattavuus ja siihen kohdistuva logistinen tehokkuus. Katekierron avulla toimitusketjun onnistumista voidaan arvioida silloin, kun myyntikateprosentti ja
kiertonopeus ovat tiedossa. Katekierto lasketaan kertomalla myyntikateprosentti varaston
kierrolla. (Ritvanen 2011c, s. 97)
Logistiikan ja toimitusketjun tehokkuutta ja suorituskykyä arvioidaan ja mitataan erilaisten
mittareiden ja tunnuslukujen avulla. Mittarit voivat Ritvasen (2011c, s. 94.105) mukaan olla
taloudellisia ja ei-taloudellisia, strategisia, taktisia ja operatiivisia. Niiden avulla voidaan mitata sisäistä tai ulkoista suorituskykyä ja taloudellisuutta. Mittareiden avulla pystytään osoittamaan toiminnan kannattavuus tai kannattamattomuus sekä kehittämiskohteet. Mittareiden ja tunnuslukujen avulla saatavaa tietoa tulee verrata paitsi yrityksen sisällä myös suhteessa muihin vastaaviin organisaatioihin. Yhtenä toimitusketjun suorituskykyä mittaavana
tekijänä pidetään ketjun kokonaiskustannuksia. Muita mittareita ovat luotettavuus, toimitusaika, joustavuus ja pääoman tehokasta käyttöä mittaavat mittarit.
Toimitusketjua tulisi ohjata kokonaisuutena osaoptimoinnin sijaan. Ritvasen (2011d. s. 136139) mukaan toimitusketjun hallintaan ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ovat esimerkiksi
läpimenoajan lyhentäminen, prosessin yksinkertaistaminen sekä joustavuus.
Toimitusketjun kehittämisessä pohdittavia asioita ovat strategiat asiakaspalvelun, kysyntävirran ja logistiikan näkökulmasta. Strategian valintaan vaikuttaa tuotteen tai palvelun kysyntä ja tarjonta. Alla, kuvassa 2, on esitetty Christopherin (2005) näkemys toimitusketjun
hallintastrategioista suhteessa tarjontaan ja kysyntään. Jos tuotteen kysyntää ei pystytä ennakoimaan ja toimitusaika on pitkä, noudatetaan hybridi-periaatetta joka on lean- ja agileperiaatteiden yhdistelmä. Hybridi-periaatteessa varastoidaan puolivalmiita tuotteita, joista
on nopeaa asiakaslähtöisesti ja nopeasti valmistaa lopputuote.
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Kuva 2. Toimitusketjun hallintastrategiat (mukaillen Christopher 2005)

Ritvanen (2011d, s. 139.140) esittää, että tehokas toimitusketjun hallinta edellyttää hyvää
yhteistyötä sekä läpinäkyvyyttä ketjun osapuolten kesken. Teknologian ansiosta tavaravirtaa pystytään nykyisin seuraamaan aiempaa paremmin ja reagoimaan siinä tapahtuviin
muutoksiin. Yhteistyön lisäksi hallittu toimitusketju edellyttää riskienhallintaa ja ketteryyttä.
Toimitusketjun kehittäminen tulisi kohdistaa rajapintoihin, kuten osto-organisaation/toimittaja tai osto-organisaatio/asiakas, jotka ovat kriittisimpiä pisteitä toimitusketjussa. Asiakkaan kanssa voidaan esimerkiksi hyödyntää ennustettavuutta. Kysynnän ennustamista tarvitaan muiden muassa kapasiteetin ja varmuusvaraston määrittelemiseksi etenkin silloin
kun materiaaleilla on pitkä toimitusaika.
Toimitusketjun hallintaa suunnitellaan ja linjataan Ritvasen (2011d, s. 140- 141) mukaan
logistiikkastrategialla. Logistiikkastrategian avulla tavoitellaan hyvää kannattavuutta ja kustannustehokkuutta. Kustannusten alentamisstrategialla pyritään varastoinnin ja kuljetuskustannusten minimointiin. Sitoutuneen pääoman pienentämisellä tähdätään siihen, että logistiseen järjestelmään sitoutuu mahdollisimman vähän rahaa. Yleisenä ongelmana yrityksissä pidetään sitä, että käytännön arkityössä tehtävät päätökset eivät ole linjassa valitun
strategian kanssa. Toimitusketjun hallintaa koskevia tärkeitä päätöksiä ovat esimerkiksi varastojen ja tuotantolaitosten sijainnin valinta sekä varastointipolitiikka.
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Logistiikkastrategiassa käsiteltäviä asioita ovat Ritvasen (2011d, s. 141) mukaan muun muassa:
•

logistiikan nykytila (hankinta, varastointi, kuljetus ja jakelu, paluulogistiikka,
toimitusketjun hallinta)

•

menestystekijät, tavoitteet ja päämäärät (asiakkaat, tuotteet, palveluntaso, ulkoistaminen)

•

johtaminen ja organisointi (suhteet tavarantoimittajiin ja verkostokumppaneihin)

•

strategian toteutuminen käytännössä (resurssit ja toimenpiteet)

Varaston kiertonopeus on yksi tunnusluku, jolla voidaan mitata yrityksen varastoinnin tehokkuutta. Luku kertoo, kuinka monta päivää tavara viipyy yrityksen varastossa. Varastojen
kiertoajalla on keskeinen merkitys sekä yrityksen kannattavuudelle että tulorahoituksen riittävyydelle.
Mitä nopeammin vaihto-omaisuus kiertää, sitä tehokkaammin yrityksen materiaalihallinto ja
markkinointi toimii. Tällöin myös yrityksen varastoon sitoutuu tavallista vähemmän pääomaa. Mikäli tunnusluvun arvo on pieni, kertoo se myös, että yrityksen materiaalihallinto
toimii tehokkaasti. Mikäli tunnusluvun arvo on suuri, tulisi yrityksen tehostaa materiaalihallintoa, sillä se sitoo turhaan pääomia. Heikko vaihto-omaisuuden kierto yhdistettynä yrityksen heikkoon kannattavuuteen ja yleistaloudelliseen tilaan kertoo usein varastoon liittyvästä
epäkuranttiudesta. Luku on toimialakohtainen, eikä sillä ole yleisiä ohjearvoja. Lukua on
verrattava toimialan keskimääräisiin kiertoaikoihin.
Käyttöpääoma on se osa yritykseen sitoutuneesta pääomasta, joka tarvitaan yrityksen päivittäisen operatiivisen liiketoiminnan kattamiseen.
Käyttöpääomaa sitoutuu useissa eri liiketoimintaprosessien vaiheissa. Pääomaa sitoutuu
esimerkiksi vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin. Käyttöpääoman sitoutuminen johtuu
siis enimmäkseen erilaisista liiketoimintaprosessien viiveistä. Vaihto-omaisuus ja myynti sitovat yrityksen rahavaroja ennen kuin myynti näkyy kassaan tulona. Toisaalta yritys saa
ostoveloilleen maksuaikaa ja ostamansa tuotteet tai palvelut usein käyttöönsä ennen varsinaista maksutapahtumaa. Käyttöpääoma ilmoittaa siten liiketoiminnan aiheuttaman, pääomalla katettavan käyttörahoituksen tarpeen.
Sijoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen käyttöpääoman kehityksestä siksi, että se kertoo
usein yrityksen toiminnan tehokkuudesta. Sitä tehokkaampaa yrityksen toiminta on, mitä
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pienemmällä käyttöpääomalla yritys pystyy selviytymään. Käyttöpääoman alentuessa pääomakulut laskevat ja rahoitustarpeen pienentyessä rahoituskulut laskevat. Tämä näkyy
oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuoton kasvuna.
Käyttöpääoman kasvu sitoo yrityksen oma pääomia sekä kasvattaa taloudellisia riskejä.
Esimerkiksi riskit varaston hävikistä tai varaston epäkuranttiudesta kasvavat jos käyttöpääoma kasvaa. Varastoon jäävät materiaalit saattavat mennä fyysisesti pilalle tai niiden jälleenmyyntiarvo markkinoilla laskee. Käyttöpääoman kasvu ei aina kuitenkaan ole huono
merkki. Esimerkiksi yritys saattaa kasvattaa omia varaosavarastojaan, jotta seisokkien tai
tuotantohäiriöiden aikana uudet varaosat saadaan nopeammin käyttöön ja seisokit lyhemmiksi. Yritys saattaa myös kasvattaa varastojaan, jotta raaka-aineita voidaan kuljettaa harvemmin, jolloin rahtikustannukset laskevat.
Logistiikan palvelukyvyn ja tason parantamisella voidaan Ritvasen (2011a, s. 26) mukaan
parantaa toiminnan laatua. Tuotantoa tehostavat uudistukset lisäävät tuotantoa ja näin ollen
todennäköisesti myös myyntiä. Pääomien hallinnan kehittäminen perustuu vaihto-omaisuuden ja varastotasojen vähentämiseen sekä maksuaikojen hyödyntämiseen. Tästä on seurauksena pääoman nopeampi kierto. Ritvanen jatkaa, että varastointia, kuljetusta ja jakelua
kehittämällä kyseisten toimintojen kustannuksia pystytään saamaan kilpailukykyisemmiksi.
Tämä johtaa onnistuessaan korkeampaan voitto - %:iin. Toimintoja ulkoistamalla voidaan
päästä tavoiteltuun kustannustehokkuuteen.
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3. Kustannuslaskenta ja kannattavuus
Kaikkien yrityksen tekemien tuotteiden tulee olla sellaisia, että yritys hyötyy niiden tekemisestä ja jakelusta. Vaikka yritys tekisi hyväksyttävää tulosta, tulisi johdon silti olla varma
siitä, että jokainen tuote tekee voittoa tai tuotteella on strategiset syyt, miksi sitä myydään
tappiolla. Useissa yrityksissä tuotekannattavuuslaskenta antaakin arvokasta tietoa voiton ja
tappion lähteistä. Monet yritykset olettavat laskentajärjestelmien suorittavan tätä tehtävää.
Tällainen tuotekohtainen kannattavuusraportointi vaatii tarkkaa tietoa yksittäisen tuotteen
tekemisestä ja kustannuksista. Todisteet kuitenkin osoittavat, että usein laskentajärjestelmä
epäonnistuu raportoimaan tarkkaa kustannustietoa kahdesta syystä. Ensimmäiseksi järjestelmää ei ole suunniteltu raportoimaan tarkkoja tuotekustannuksia vaan sen ensisijainen
tavoite on raportoida inventaariarvoja. Toisena syynä voidaan nähdä, että laskentajärjestelmä on vanhentunut. Laskentajärjestelmää ei ole muutettu vaikka tuotantoprosessi olisi
muuttunut. Järjestelmä ei tällöin riittävästi mittaa yrityksen kustannusten kulkua. (Cooper &
Kaplan 1991a, s.80) Pahimmassa tilanteessa laskenta antaa väärää tietoa päätöksentekoon yli- tai alihinnoittelemalla tuotteita, jolloin laskenta voi viedä päätöksentekijöiden huomion täysin vääriin tuotteisiin (Horngren et al. 2009, s.164).

Kustannustietoa tarkasteltaessa erimielisyyksiä nousee etenkin siitä, että otetaanko laskelmiin mukaan kaikki kustannukset vai vain muuttuvat kustannukset. Täyskatteellisessa kustannuslaskentajärjestelmässä kaikki kustannukset viedään tuotteelle myös kiinteät kustannukset. Muuttuviin kustannuksiin perustuvassa laskentajärjestelmässä huomioidaan vain
muuttuvat kustannukset ja ei lainkaan kiinteitä kustannuksia. Pitkää aikaväliä tarkasteltaessa vain muuttuviin kustannuksiin perustuva laskenta ei anna riittävästi tietoa tuotekustannuksista. (Cooper & Kaplan 1988a, s. 20- 21)

Yleisin luokittelu kustannusten jaossa on jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset kasvavat ja vähenevät toiminta-asteen muuttuessa (Neilimo & UusiRauva 2007, s. 56). Tällöin muuttuvat kokonaiskustannukset kasvavat tuotantomäärän kasvaessa ja taas pienenevät tuotantomäärän vähentyessä (Järvenpää et al. 2010, s. 55).
Muuttuvina kustannuksina on järkevää käsitellä vain selkeästi toiminta-asteesta riippuvia
kustannuksia. Onkin hankala määritellä täsmällisesti ja kattavasti, mitkä kustannukset ovat
kiinteitä ja mitkä muuttuvia. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 56)
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Jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin saattaa Neilimon ja Uusirauvan (2007, s. 57)
mukaan olla harhaan johtava ja se ei aina kerro koko totuutta. Tuotantotyypin vaikutus saattaa muuttaa tilannetta oleellisesti, sillä mitä enemmän automatisoidumpaa toiminta on, sitä
vähäisempää on työpalkkojen ja sosiaalikulujen liikkuvuus. Voidaan myös todeta, että jaotteluun vaikuttaa tarkasteltavan jakson pituus. Riittävän pitkällä aikavälillä kaikki kustannukset ovat muuttuvia ja taas riittävän lyhyellä aikavälillä kaikki kustannukset ovat kiinteitä
raaka-aineita lukuun ottamatta.

3.1 Kannattavuus
Yrityksen tulos syntyy siitä, kuinka kannattavasti se pystyy tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle. Kustannuksista merkittävä osa aiheutuu tavaroiden tai materiaalien ostamisesta ja
tavaravirran ohjaamisesta yrityksen läpi sen asiakkaalle. Logistinen tehokkuus tai tehottomuus näkyykin koko yrityksen toiminnan tuloksellisuudessa. Toiminta on kannattavaa, kun
tuotteiden tai palveluiden myynnistä saadut tulot ylittävät niiden tuottamiseen vaaditut kustannukset. Voiton tuottaminen on liiketoiminnan keskeinen tavoite ja edellytys jatkuvuudelle. Tavallisimmat kannattavuuden mittaamisessa käytetyt käsitteet ovat:


myyntikate (bruttokate, engl. sales tai gross margin) = liikevaihto – muuttuvat kustannukset.



käyttökate (operating profit) = liikevaihto – muuttuvat kustannukset – kiinteät kustannukset.



liiketulos (business profit) = käyttökate – käyttöomaisuuden kulumista vastaavat
poistot.



nettotulos (net profit), yrityksen normaalin liiketoiminnan tulos rahoituskulujen, kurssimuutosten ja verojen jälkeen.



kokonaistulos (overall result) sisältää nettotuloksen lisäksi satunnaiset erät.

Kannattavuutta tarkasteltaessa on tärkeää kertoa, mitä kustannuksia tulosta laskettaessa
on otettu huomioon. Mikäli kannattavuus ei ole tyydyttävä ja sitä halutaan kehittää, ensimmäisenä kiinnitetään huomiota kustannuksiin ja kustannusrakenteeseen. Kustannuksia on
helppo seurata ja niiden avulla pystytään vaikuttamaan lopputulokseen. (Sakki 1997, s. 3739, Sakki 2014 ). Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna yksikkökustannuksiin puuttumalla voidaan parantaa yrityksen kannattavuutta. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna, tärkeämpää
yrityksen menestymisen kannalta on asiakkaan kokema lisäarvo ja kyky sekä halu maksaa
siitä. (Sakki 2014, s. 23)
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Alla olevassa kuvassa 3 on esitetty Ritvasen (Ritvanen 2011a, s. 26) näkemys logistiikan
vaikutuksesta kannattavuuden parantamiseen. Logistisen toiminnan tason parantamisella
saadaan aikaiseksi toiminnan laadun parantamista, jolla on myönteinen vaikutus voitto %:n.
Vaihto-omaisuuden sekä varastojen vähentämisellä saadaan aikaiseksi sitoutuneen pääoman pieneneminen, josta on vastaavasti seurauksena pääoman nopeampi kierto. Kustannustehokkuutta voidaan parantaa varastointia, kuljetuksia ja jakelua kehittämällä. Onnistuessaan tämä saa aikaan korkeamman voitto %:n ja näin kannattavuuden parantamisen.

Toiminnan laadun

Myyntitulojen lisääntyminen

Korkeampi voitto %

Pääomien hallinnan
kehittäminen

Sidotun pääoman
pienentäminen

Nopeampi pääoman
kierto

Kustannustehokkuuden parantaminen

Varastoinnin, kuljetusten ym. kehittäminen

Korkeampi voitto %

Kuva 3. Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä (Ritvanen, 2011a, s.26)

Tehollisuus on strateginen käsite, jolla tarkoitetaan toimintojen ja niistä muodostuvien prosessien järkevyyttä tuotteen tai palvelun tuottamisessa. Tehollisuutta lisäämällä pyritään
tekemään enemmän oikeita asioita ja näin tuottamaan asiakkaille lisäarvoa. Kannattavuuden parantamisessa on kyse siitä, kuinka tehollisuus saataisiin mahdollisimman hyväksi.
Tehollisuutta pystytään nostamalla muuttamalla prosesseja sekä keskittymällä oleelliseen.
Liiketoiminnan kannattavuutta voidaan mitata useilla eri mittareilla, Yhtenä mittarina on
omistajien asettama tuottovaatimus. Liiketoimintaprosessin taloudellisen menestyksen mittari on kannattavuus nimellishintaisena, kunkin ajankohdan käyvillä hinnoilla. (Saari 2006.
s. 112)
Yritystoiminnan jatkuvuuden ehdoton edellytys on taloudellinen menestyminen eli kannattavuus. Yritys, joka pystyy tuottamaan oman pääoman tuottovaatimuksen ylittävää lisäarvoa omistajilleen, on onnistunut hyvin.
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Kannattavuuden tasoon vaikuttaa yrityksen resurssien käytön tehokkuus ja toiminnan tuottavuus. Sakki esittää (1997, s. 39 – 42) tuottavuuden parantaminen edellyttävän, että tavaroita tai palveluita pystytään tuottamaan enemmän työaikaa pidentämättä tai pääomaa lisäämättä Tuottavuutta voidaan parantaa kehittämällä sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät lisää tuotteen arvoa, mutta aiheuttavat kustannuksia. Tavaravirran toimitusketjussa tällaisia
kyseenalaisia toimintoja ovat esimerkiksi varastoiminen, inventoiminen, toimitusaikavalvonta, laskujen tarkastaminen ja kirjallisiin tilauksiin liittyvät toimenpiteet. Toimitusketjun hyvällä yhteistyöllä tällaisia turhia lisäarvoa tuottamattomia toimintoja voidaan vähentää ja
näin saada lisättyä kannattavuutta.
Hankintakustannuksia tarkasteltaessa usein kiinnitetään Sakin (1997, s. 42–44)mukaan korostetusti huomiota korostetusti pelkkään kauppahintaan ja erilaiset välilliset ja välittömät
ostokustannukset jätetään huomiotta. Hankintojen kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa
on syytä ostohinnan lisäksi kiinnittää huomiota tavaran kaikkien kuljetusvaiheiden ja käsittelyn sekä varastoinnin aiheuttamiin välittömiin kustannuksiin. Hankittujen tuotteiden varastot syntyvät ostojen seurauksena ja epäonnistuminen ostamisessa näkyy Sakin (1997) mukaan suurina varastoina. Lisäksi hankintoihin liittyvinä kustannuksina pidetään myös myöhästymisistä, puutteista ja virheistä aiheutuvia kustannuksia sekä valvonnasta ja hallinnosta
aiheutuvia kustannuksia. Vaihto-omaisuuden sitoutumisen lisäksi varastoinnista aiheutuu
myös toiminnallisia kustannuksia jotka koostuvat tavaroiden säilyttämisestä ja käsittelystä.
Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan tilaus-toimitusketjun hallintaa ja kustannuksia yrityksen sisällä ja kahden yrityksen välillä. SCM (Supply Chain Management) käsite tulisi
ymmärtää niin, että siihen kuuluvilla yrityksillä, verkoston jäsenillä, on tietoinen yhteinen
tavoite ja ne pyrkivät yhteiseen menestykseen (Sakki 2014, s. 12).
Sakin (2014, s. 14) esityksen mukaan, tilaus-toimitusprosessissa voidaan yksinkertaistettuna erottaa toisistaan kolme oleellista virtaa, jotka ovat tietovirta, tavaravirta ja maksuvirta.
Tilaus-toimitusprosessin kustannukset aiheutuvat tietovirtojen ja tavaroiden käsittelystä
sekä kuljettamisesta ja varastoinnista. Kustannusten suuruuteen vaikutetaan ennen kaikkea liiketoimintaa koskevilla strategisilla linjauksilla silloin, kun määritellään ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja mistä tavaraa hankitaan. Yrityksen sisäiseen tehokkuuteen, eli kustannustehokkuuteen voidaan vaikuttaa välttämällä turhaa tavaran käsittelyä ja varastoja pienentämällä, eli työn ja pääoman tuottavuuden jatkuvalla parantamisella. Ulkoisena tehokkuutena pidetään palvelutehokkuutta, joka on toiminnan jatkuvaa parantamista niin, että

29

asiakkaille tarjotaan entistä enemmän ratkaisuja pelkkien tavaroiden sijaan. Ulkoisen ja sisäisen tehokkuuden parantaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja hyvin toimivaa yhteistyötä niin yrityksen sisällä kuin sidosryhmienkin kanssa.

3.3. Vaihto-omaisuuden merkitys kannattavuuteen
Varaston tehokkuutta tarkasteltaessa yhtenä tarkastelun kohteena on hävikki. Varastoimisen aikana voi tapahtua monenlaista hävikkiä. Hävikkiä tulee seurata ja sen aiheuttamat
kustannukset tulee varastointikulujen kartoitusta ja kohdentamista tarkasteltaessa huomioida. Hävikkiä voi laskea prosentteina suhteessa varaston arvoon. (Sakki 2009, s.60)
Kuljettamisesta aiheutuvat kulut on suuri ja merkittävä logistinen kustannus. Hankintaan
liittyvät rahdit tulee tarkasteltaessa kohdistaa suoraan ostetuille tuotteille. Yleensä kuljettamisen tehokkuutta voi nostaa kuljetustapahtumien keskikokoa kasvattamalla. (Sakki 2009,
s. 67)
Tilaus-toimitusketjun työ voidaan jakaa kahteen osaan, ohjaamisen ja toteuttamiseen. Tavarahankintoihin ja asiakaspalveluun kuuluva työ sekä erilaiset taloushallinnon ja logistiikan
tukitoiminnot ovat ohjaamiseen liittyvää työtä. Toteutuminen koostuu tavaroiden fyysisestä
kuljettamisesta, käsittelystä ja varastoimisesta. Ohjaus on prosessijohtamiseen kuuluva
termi ja ohjaamisen puutteet nähdään yleensä yhteistyön pulmina. Ohjaamisen puutteet
ilmenevät riittämättömänä tiedon kulkuna yrityksen sisällä sekä yrityksen ja verkoston muiden yritysten välillä. Riittämätön tiedonkulku aiheuttaa yleensä sen, että tavara ei liiku niin
kuin pitäisi. Tiedonkulkua parantamalla ja nopeuttamalla voidaankin parantaa toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Ohjaaminen onkin tärkeä osa yrityksen lisäarvon tuottamista.
(Sakki 2009, s. 67- 68)
Varastoiminen on luonnollinen osa tavarakaupan liiketoimintaa. Varastoimista voidaan tarkastella osana yrityksen toimintaan tarvittavaa pääomaa. Toimintaan sidottu pääoma on
taseessa ryhmitelty rahoitusomaisuuteen, vaihto-omaisuuteen ja käyttöomaisuuteen.
Vaihto-omaisuus koostuu varastoitavista raaka-aineista, keskeneräisestä tuotannosta ja
valmiiden tuotteiden varaston arvosta. Työn tehokkuuden ja tuottavuuden ohella yritysten
tulisi seurata pääoman käytön tehokkuutta. Sitä mitataan tuottoasteena, josta usein käytetään nimitystä ROI. Sen arvo saadaan suhteuttamalla liikevoitto toiminnan sitomaan pääomaan.
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Kannattavuuden parantaminen edellyttää, että myyntihintaa saadaan nostettua, muuttuvia
yksikkökustannuksia pienenettyä, myyntimäärää lisättyä tai kiinteitä kokonaiskustannuksia
vähennettyä. Kannattavuutta voidaan mitata joko absoluuttisesti tai suhteellisesti. Järvenpää et al (2013, s. 65-66) mukaan absoluuttisilla mittareilla mitattaessa käytetään rahamääräisiä mittareita, kuten myyntikatetta, liikevoittoa tai nettotulosta. Absoluuttisten mittareiden
perusteella ei voida vertailla erikokoisten yritysten menestymistä, koska esimerkiksi suurella yrityksellä tulee olla rahamäärältään parempi käyttökate, koska sen tulee kattaa suuremmat rahoitus- tai poistokustannukset. Järvenpää et al jatkaa, että suhteellisia kannattavuuden mittareita voidaankin käyttää tilanteissa, joissa halutaan vertailla erikokoisten yritysten menestymistä. Suhteellisen kannattavuuden mittareita ovat esimerkiksi myyntikateprosentti, liikevoittoprosentti ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti.
Suorituskyvyn mittaamisen avulla pyritään selvittämään ja määrittämään jonkin liiketoiminnallisesti tärkeän tekijän tila. Keskeisten menestystekijöiden tunnistamisella ja mittaamisella
saadaan informaatiota, jonka avulla organisaatio pystyy kehittämään toimintaansa. Suorituskyvyn mittaamisen yleisimpiä käyttötarkoituksia on


henkilöstön toiminnan ohjaaminen ja motivoiminen



tärkeiden tavoitteiden kommunikointi



toiminnan nykytason arvioiminen



yrityksen strategian konkretisoiminen toteutettavissa oleviksi tavoitteiksi



ongelmien havaitseminen



strategian toteuttamisen seuraaminen



päätöksentekoa tukevan informaation tuottaminen



tulevien tilanteiden ennustaminen



tulospalkkion perusteiden määrittäminen ja mahdollistaminen

Suorituskyvyn mittaamisella saatujen tulosten informointi myös operatiiviselle tasolle katsotaan tärkeäksi ohjaavaksi toimenpiteeksi. Suorituskykymittareita voidaan käyttää yrityksen
strategisen johtamisen ja ohjaamisen tukena. Strategisessa ohjaamisessa on aiemmin saatettu kohdata ongelmia erityisesti strategian konkreettisessa toteuttamisessa. Strategian toteuttaminen on saattanut jäädä puutteelliseksi riittämättömien ohjaus ja mittausmenetelmien sekä heikon viestinnän takia. Syynä on saattanut olla myös riittämättömät strategiset
mittarit ja toimintaa on arvioitu ainoastaan budjetoinnin ja budjettiseurannan avulla. (Järvenpää et al. 2013, s. 330- 332)
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4 Metsäenergia

Metsäenergia nimitystä käytetään hakkuutähteistä, kannoista ja energiapuusta saatavasta
energiasta. Metsäenergia on osa puuperäisiä polttoaineita, joiksi luetaan myös metsäteollisuuden sivutuotteina syntyvät puuperäiset jakeet, joita voidaan käyttää energian tuotantoon. Puuperäisillä polttoaineilla on huomattava merkitys Suomen energian tuotannossa.
Vuonna 2015 noin neljännes Suomessa käytetystä energiasta katettiin puupolttoaineilla
(Tilastokeskus, Energian kulutus ja hankinta). Yleensä Ennen energialaitokselle toimittamista metsästä saatavat metsäenergiajakeet haketetaan. Tällöin niistä käytetään nimitystä
metsähake. (Metsäyhdistys.fi)
Vesisenaho (2004, s.37-40) kertoo, että metsähake nimitystä käytetään kaikelle energiakäyttöön tarkoitetulle metsästä lähteneelle hakkeelle. Metsähakkeessa käytettävä raakaaine saadaan ainespuun korjuun yhteydessä tai nuorten taimikoiden ja metsien harvennuksen yhteydessä. Metsähake valmistetaan pääosin raaka-aineesta, joka on mitoiltaan ja ominaisuuksiltaan teollisuudelle ainespuuksi kelpaamatonta puuainesta. Hake valmistetaan
puuaineksesta hienontamalla tai murskaamalla se tarkoitukseen suunnitelluilla hakkureilla.
Hakkuutähteeksi kutsutaan puuraaka-ainetta, joka ainespuun hakkuun ja käsittelyn yhteydessä muutoin jäisi metsään. Tällaista raaka-ainetta ovat oksat, latvukset, alle ainespuukokoiset rungot ja rungon osat sekä ainespuun laatuvaatimuksia täyttämättömät mutkaiset ja
haaraiset pölyt. Päätehakkuualalta kerättävään hakkuutähteen määrään vaikuttaa puulaji,
ainespuunmäärä, puuston järeys sekä oksaisuus ja lahon määrä. Hakkuutähdettä voidaan
kerätä vain uudishakkuualoilta, koska siellä saatava hakkuutähteen kertymä on selkeästi
suurempi kuin muilla hakkuukohteilla, eikä puusto vaikeuta hakkuutähteen korjuuta. Hakkuutähdekertymältään parhaita uudishakkuukohteita ovat kuusivaltaiset alueet, koska kuusesta kertyvä hakkuutähteen määrä on jopa kaksinkertainen mäntyyn ja koivuun verrattuna
sen oksien suuren määrän takia. Edempänä, kuvassa 4 on havainnollistettu kuusen, männyn ja koivun biomassakertymää suhteessa ainespuukertymään.
Kannattava hakkuutähteiden kerääminen edellyttää noin 200 m3/ha ainespuukertymän uudishakkuilta, jolloin talteen saadaan noin 40–60 m3/ha hakkuutähdettä. (Vesisenaho 2004,
s. 37–40. Alakangas 2000, s. 50 - 51; Bioenergiapörssi 2013.) Tässä työssä myöhemmin
käytettävällä termillä hakkuutähde tarkoitetaan ainespuun hakkuun yhteydessä kertyvää
oksa- ja latvusbiomassaa. Muut yleisesti hakkuutähteenä käytettävä metsäenergian tuotta-
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miseen käytettävät hakkuutähteet rajataan tämän tarkastelun ulkopuolelle, koska niiden toimitusketju hakkuun jälkeen poikkeaa oksien ja latvuksen toimitusketjusta erityisesti varastoinnin ajan ja kulujen suhteen.

Kuva 4. Uudiskypsän puuston biomassakertymät (latvusmassa/runkomassa, %) (Hakkila
1992).

Tässä tutkimustyössä keskitytään päätehakkuiden yhteydessä tuotettavan, erityisesti latvusmassasta ja oksista valmistetun hakkuutähteen arvoketjun ja kustannusten tarkasteluun.

4.1 Metsäenergian arvoketju
Metsähakkeen hankintaketjua ja siinä tapahtuvaa koko toimitusketjua koskevaa arvonmuodostusta on viime vuosina alettu tutkia runsaasti, erityisesti koska metsäenergialle on asetettu käytön kasvutavoitteita Suomen hallituksen toimesta. Metsäenergia uusiutuvana luonnonvarana antaa Suomelle erinomaisen mahdollisuuden lisätä sen käyttöä energiantuotannossa ja näin laskea fossiilisten polttoaineiden tarvetta. Jotta metsäenergiaa pystyttäisiin
tulevaisuudessa paremmin hyödyntämään fossiilisten polttoaineiden kilpailijana, tulee metsäenergian arvoketjua kehittää ja kustannustehokkuutta parantaa, jolloin kilpailu fossiilisten
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polttoaineiden kustannustehokkuutta vastaan paranee ja metsäenergian käyttö energianlähteenä tulee houkuttelevammaksi energiantuotantolaitoksille.
Metsäenergialiiketoimintaan liittyviä arvoverkkoja on tutkittu Metsäntutkimuslaitoksen teetättämässä tutkimushankkeessa Nummelinin työryhmän (2014) toimesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää missä energiapuun hankinnan arvoverkon kohdassa arvoa syntyy.
Tutkimuksessa todettiin energiatuotantolaitosten näkökulmasta metsähakkeen toimitusten
sujuvan yleisesti hyvin. Joissakin tapauksissa energiataitosten näkökulmasta katsottuna
ongelmia ilmeni toimitusten ja käytön kausiluontoisuudesta, polttoaineen laadusta ja hinnoittelusta johtuen. Nummelinin (2014) raportissa kerrotaan energiapuun hankinnan organisoinnista, esitetään toimintamalleja ja sopimuksia toimituksista sekä esimerkkejä siitä,
millaisia ongelmia toimittamisessa esiintyy ja missä ne syntyvät.
Metsäenergian arvoketjua ja siinä tapahtuvaa arvonmuodostusta on laajasti tutkittu Työ- ja
elinkeinoministeriön toimeksiannosta Pellin (2010) lopputyössä. Työssä todetaan, että metsähakeliiketoiminnassa toimijoiden ja toimintamallien kirjo on valtava. Arvoverkkoa oli tutkimuksessa tarkasteltu lähinnä mahdollisten pullonkaulojen, innovaatiomahdollisuuksien, informaatiovirtojen sekä toimijoiden välisten suhteiden näkökulmasta. Tutkimuksessa todettiin hakkutähdehakkeen olevan metsähakelajeista kannattavin. Tämän jakeen ostamisessa
ainespuun hankkijoilla todettiin olevan etulyöntiasema. Raportissaan Pelli (2010) toteaakin,
että tulevaisuudessa metsäenergiaan liittyvän energiatuotannon kilpailuetu löytynee tehokkaammasta yhteistyöstä toimitusketjussa sekä mahdollisten uusien liiketoimintamallien
kautta. (Pelli 2010, s. 119-123)
Ihalaisen & Niskasen (2010, s. 5-26) tutkivat koko metsäenergian hankinnan ja tuotannon
kustannusrakennetta ja selvittivät eri kustannustekijöiden vaikutusta energian omakustannushinnan muodostumiseen käyttöpaikalla CHP laitoksen näkökulmasta. Herkkyysanalyysin avulla tutkimuksessa saatiin selville, että eri metsäenergian tuotantoketjujen kokonaiskustannukset riippuvat samoista kustannustekijöistä. Kaukokuljetusmatkan todettiin olevan
yksi merkittävin kustannustekijä kaikissa tuotantoketjuissa ja erityisesti latvusmassalla kokonaiskustannusten riippuvuus kaukokuljetusmatkasta oli muita energiajakeita suurempi.
Pellin (2010, s. 55) mukaan yksittäisellä lämpölaitoksella voidaan tunnistaa neljä erilaista
metsähakkeen hankintaan liittyvää arvoketjua.. Ensimmäisessä tunnistetussa arvoverkossa asiakkaana oleva energialaitos ostaa puuraaka-aineen metsänomistajalta metsähoitoyhdistyksen välityksellä. Metsähoitoyhdistys toimii metsänomistajan valtakirjalla ja tavara
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toimitetaan tienvarteen. Energialaitos vastaa raaka-aineen jatkokäsittelystä joko itse tai ostopalveluna jonkun urakoitsijan kautta. Tällainen hankinnan arvoverkko on energialaitoksen ohjaama. Toinen Pellin (2010) mukaan tunnistettu arvoverkko on toimittajalähtöinen.
Siinä Energialaitos ostaa hakkeen suoraan siiloon toimitettuna metsäteollisuuden hankintaorganisaatiolta tai joltain muulta hankintaorganisaatiolta. Toimittaja vastaa hakkeen laadusta. Kolmas Pellin (2010) erittelemä, tunnistettu arvoverkko on metsähoitoyhdistyksen
organisoima. Metsähoitoyhdistys toimii välittäjänä sekä puun ostossa että hankintapalveluiden, kuten kaukokuljetuksen ja haketuksen, tuottamisessa. Hake toimitetaan energialaitoksen siiloon. Neljännessä määrittelemässään arvoverkossa Pelli (2010) kuvaa, kuinka energialaitos ostaa puun suoraa pystykaupalla metsänomistajalta ja organisoi itse sekä ainespuun että metsäenergian korjuun.
Yhden laitoksen, kuten myös metsäteollisuuden hankintaorganisaation sisällä voidaan soveltaa montaa arvoverkkoa metsähakkeen hankinnassa. Tässä työssä on tutkittu metsäteollisuuden hankintaorganisaation sisällä tapahtuvaa arvoverkkoa, joka on kytköksissä
edellä kuvatuista ketjuista toimittajalähtöiseen arvoverkkoon energialaitoksen kannalta katsottuna.
Nummelin (2015) kumppaneineen on esittänyt metsähakkeen toimitusten toimintatapoja ja
arvonsyntymistä Lukelle tekemässä raportissa. Raportissa selvitettiin energiapuun toimintamalleja, toimintaan liittyviä ongelmia ja arvon syntymistä energiapuun arvoverkossa. Tutkimuksessa todettiin, että yrityksen koko ja päätoimiala vaikuttavat ratkaisevasti sen käyttämiin toimintamalleihin. Yritysten arvoverkkosijoittuminen ja yrityksen tarjoamat palvelut
erosivat tutkimuksen mukaan merkittävästi toisistaan. Osan yrityksistä tarjotessa vain esimerkiksi haketusta, osa tarjosi kokonaisvaltaista palvelua toimittamalla valmista asiakkaan
tarvitsemaa polttoainetta suoraan asiakkaan kattilaan. Tutkimuksen mukaan energiapuutoiminnan liikevaihto muodostui useimmissa tapauksissa eri toimintojen yhdistämisestä.
Tutkimuksen mukaan tutkitut arvoketjut vastasivat pääpiirteittäin aiemmin tunnistettuja metsäenergian tuotannossa esiintyviä arvoketjuja. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin uusi arvoketju, jossa oli toimittajayrityksen koordinoima hankintaketju, jossa koordinoiva yritys ei
itse tehnyt yhtään työvaihetta. Tällainen toimintamalli tuotti hyvän arvonlisän.
Energiapuun toimitusketjussa toimivat yritykset ja asiakkaat olivat Nummelinin ja kumppanien (2015, s. 3) mukaan kokeneet ongelmalliseksi osaavan työvoiman puutteen sekä hakkuussa, haketuksessa että kuljetuksessa. Lisäksi yhteistyössä muiden yritysten kanssa koettiin ongelmalliseksi puutteellinen tiedonkulku.
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Lämpölaitokset valitsevat raaka-aineen toimittajan useiden tekijöiden perusteella. Valintaperusteina mainitaan useimmiten laatu, hinta ja toimitusvarmuus. Valintaperusteena on pidetty myös kaluston sopivuutta omaan hankintaketjuun. Hintaa tärkeimpänä perusteena piti
ainoastaan 14 % Metlan tutkimuksessa haastatelluista laitoksista. Pelkästään laadun perusteella ei toimittajaa valittu yhdelläkään energialaitoksella. Seitsemän prosenttia tutkimukseen osallistuneista laitoksista joutui valitsemaan raaka-ainetoimittajan sillä perusteella,
että tämä on ainoa toimittaja alueella. Energialaitokset kokevat ongelmia olevan eniten
poltto-aineen laadussa, kausiluonteisuuden hoidossa sekä hinnoittelussa. Energialaitosten
edustajat toivoivat polttoaineen toimittajilta ennen kaikkea parempaa kosteuden ja laadun
hallintaa sekä parempaa hankinnan ajoittamista. Yhtenäisen hinnoittelun puute koettiin
myös ongelmalliseksi. (Nummelin, et al. 2014, s. 18)
Metsähakkeen käyttöpaikkahinta koostuu kantohinnasta, korjuukustannuksista, metsäkuljetuskustannuksista, haketuksesta, kaukokuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä
erilaisista organisaatiokustannuksista. Kuvassa 5 on esitetty metsäenergian tuotannon arvoketju, sekä siihen vaikuttavat kustannustekijät yksinkertaistettuna.

KANTOHINTA

ORGANISAATIOKUSTANNUKSET

KORJUU

METSÄKULJETUS

KAUKOKULJETUS

HAKETUS

Kuva 5. Metsäenergian tuotannon arvoketju ja käyttöpaikka hinnan muodostuminen pääpiirteittäin (mukaillen Ihalainen & Niskanen, 2010. s. 6)
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Ihalaisen ja Niskasen (2010, s. 25) mukaan metsäenergian lopulliseen hinnanmuodostukseen vaikuttaa energiasisältö (MWh/m3), joka jokaisesta toimitetusta kuormasta saadaan.
Metsäenergiasta tuotetun hakkeen energiasisältöön vaikuttaa hakkeen kosteus saapumistilassa. Hakkeen kosteuteen vaikuttavia tekijöitä ovat hankintaprosessin aikaiset varastoolosuhteet sekä sääolot. Näiden olosuhteiden hallinta on haasteellista. Käyttöpaikkakustannuksiin vaikuttaa suuresti myös hakkeen kuljetuskustannukset, jotka nousevat nopeasti
kuljetusmatkan pidentyessä. Kaukokuljetukset ja kuljetusetäisyydet ovatkin strategisia kustannustekijöitä metsäenergian kaikilla toimitusketjuilla.

4.2. Metsäenergian merkitys energialähteenä
Hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmän uusiutuvan energian toimintasuunnitelman mukaan metsähakkeen käyttö yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa
sekä erillisessä lämmöntuotannossa tulisi olla 13,5 milj. m3 vuoteen 2020 mennessä. Metsähakkeella tuotetun energian määrä olisi näin ollen 25 TWh. (Työ- ja elinkeinoministeriö
2010, Pekkarinen 2010). Suomessa metsistä saatava hakkuutähde on merkittävä uusiutuva
energian lähde jolla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja samalla ehkäistä
ilmastonmuutosta.
Energiakäyttöön tarkoitettua puuta ei Suomessa varsinaisesti kasvateta vaan metsäenergia
saadaan metsäteollisuuden raaka-aine ja tuotantoketjun yhteydessä tehtäviltä päätehakkuualoilta. Energiatarpeeseen käytettävä metsäenergia on hankittu pääosin päätehakkuiden yhteydessä sivutuotteina saatavista latvuksista, oksista ja kannoista tai puuteollisuuden
tuottamina sivutuotteina sekä nuorten metsien hoidon yhteydessä saatavilta harvennushakkuilta. Metsäenergiaa on saatavilla riittävästi täyttämään uudet EU:n meille asettamat uudistetun energian käyttötavoitteet, koska Suomessa metsien kasvu on nopeampaa kuin
käytön aiheuttama poistuma. (Energia.fi)
Metsähakkeen käyttö Suomessa on kasvanut tasaisesti ja vuonna 2014 kiinteitä puuperäisiä polttoaineita käytettiin lämpö- ja voimalaitoksissa kaikkiaan 18,7 miljoonaa kiintokuutiometriä (35,9 terawattituntia). Merkittävin laitosten käyttämä puupolttoaine oli metsähake,
jota käytettiin 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Metsähakkeesta 3,7 miljoonaa kuutiometriä valmistettiin karsitusta ja karsimattomasta rangasta ja 2,6 miljoonaa kuutiometriä hakkuutähteestä. Loput laitosten käyttämät metsähakkeet valmistettiin kannoista.
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Vuoden 2014 metsähakkeen käyttö oli 6 % edellisvuotta pienempää ja sillä tuotettiin 15,10
Terawattituntia energiaa 910 lämpö- ja voimalaitoksessa. Kuvassa 6 nähdään lämpö- ja
voimalaitosten käyttämän metsähakkeen suhteellinen osuus raaka-aineittain vuotuisesta
käytöstä ajalla 2000 – 2014. Metsähakkeen kokonaiskäyttö on kasvanut yhdeksän kertaiseksi, hakkuutähteistä tuotetun hakkeen ollessa 35 % kokonaismäärästä. (Kiinteiden
puupolttoaineiden käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa 2000- 2014)
On perusteltua tutkia hakkuutähdehakkeen tuottamiseen tarvittavaa toimitusketjua ja siinä
syntyvää arvoa, koska hakkuutähdehakkeen kokonaiskäyttö on pienpuusta tuotetun hakkeen jälkeen suurin yksittäinen metsähakkeen tuottamiseen käytetty raaka-aine. Hakkuutähdehakkeen kohdistuvien kulujen ja arvoketjun tutkiminen koetaan tärkeäksi, jotta siihen
kohdistuva liiketoiminta saataisiin entistä kannattavammaksi.

Metsähakkeen kokonaiskäyttö raaka-aineittain vuosina
2000 - 2014
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pienpuu

Hakkuutähteet

Kannot ja juurakot

Järeä runkopuu

Kuva 6. metsähakkeen kokonaiskäyttö raaka-aineittain. LÄHDE Luke, Metsähakkeen kokonaiskäyttö raaka-aineittain 2000 – 2014.
Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) julkaisemassa raportissa (Anttila et al. 2014) on käsitelty
metsähakkeen korjuu- ja käyttöpotentiaalia alueittain. Metsähakkeen korjuu- ja tuotantopotentiaaleista on tehty muitakin selvityksiä Suomessa 2000-luvulla jälkipuoliskolla. Esimerkiksi Hakkila (2004) on tutkimuksessaan selvittänyt metsähakkeen teoreettista enimmäispotentiaalia Suomessa.
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Laitilan (2008, s.7) tutkimuksessa tarkastellaan energiapuun korjuupotentiaalia suhteutettuna vuoden 2004 toteutuneisiin puutavaralajikohtaisiin markkinahakkuisiin ja vastaavasti
metsäenergian käyttö oli suhteutettu vuoden 2006 tilastoituun metsähakkeen käyttöön.
Energiapuuvarojen arviointiin voidaan tutkimuksissa käyttää monenlaisia lähteitä. Yleensä
arviot perustuvat valtakunnan metsien inventointitietoihin sekä metsäyhtiöiden leimikkotietoihin. Laitilan tutkimuksessa energiapuuvarojen tulokset oli laskettu markkinahakkuutilastojen pohjalta.
Kuvassa 7 on esitetty maakunnittain metsähakkeen käytön arvioitu kehittyminen vuoteen
2020 mennessä. Laitilan arvion mukaan suurimmat käyttöpotentiaalit ovat Lapissa, PohjoisPohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Kuva 7. Arviot metsähakkeen käytön kehittymisestä maakunnittain 2020 mennessä.
(Laitila et al. 2010, s. 22)

Suurin osa Suomessa sijaitsevista suurista energiantuotantolaitoksista sijaitsee Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen alueella. Kuvassa 8 on esitetty energialaitosten pääasiallinen sijoittuminen ja niiden metsähakkeen käyttömäärä vuonna 2013. Latvusmassan käyttö energiantuotannon lähteenä on runsainta Häme-Uusimaa, Keski-Suomen, Pohjanmaan rannikon,
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Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Kaakkois-Suomen metsäkeskusten alueille. Vähiten vapaata latvusmassapotentiaalia, jolla energian tuotantoa pystytään lisäämään, on Rannikon,
Etelä-Pohjanmaan ja Lounais-Suomen alueille ilmenee Anttilan ja kumppaneiden (2013)
tekemästä tutkimuksesta.

Kuva 8. Energialaitosten pääasiallinen sijoittuminen ja niiden metsähakkeen käytön
määrä 2013 (Markus Strandström, 2012)
Vertailtaessa arviota metsähakkeen käytön kehittymisestä maakunnittain kuvan 7 mukaan
sekä suurten energiantuotantolaitosten sijoittumista Suomessa kuvan 8 mukaan, voidaankin todeta yksimielisesti yhdessä Laitilan (2008) ja Anttilan (2013) työryhmineen tekeminen
tutkimuksen mukaan, että vaikka valtakunnallisesti Suomen metsäenergiavarat mahdollistavat niiden käytölle asetetut kasvutavoitteet, alueellisesti voi ilmetä epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan välillä, etenkin rannikon sekä Keski-Suomen alueilla. (Laitinen et al. 2008,
s. 10)
Tutkimuksessa (Anttila et al. 2013, s.6) arvioitiin metsähakkeen teknistä korjuupotentiaalia
ja toisaalta hakkeen käyttöä lämpö- ja voimalaitoksissa, sekä erityisesti näiden kahden välistä erotusta, jota kutsutaan metsähaketaseeksi.
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Anttilan (2013, s. 10-16) tutkimuksen mukaan metsäenergian kuljetusmatkat tulevat tulevaisuudessa kasvamaan, mikäli käyttöä pystytään lisäämään. Selvityksessä tehty skenaario metsäenergiapotentiaalin riittävyydestä tulevaisuudessa perustui Hakkilan (Hakkila
2004) tekemään metsäbiomassan teoreettiseen enimmäispotentiaaliin ja toisaalta päätehakkuuseen sidoksissa olevan latvusmassan ja kantojen potentiaaliseen kertymään. Näiden potentiaalisen kertymän perusteina tutkimuksessa on käytetty vuosien 2002- 2011
markkinahakkuutilastoja. Tutkimuksessa todettiin, että vapaata metsähaketta Suomessa
riittää kattamaan vuoden 2020 metsähakkeen käyttötavoitteen. Suurimmat kuljetustarpeen
todettiin kohdistuvan Rannikon, Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen sekä Uudenmaan
alueilla. (Anttila et al. 2013, s. 11- 16)
Kuvassa 8 on esitetty Laitilan työryhmineen tekemä ennuste metsähakkeen käytön osuudesta suhteessa tuotantopotentiaaliin vuonna 2020. Metsähakkeen korjuupotentiaaliksi on
arvioitu 15,9 milj. m3 vuodessa. Kuten kuvasta havaitaan, suuri ongelma metsähakkeen
käytön suhteen tulee olemaan siinä, että huomattava osa suurista käyttöpaikoista sijaitsee
kaukana metsäenergiapotentiaalista. Suurimmat alueelliset erot ovat Etelä-Savossa, Kainuussa ja Pohjois.Karjalassa. Siellä metsäenergian saatavuus on hyvää, mutta käyttöpotentiaali vähäistä.

Kuva 9. Metsähakkeen vuoden 2020 käytön ennuste, % osuus metsähakkeen teknisestä korjuupotentiaalista maakunnittain (Laitila et al. 2010, s. 22)
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4.3. Metsäenergian hankintaprosessi ja hankintaan liittyvät kustannukset
Hukkarunkopuun ja latvusbiomassan korjuu keskittyy korjuuteknisistä syistä päätehakkuuleimikoille, joilla latvusmassahakkeen kertymä on moninkertainen normaaleihin ainespuuharvennuksiin verrattuna, ja joilla jäävä puusto ei haittaa työskentelyä. Talteenotto rajoittuu
lähinnä kuusen ja toissijaisesti männyn uudistusaloille, sillä kuusikoilla latvusmassan kertymä on kaksinkertainen männikköihin verrattuna (Hakkila, 2004. s. 30).
Hakkilan (2004, s.30) tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että kuusikkovaltaisilta päätehakkuualoilta saatavan hakkuutähdehakkeen keskimäärin määrä on 0,6 i-m3 eli lähes 0,5 MWh
ainespuukertymän kiintokuutiometriä kohti. Vastaava määrä mäntyvaltaisella päätehakkuualalla on noin 0,3 i-m3 ja 0,25 MWh. Talteen saatavan hakkuutähdehakkeen lämpöarvo
kuusikkovaltaisella leimikolla on 100–120 MWh/ha ja männiköllä vastaavasti 50–60
MWh/ha.
Metsäenergian arvoketju poikkeaa huomattavasti ainespuun arvoketjusta erityisesti arvoketjun pituuden ja siihen sidotun ajan suhteen. Siinä missä ainespuu yritetään toimittaa lopulliselle käyttäjälle mahdollisimman nopeasti kaadon jälkeen, metsäenergia vaatii huomattavan varastointi- ja kuivatusajan ennen kuin se on käyttökelpoista. Tavoitteena on, että
säilytyksen aikana metsäenergiajae kuivuu luontaisesti lisää ja näin ollen sen energiasisältö
kasvaa ennen lämpölaitokselle toimittamista.
Metsäenergiajaetta ei tulisi säilyttää kahta vuotta kauempaa, koska kuiva-aine tappio kasvaa suuremmaksi ja myös energiasisältö alenee mitä kauemmin sitä säilytetään Jos tuoretta metsäbiomassaa haketetaan ja murskataan varastoon, se luo suotuisat olosuhteet
puusolukkoa hajottavalle mikrobitoiminnalle. Kaikessa säilytyksessä on huomioitava, että
metsäenergian arvioidaan menettävän 1 - 3 % kuivamassastaan kuukautta kohden. Hakkuutähteet kannattaa varastoida palstalla kesän yli, ja korjata ennen syyssateita. Tällöin 75
% neulasista jää kasvupaikalla metsänravinnekierron osaksi. Koska kausivarastointi kestää
yleensä useamman kuukauden, biomassa on syytä säilyttää pääsääntöisesti hakettamattomana (Hakkila 2004, Nurmi 2004).
Varastointi on ehdoton osa metsähakkeen tuotanto- ja laatujärjestelmää, koska sillä voidaan luoda joustoa kuljetuksiin ja toimitushäiriöiden torjuntaan. Varastointia suunniteltaessa huomiota on kiinnitettävä varastoinnista aiheutuviin ylimääräisiin pääoma-, kuljetus-,
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käsittely- ja hävikkikustannuksiin, jotka riippuvat varastoinnin kestosta ja sijainnista, biomassan olomuodosta sekä kuljetusoloista. (Hakkila 2004)
Metsähakkeen käyttöpaikka hinta muodostuu kantohinnasta, korjuu- ja metsäkuljetuskustannuksista, haketuskustannuksista, kaukokuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista sekä
organisaatiokustannuksista. Latvusmassan osalta niin sanottu kantohinta, eli metsänomistajalle maksettava korvaus, perustuu yleisesti leimikin ainespuumäärään.
Latvusmassasta käytetään yleisesti viittä eri maksuperustetta: €/kiintokuutiometri, €/irtokuutiometri, €/ainespuukertymä, €/hehtaari ja €/megawattitunti. Ainespuukaupasta tuttua kiintokuutiometriä pidetään helposti ymmärrettävänä maksuperusteena. (Anttila, P. et al. s.169)

4.4. Hakkuutähteen varastointi ja varastoinninaikainen kuiva-ainetappio
Varastointi on oleellinen osa hakkuutähteen hankintaketjua. Varastoinnin avulla varmistetaan polttoaineen saatavuus vuodenajoista huolimatta. Varastoinnin sijaintipaikka tulee
suunnitella huolella, jotta hakkuutähteen noutaminen metsäautotienvarresta olisi mahdollista sääolosuhteista huolimatta. Lisäksi varastointipaikan valinnassa on syytä kiinnittää
huomiota kalustoon, jolla hakkuutähde tullaan noutamaan.
Hakkuutähdettä varastoidaan ensimmäisessä vaiheessa palstalla hakkuukoneen tekemissä pienissä kasoissa. Tavoitteena on, että palstalla varastoinnin aikana hakkuutähde
kuivuisi ja siitä irtoaisi neulasia. Neulasten sisältämien ravinteiden takia olisi hyvä, että neulaset karisivat pois viimeistään metsässä tapahtuvan metsäkuljetuksen aikana. Palstalta
hakkuutähteet kuljetetaan metsäautotien varteen odottamaan kuljetusta tai haketusta ja kuljetusta eteenpäin.
Kuiva-ainetappiot johtuvat mikrobitoiminnasta ja orgaanisen aineen kemiallisesta hajoamisesta. Latvusmassakasan sisällä tapahtuu hapettumisen seurauksena käymistä ja sen
kuiva-ainepitoisuus laskee. Raitilan (2014) mukaan mikrobitoiminnalle olosuhteet ovat edulliset silloin kun ilman lämpötila nousee lähelle hellelukemia (20-25 °C) ja ilman kosteus on
yli 30.
Jirjis ja Norden (2001, s. 10) uskovat, että kuiva-ainetappioita tapahtuu koko varastointijakson aikana. Tämä alentaa varaston energiasisältöä. Varastointiaika tulisikin tämän takia
pyrkiä pitämään mahdollisimman lyhyenä. Kuiva-ainetappioiden arvioidaan olevan n. 1-2 %
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kuukaudessa riippuen varastointiajasta ja -kosteudesta. Varastointiajan pitkittyessä kuivaainetappioiden merkitys kasvaa merkittävästi.
Kuiva-ainetappiota on tutkittu Suomessa Itä-Suomen yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalla. Siellä tutkittiin erilaisten materiaalien, kuten karsitun rangan ja hakkuutähteen, kuivumista ja kuivumisen aikana tapahtumaa kuiva-ainetappiota. Lisäksi tutkittiin peittämisen
vaikutusta kuivumiseen ja kuiva-ainetappion muodostumiseen. Tutkimustulokset osoittivat
hakkuutähdekasojen kuiva-ainetappion olleen 0-2,9% kuukaudessa. Sillä, oliko kasa peitettynä, ei ollut suurtakaan vaikutusta kuiva-ainetappion muodostumiseen.
Tutkimuksessa peittämättä jätetyssä latvusmassakasassa kosteus oli tutkimuksen aikana
noussut 4,1%. Kuudesta peitetystä kasasta neljässä kosteus oli noussut ja kahdessa laskenut. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että peittäminen saattaa jopa aiheuttaa sen, että
latvusmassa kasa ei pääse kunnolla kuivumaan ja kasaan jäänyt kosteus vastaavasti lisää
kuiva-ainetappiota. (Routa et al, 2015, s.82)
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4.5. Metsäenergian kuljetus ja haketus
Tienvarsihaketus on ollut merkittävin metsähakkeen tuotantoketju Suomessa. Sen osuus
oli noin 50–60 % 2000-luvulla. Käyttöpaikkahaketus on ollut määriltään toiseksi tärkein tuotantoketju ja sen osuus on vaihdellut vajaasta neljänneksestä runsaaseen kolmannekseen.
Terminaalihaketuksen rooli on kasvanut vähitellen 2000-luvulla. Vuonna 2004 terminaalihaketuksen osuus oli 12 % ja vuonna 2010 yhteensä 19 %. Palstahaketusta ei käytetä enää
teollisuuden tarvitseman metsähakkeen tuotannossa. (Klemetti, E. 2012. s. 20)
Hakkeen käytetyin kaukokuljetusmenetelmä on autokuljetus. Vuonna 2014 energiapuun ja
metsähakkeen keskimääräinen kuljetusmatka kotimaan liikenteessä koko valtakunnan tasolla oli 38 kilometriä, kun se vuonna 2013 oli 70km. (Knuuttila 2003, 73; Tilastokeskus
2013, Tilastokeskus 2014.)
Metsähakkeen tuotantoketjut jaotellaan usein sen mukaan, missä haketus tapahtuu. Haketus voidaan tehdä joko palstalla, tienvarsivarastolla, terminaalissa tai käyttöpaikalla. Kuten
aiemmin todettiin, tienvarsihaketus on merkittävin ja yhä kasvava tuotantoketju Suomessa.
Metsähakkeen yleisin käytetty tuotantoketju, jossa haketus tapahtuu tienvarsivarastolla, on
esitetty kuvassa 10.
,

Kuva 10. Tienvarsikuljetukseen perustuva hakkuutähteiden korjuumenetelmä (Alakangas
et al. 1999).
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Kuljetusvaiheen taloudellisuuteen vaikuttavat kuljetettavan raaka-aineen tilavuuspaino,
energiatiheys, muoto, kuljetusmatka ja kalusto-kohtaiset ominaisuudet. Metsäenergian kuljetustaloutta heikentää eniten alhainen energiatiheys ja tilavuuspaino. (Knuuttila 2003, 73.)
Tienvarsihaketuksen suosiota selittänee kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset. Energiapuun arvo määrittyy kuorman energiasisällön mukaan, ei niinkään tilavuuden tai massan
(Hakkila.2006). Pitkät kuljetusmatkat nostavat hakkeen käyttöpaikkakustannuksia, sillä
hakkeen kuljetuskustannukset nousevat nopeasti kuljetusmatkan pidentyessä. Tulevaisuudessa logistinen suunnittelu tulee vaikuttamaan yhä enemmän bioenergian kilpailukykyyn,
kun välimatkat korjuukohteilta käyttöpaikoille pitenevät. (Ihalainen. T. Nissinen. A. 2010,
Knuuttila 2003)
Metsähakkeen kuljetus ja haketus on kuljetusyritysten sisäistä toimintoa omilla ja alihankkijoiden hakeautoilla. Hankintaorganisaatiot tilaavat haketusyritykseltä haketuksen ja kuljetuksen. Tämän toimintamallin yleisyyttä selittää tienvarsihaketuksen korkea suhteellinen
osuus sekä hakkurin ja kuljetuskaluston työskentelyn yhteen sovittamisen järjesteleminen.
(Pelli 2010)
Asikaisen ym. (2001) mukaan kokopuun haketus oli tehokkaampaa kuin hakkuutähteen haketus, sillä irtonaisen hakkuutähteen syöttö hakkurille oli hidasta. Edelleen tuoreen puun
haketus oli tehokkaampaa kuin kuivan puun. Yleisesti tiedetään, että tuoreen puun työstäminen on helpompaa kuin kuivan puun johtuen tuoreen puun alhaisemmasta leikkauslujuudesta. Talvella haketus oli jonkin verran joutuisampaa kuin kesällä. Nykyaikaisilla tehokkailla hakkureilla haketuksen teho tuoreen puun ja kuivan puun osalta on kaventunut (Laitila, J.).
Tuoreen hakkuutähteen kosteus on Hillebrandin (2009, s. 9) mukaan 50–60 % vuodenajasta riippuen. Kuivaamalla hakkuutähdettä kesäaikaan palstalla, otollisten sääolosuhteiden vallitessa sen kosteus voi pienentyä jopa alle 40 %:n, jolloin lämpöarvo tilavuusyksikkö
kohti nousee noin 10 %. Optimikuivatusaika palstalla sääolosuhteista riippuen on vähintään
kolme viikkoa. Kosteusprosentin alenemisen seurauksena hakekuution energiamäärä kasvaa ja näin ollen myös laitoksen saama energiahyöty kasvaa. Tästä seuraa, että hakkeen
toimittaja saa suuremman korvauksen toimitettua hakekuutiota kohden.
Mikäli hakkuutähdettä varastoidaan tienvarressa talven yli, kasat suositellaan pietettäviksi
erityisestä tähän tarkoitukseen soveltuvalla paperilla. Peittäminen suojaa hakkuutähdekasaa suuremmalta sateelta ja talvella lumelta. Mikäli metsäautotie on talvikuntoinen, sen varressa olevia hakkuutähdekasoja päästään hakettamaan myös talvella ja peitetyt kasat ovat
säilyttäneet paremmin kesän aikana saavutetun kuivuuden. Hillebrand & Nurmi (2001) ovat
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tutkineet kosteuden muutoksen eroa palstalle jätetystä hakkuutähteestä, sekä peittämättömästä ja peitetystä hakkuutähteestä. Tutkittavat kasat olivat syyskuuhun mennessä saavuttaneet alle 30 % kosteuden. Palstalle sääoloille alttiiksi jätetty kasa oli marraskuuhun
mennessä kostunut uudelleen noin 50 %. Peittämättömän kasan kosteus oli noussut liki 40
%:n ja peitetyn kasan kosteus oli pysynyt alle 30 %. Kasojen peittämisellä suojataan hakkuutähteiden uudelleen kastuminen ja taas siis kuivumisen aikaansaaman hyödyn säilyminen.(Hillebrand & Nurmi 2001)

4.6. Metsähakkeen laadun merkitys
Laadulla tarkoitetaan yleensä organisaation kykyä täyttää asiakkaan odotukset, tarpeet ja
vaatimukset. (Lecklin 2006, s. 17). Laadun tekemiseen ei kuitenkaan tule pyrkiä hinnalla
millä hyvänsä vaan laadun tekemisen tulee olla yrityksen oman kannattavuuden rajoissa,
huomioiden muu toimintaympäristö kuten lainsäädäntö ja yhteiskunnan asettamat normit.
Metsäenergian laatuun ja laadunhallintaan vaikuttavia tekijöitä on selvitetty osana Forest
Energy 2020 tutkimus ja innovaatio-ohjelmaa. Raportissaan Ikonen & kumppanit (2013, s.
6) selvittävät sitä, kuinka metsäenergian hankintaketjussa toimivien toimittajien ja urakoitsijoiden toiminta vaikuttaa metsäpolttoaineen ja polttoainetoimitusten laatuun, sekä mikä on
laatutekijöiden merkitys energiantuottajalle.
Verkostomaisessa liiketoiminnassa kaikkien verkostoon kuuluvien yritysten tulee Ikosen ja
kumppaneiden (2013, s. 9) mukaan ymmärtää oman työpanoksen merkitys lopulliseen tuotteen ja palvelun laatuun. Loppuasiakkaan kokema laatu syntyy verkostoituneessa liiketoiminnassa koko tuotantoketjun tuottamana laatuna. Toimitusketjun käsittäessä useita vaiheita, kokonaisuuden johtamisen merkitys korostuu. Ongelmat toimitusketjun tiedonkulussa
aiheuttavat ylimääräistä työtä ja ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi myöhästymisten, ylimääräisten varastojen ja toimitusvirheiden muodossa. Parhaiten kilpailussa menestyvät toimitusketjut, jotka voivat taata toimittamansa metsähakkeen laadun, toimitusvarmuuden ja
maltillisen hintakehityksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.
Metsähakkeen tuotantoketjussa laadun hallinnassa korkeaa laatua tärkeämpää on laadun
tasaisuus. Pienten voimalaitosten laatuvaatimukset saattavat erota suurten voimalaitosten
laatuvaatimuksista johtuen niiden käyttämästä energian tuottamisen teknologiasta. Laadunvarmistuksen ja valvonnan avulla pyritään siihen, että laatu olisi mahdollisimman tasaista
tuote-erästä riippumatta. SFS EN-15234 standartin avulla pyritään varmistamaan kiinteiden
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biopolttoaineiden laadun tasalaatuisuus. Standartissa on määritelty esimerkiksi vaihteluväli
metsähakkeen kosteudelle ja palakoolle. Standartin toimii työkaluna biopolttoaineiden kaupankäynnissä niin, että loppukäyttäjän on helpompi löytää tarpeitaan vastaava polttoaineen
tuottaja ja toisaalta tuottaja pystyy tuottamaan asiakkaan tarpeita vastaavaa laatua – tuottamatta ylilaatua. Standartissa määritellään, että kiinteiden biopolttoaineiden koko tuotantoketju on dokumentoitava niin, että se on jäljitettävissä raaka-aineen lähteille saakka. (Ikonen et al. 2013 s. 10)
Suurimmat metsähakkeen laatutasoon vaikuttavat tekijät ovat Jahkosen ja Ikosen (2014, s.
15) esityksen mukaan hakkeen tasalaatuisuus, hakkeen puhtaus ja hakkeen kosteus. Metsähakkeen laatu syntyy koko toimitusketjun toiminnan kokonaisuutena, mutta pohja metsähakkeen laadulle luodaan toimitusketjun ensimmäisissä vaiheissa, korjuussa, metsäkuljetuksessa ja varastoinnissa.
Energiapuun ensimmäinen kuivatus tulee tehdä palstoilla kourakasoissa. Siinä voidaan
hyödyntää neulasten ja lehtien haihduttava vaikutus. Palstakuivatusta suositellaan Lepistön
(2010, s. 17) mukaan tehtäväksi kesäaikaan 2-4 viikkoa.
Varastoinnilla on erittäin suuri merkitys hyvälaatuisen hakkeen tuotantoon. Tärkeää olisi,
että varastoitaessa latvusmassaa metsäteiden varsilla, varastot on sijoitettu oikein ja rakennettu niin, että maakosteuden nouseminen kasaan on estetty. Metsätien varressa olevat
metsäenergiasta voidaan peittää tarkoitukseen valmistetulla paperilla, mikäli on tiedossa,
että kasaa joudutaan säilyttämään tienvarressa talven yli. Peittämisellä estetään lumen ja
jään muodostuminen varastokasaan. Paras ajankohta peittämiselle on elokuussa. Metsätienvarressa olevan metsäenergian varastointiaikaan vaikuttaa suuresti korjuuajankohta.
Varaston olisi hyvä antaa kuivua kesän yli. Syksyllä hakattu ja palstalle jätetty metsäenergia
onkin yleensä Hakosen (2013, s. 13 -14 ) tekemän tutkimuksen mukaan varastoituna vähintään 1,5 vuotta ennen käyttöä.

48

Metsähakkeen laatuun liittyvät asiakasvaatimukset voidaan kirjata toimitussopimukseen tai
toimittajan antamaan tuoteselosteeseen. Laadunvarmistuksella pyritään siihen, että tuotettu hake täyttyisi sovitut asiakasvaatimukset mutta se ei ole tae siitä, että toimitettu hake
olisi korkealaatuista. Laadunvarmistus käsittää koko toimitusketjun ja sen tehtävänä on varmistaa, että


toimitusketju on jäljitettävissä



polttoaineen laatuun vaikuttavia tekijöitä valvotaan



loppukäyttäjä / ostaja voi luottaa polttoaineen laatuun

Oikeanlaisilla tuotanto-, varastointi ja kuljetusmenetelmillä on suuri vaikutus toimitettavan
polttoaineen laatuun. Metsähakkeen toimitusketjussa kaikkien toimijoiden on pyrittävä välttämään hakkeen laatua heikentäviä toimia. Toimitusketjussa metsäenergian kuljetukseen,
käsittelyyn ja varastointiin osallistuvien toimijoiden on dokumentoitava toimintansa, niin että
toimitusketju ja sen tapahtumat on jäljitettävissä. Toimitusketjun toimijoiden on myös käytettävä tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja noudatettava Tapion ohjeistusta ”Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen”. Erityisesti toimitusketjussa toimivien yritysten olisi Alakankaan (2014, s. 27) mukaan kiinnitettävä huomiota


sää- ja ilmasto-olosuhteisiin



metsäenergian suojaamisen tarpeeseen varastoinnin aikana



varastointiolosuhteisiin ja varastorakenteeseen



laadun tasaisuuteen



oikeanlaisten välineiden ja laitteiden käyttämiseen



kuormaus- ja purkuolosuhteisiin sekä kuljetusolosuhteisiin



koko toimitusketjun henkilöstön ammattitaitoon

Metsähakkeen toimitusketjussa tavoitteena on täyttää asiakkaan hakkeelle asettamat laatuehdot. Laatuvaatimukset vaihtelevat lämpö- ja voimalaitosten koon sekä niiden käyttämän
teknologian mukaan. Laitokset voivat kieltäytyä vastaanottamasta huonolaatuista ja epäpuhtauksia sisältävää haketta. Metsähakkeen kannattavuuden näkökulmasta kosteuspitoisuus ja energiasisältö ovat suurimmat kannattavuuteen vaikuttavat tekijät. Metsähakkeen
toimitusketjuun kuuluu yleensä useita verkostomaisesti toimivia yrityksiä, niinpä laadun
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tuottamiseenkin osallistuu useita tahoja ja koko toimitusketjun on toimittava yhteisen päämäärän eteen asiakastyytyväisyyden aikaansaamiseksi. (Energiapuun kauppa. Jukka Torvelainen)
Nykyiset metsähakkeen toimitusketjut ovat rakentuneet pääsääntöisesti isojen yhtiöiden organisoimien toimitusketjujen varaan. Tämä on johtanut siihen, että suuret urakanantajat soveltavat laajavastuista yrittäjämallia, jossa urakoitsijalta saatetaan ostaa koko palvelukokonaisuus sisältäen puunkorjuun, kuljetuksen ja haketuksen. ( Nummelin et al. 2015. s. 7)

4.7. Metsäenergian mittaamisen haasteet
Metsäenergian tuotanto ja hankintaketjuun liittyy oleellisesti mittaamiseen liittyvät haasteet.
Raaka-aineen monimuotoisuus ja siten heikko mitattavuus asettavat suurimmat haasteet
(Lindblad, J. et al 2014, s. 171) Yleisesti metsäteollisuudessa ainespuukauppaa käydään
tilavuusyksiköllä kiintotilavuusyksikköä m3. Metsäenergiaa tuotettaessa haasteelliseksi
muodostuu erityisesti se, että loppukäyttäjä, tässä tapauksessa energiantuotantolaitos, ostaa raaka-aineensa energiaperusteisesti yksiköllä €/MWh. Lisäksi toimitusketjun kuluessa
korvauksia työstä saatetaan maksaa €/tn (tonni) perusteella.
Lisää haastetta metsäenergian mittaamiskäsitteisiin tulee siitä, että metsäenergiaa käsitellään yleensä toimitusketjun alussa irtokuutioina (i-m3) joka sitten muuntolukuja apuna käyttäen muutetaan kiintokuutioiksi (m3). Käytetyt muuntoluvut perustuvat tutkittuihin puulajikohtaisiin kuiva-tuoretiheyslukuihin sekä tuoretiheyslukuihin.
Jäljempänä, kuvassa 11 on esitetty energiapuun mittauksessa käytettävien mittasuureiden
ja –yksiköiden monimuotoisuutta. Kuvassa kuvastuu oleellisesti se, kuinka monenlaisia mittasuureita ja niiden muuntamiseen tarvittavia muuntolukuja metsäenergian tuotantoketjussa tarvitaan. Energiahakkeen tuotantoketjun alkupäässä metsäenergiaa käsitellään ja
raportoidaan massaan perustuvalla yksiköllä. Vastaavasti loppukäyttävä, tässä tapauksessa lämpö- tai voimalaitos, käyttää suoriteperusteenaan en energiasisältöön perustuvaa
suuretta MWh/m3.. Tämä metsäenergian tuotantoketjun mittasuureiden moninaisuus asettaa haasteita tuotantoketjun raportointiin ja eri tuotantovaiheiden vertailtavuuteen.
Mittasuureiden muuntoluvuissa tarvittavat puutavaralajikohtaiset kuivatuoretiheydet ovat
perusteena energiapuun mittaamisessa käytettäville tuoretiheysluvuille. Kuivatuoretiheydellä tarkoitetaan puuraaka-aineen kuivana mitatun painon ja tuoreena mitatun tilavuuden
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suhdetta (kg/m3). Energiapuun mittausoppaassa kuivatuoretiheysluvut perustuvat Hakkilan
vuonna 1978 tekemään tutkimukseen (Lindblad 2014).

Kuva 11. Metsäenergian tuotantoketjun mittauksessa käytettäviä mittasuureita ja –
yksiköitä. (Energiapuun mittausopas)

Energiapuun mittaus on vuoden 2014 alusta lukien ollut puutavaran mittauslainsäädännön
piirissä. Muuntolukujen osalta tulee käyttää Metsäntutkimuslaitoksen antamia määräyksiä.
Energiapuun mittausta selkiyttämään on Lindbladin ja Korrin (2014). toimesta laadittu energiapuun mittausopas. Opas suosittelee energiapuun mittausta ja toimintatapoja puutavaran
mittauslainsäädännön mukaisesti, mutta opas toimii vain ohjaavana suosittelijana. Jokainen
metsäenergian kaupanteossa päätetty yksikkö voidaan sopia kaupan osapuolten välillä.
Metsäenergiajakeen muuntaminen toimitusketjun aikana useaan kertaan eri mittayksiköille
asettaa osaltaan haasteita tarkan kannattavuuden ja määrän määrittelyyn. Käytettäessä
muuntolukuja esimerkiksi muuttamaan paino tilavuudeksi, muuntaminen perustuu keskimääräiseen tutkittuun tilavuuspaino tietoon.
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4.8. Kosteuden merkitys metsäenergian hankintaketjussa
Kosteus on yksi merkittävimpiä metsähakkeen laatutekijöitä (Lindblad, J. et al, s. 176). Kosteus vaikuttaa hakkeen teholliseen lämpöarvoon, energiatiheyteen ja polton hyötysuhteeseen. Kuvassa 12 näkyy kosteuden vaikutus puun lämpöarvoon ja energiatiheyteen. Koska
lämpövoimalat maksavat hakkeesta korvauksen €/MWh, tarkoittaa se käytännössä sitä,
että hakkeen kosteudella on suuri vaikutus sen kannattavuuteen ja siksi metsäenergiaa toimittavat yritykset pyrkivät toimittamaan haketta, jonka kosteus % on mahdollisimman alhainen.

Kuva 12. Puun lämpöarvo (MJ/kg) ja energiatiheys (MWh/m3) kosteuden suhteen.
Energiatiheyden laskennassa käytetty kuivatuoretiheyden vaihteluväliä 350450kg/m3 (Linblad, J. et al. 2014. s 176)
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Hakkeen kosteudella on siis huomattava merkitys metsäenergiasta tuotetun hakkeen kilpailukyvylle ja käyttöpaikkakustannuksille. Siksi metsäenergian kosteutta ja mahdollisuuksia sen alentamiseen on tutkittu runsaasti. Kosteuden mittausta voidaan suorittaa tienvarsivarastoilla, terminaaleissa ja energiapuun käyttöpaikoilla. Nykyisin käytössä olevassa
energiapuun hankintaketjussa kosteus pystytään määrittämään tarkasti vasta käyttöpaikassa, lämpö- tai voimalaitoksessa. Siellä toimitetun hake-erän kosteus määritellään
useimmiten niin sanotulla lämpökaappi- tai uunikuivausmenetelmällä. Tässä menetelmässä
puun massa mitataan kosteana (tuorekosteus), minkä jälkeen puu kuivataan tarkoituksenmukaisessa lämpökaapissa. Kuivaamisen jälkeen puun massa määritellään uudelleen.
Puun kosteus lasketaan tuore- ja kuivamassan eron perusteella. (Ronkainen 2010: Ihalainen, T & Nissinen, A 2010)
Latvusmassan kosteuden mittaaminen maastossa on lähes mahdotonta mittaamiseen kehitettyjen ja riittävän luotettavien mittareiden puutteen vuoksi sekä mitattavan materiaalin
fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Kosteusmittauksen järjestäminen maastossa vaatisi lisää
työvoimaa ja lisäisi näinollen kustannuksia arvoketjussa. Tästä syystä kosteuden määritys
luotettavasti vaatii laboratorio-olosuhteita. (Ronkainen 2010 s.11)
Kuiton (2005) mukaan kaatotuoreen ensiharvennus männyn keskimääräinen kosteus kesäaikana kuorellisella runkopuulla on noin 58 % ja latvusmassalla 52–55 %. Tuoreen koivun
kosteus on 40–50 %, lepän 45–55 % ja kuusen 50–60 % (Alakangas 2003 s.31). Tuoreen
hakkutähteen kosteus on 50–60 %, varastossa hakkuutähdehakkeen kosteus vaihtelee välillä 25–65 %.Hakkeen kosteuteen vaikuttaa Suomessa myös vuodenaikojen vaihtelu.
Kuitto (2005) sanoo suurille laitoksille tulevan metsähakkeen tavoitekosteuden olevan talviaikaan alle 50 % ja pienillä laitoksilla alle 40 %. Talvella hakkeen kosteus varastoinnissa
voi kuitenkin nousta jopa 65 %, kun hakkeen sekaan joutuu lunta ja jäätä. Hakkeen kosteutta pyritään alentamaan luonnonkuivauksella, peittämällä välivarastokasoja paperikatteilla, kippaamalla hake käyttöpaikalla katoksiin tai sekoittamalla hakkeen sekaan kuivempia polttoaineita, esimerkiksi turvetta, ennen energialaitoksen kattilaan joutumista. Kosteuden alentamiseksi onkin tärkeää oikeat varastointijärjestelmät sekä välttää lumen ja jään
joutumista hakkeen sekaan.
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Hillebrandin & Nurmen (2001) tekemässä tutkimuksessa on tarkasteltu energiapuun kuivatuksen ja varastoinnin vaikutusta polttoaineen laatuun, etenkin sen kosteuteen, lämpöarvoon ja energiatiheyteen. Kuvassa 13 nähdään heidän tekemänsä tutkimuksen tuloksia,
joiden mukaan sääolosuhteilla on suuri merkitys hakkuutähteen kuivumiseen palstalla.
Haihdunnan ollessa alkukesällä suurempi, sääolot ovat hyvät luonnolliselle haihtumalle. Kesäkuun alussa tehdyissä tienvarsikasoissa hakkutähteet saattavat kuivua jopa 14–20 prosenttiyksikköä ensimmäisen kahden kuukauden aikana. Syksyllä kosteus etenkin palstakasojen kohdalta alkoi kasvaa sateen vaikutuksesta. Peitetyissä kasoissa hakkuutähteen kosteus oli 10-15 %-yksikköä alhaisempi peittämättömiin verrattuna Hillebrand toteaakin tutkimuksessaan laadunhallinnan olevan yksi vaikeimmista kohdista metsähakkeen hankintaketjussa ja hakkeen pitkäaikaisen varastoinnin aiheuttavan kuiva-ainetappioita, energiasisällön alenemista sekä jopa terveyshaittoja.

Kuva 13. Kesäkuun alussa tuoreista hakkuutähteistä tehtyjen varastokasojen keskimääräiset kosteudet (Hillebrand, 2001, s. 290)
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Kesäaikaan hakkuutähdettä suositellaan kuivatettavaksi yhdestä kolmeen viikkoa palstalla,
jotta niiden neulas- ja klooripitoisuus pienenee. Tuona aikana, hyvien sääolosuhteiden vallitessa, hakkuutähteet saatavat kuivua alle 40 %:n kosteuteen. Näin saavutettu kuivuus tulisi saada säilytetty, jotta hakkeen energiasisältö säilyi. Säilyvyyttä voidaan parantaa peittämällä kasa tarkoituksenmukaisella paperilla. Talvella syntyvää hakkuutähdettä ei tule kerätä kasoihin, koska tuolloin hakkuutähteen kosteus saattaa olla yli 60 %, mikä tekee hakkuutähteestä polttoon kelpaamatonta. (Hillebrand 2001, s. 290)
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4.9. Hakkeesta saatava energiamäärä
Lämpö- ja voimalaitoksilla käytettiin vuonna 2014 18,3 miljoonaa kiintokuutiometriä kiinteitä
puupolttoaineita, jolla tuotettiin 36 TWh energiaa. Metsähakkeen osuus tuosta määrästä oli
7,4 miljoonaa kuutiometriä, joka vastasi 15,1 TWh energiaa. Haketta käytettiin kaikkiaan
910 ei lämpö ja voimalaitoksessa. (Tilastokeskus 2014)
Vuoteen 2020 mennessä metsähakkeelle asetettu 25 TWh:n suuruinen käyttötavoite voidaan saavuttaa yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa sekä erillisessä lämmöntuotannossa, sillä tässä tarkastelussa metsähakkeen käyttömääräksi arvioitiin 25,4 TWh
vuonna 2020. Eniten metsähakkeen käyttöä voidaan lisätä yhdyskuntien CHP-laitoksissa
(5,8 TWh) ja kivihiiltä käyttävissä CHP-laitoksissa (4,1 TWh). Lisäksi Suomeen on suunnitteilla kolme biojalostamoa, joiden kokonaistuotantokapasiteetti on noin 7 TWh liikenteen
biopolttoainetta. Polttoainemäärän valmistamiseen tarvitaan 12 TWh metsähaketta, jos biopolttoaine tuotetaan pelkästään metsähakkeella.

Metsähakkeen lämpöarvo saapumistilassa
Metsäenergiahakkeen todellinen lämpöarvo eli tehollinen lämpöarvo saapumistilassa saadaan laskettua vähentämällä kuiva-aineen lämpöarvosta hakkeen sisältämän veden höyrystymiseen vaadittava lämpömäärä. Alla olevassa yhtälössä on esitetty tehollisen lämpöarvon laskeminen Alakankaan (2014, s. 23) mukaan
100−𝑀𝑎𝑟

𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟 = 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑑 𝑋 (

100

) − 0,02443 𝑥 𝑀𝑎𝑟

(5)

missä

𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟 on tehollinen lämpöarvo (vakiopaineessa) saapumistilassa
( MJ/kg).

𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑑

on tehollinen lämpöarvo (vakiopaineessa) kuiva-aineessa

(MJ/kg).

𝑀𝑎𝑟

on kosteus saapumistilassa [p-%] ja

0,02443

on höyrystymisen entalpian korjauskerroin (vakiopaineessa) ve-

delle
(kosteus) 25°C lämpötilassa [MJ/kg per 1 p-% kosteutta].
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Metsähakkeen energiatiheys
Metsäenergiahakkeen energiatiheys saapumistilassa voidaan määritellä yhtälöllä. Näin
saatu tulos kertoo hakekuutiosta saatavan MWh määrän. Alla olevassa kaavassa on esitetty saapumistilassa olevan hakkeen energiatiheyden laskeminen.

𝘌𝑎𝑟 =

1
3600

𝑋 𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟 𝑋𝘉𝘋𝑎𝑟

(6)

missä

𝘌𝑎𝑟

on biopolttoaineen energiatiheys saapumistilassa

(MWh/irto-m3).

𝑞𝑝,𝑛𝑒𝑡,𝑎𝑟

on tehollinen lämpöarvo saapumistilassa (MJ/kg).

𝘉𝘋𝑎𝑟

on irtotiheys eli puupolttoaineen tilavuuspaino saapumistilassa
3

(kg/irto-m ).
1
3600

on muuntokerroin energiayksikölle (MJ:stä MWH:in).

Metsäenergiahakekuorman kokonaisenergiamäärä
Lämpö- ja voimalaitoksille toimitetusta metsäenergiahakekuormasta voidaan määrittää kokonaisenergiamäärä, joka saadaan, kun kuorman hake poltetaan kattilassa.
Toimitettu energiamäärä saadaan laskettua yhtälöllä. Alla olevassa kaavassa on
kerrottu hakekuorman energiamäärän laskeminen.

W=

Q
3,6

xm

(7)

missä
Q
3,6

on saapumistilaisen tehollisen lämpöarvon (MJ/kg) muunto yk-

siköihin MWh/t ja
m

on toimitetun polttoaineen massa/paino (tonnia)
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Pienten toimituserin kohdalla laskenta voidaan suorittaa myös seuraavasti:


toimitettavan polttoaine-erän tilavuus mitataan Puutavaran mittauslain mukaan



määritetään polttoaineen irtotiheys



määritetään erän kosteus ja käytetään sovittua puupolttoainelajikohtaista
kuiva-aineen tehollista lämpöarvoa

(Alakangas 2014, s. 25)
Hakkeesta saatava energiamäärä on syytä tietää, koska lämpö- ja voimalaitosten
maksama korvaus hakkeesta perustuu heidän hakekuormasta saamaansa energiamäärään. Kaupankäynnin yksikkö on näinollen €/MWh.
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5 Case yritys

Kohdeorganisaationa tässä tutkimuksessa toimii suuren suomalaisen metsäteollisuuskonsernin puunhankinnasta ja metsäpalveluista vastaava kotimaan organisaatio. Kohdeorganisaatio vastaa kaikesta puun hankinnasta samaan konserniin kuuluville tuotantolaitoksille.
Metsäenergian hankinta on integroitu osaksi yrityksen puunhankintaa ja sen hankinta on
kytketty yleensä yhteen ainespuun hankinnan kanssa. Yritys ei juurikaan tee metsäenergian hankintaa kohteista, joissa ei olisi myös ainespuun hankintaa.
Yritys on suuri metsäenergian toimittaja Suomessa. Ainespuukaupan yhteydessä hankkimansa metsäenergiajakeet yritys myy pääsääntöisesti konsernin ulkopuolisille lämpö- ja
voimalaitoksille.
Tämä työ rajattiin koskemaan kotimaasta pystykaupan yhteydessä tehtävää latvusmassan
hankintaa. Eri metsäenergiajakeiden hankintaprosessit poikkeavat jonkin verran toisistaan
korjuun ja kuivattamisen sekä kustannusten osalta, siksi työ haluttiin rajata koskemaan yhtä
tiettyä energiajaetta. Latvusmassan hankintaan kohdistuu muita metsäenergiajakeita
enemmän haasteita mittaamisen ja kuiva-ainetappion osalta. Lisäksi latvusmassa on energiarangan ohella yleisimpiä yrityksen välittämiä metsäenergiajakeita. Tästä syystä latvusmassan hankintaketjun kannattavuutta ja tehokkuutta halutaan kehittää ja parantaa.
Kannattavuuteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot ovat yrityksen salassa pidettäviä tietoja ja
tässä tutkimuksessa esitetyt luvut ovat muunneltuja, kuitenkin niin, että analysoidut asiat ja
lasketut arvot pystytään havainnollistamaan ja todistamaan.

5.1. Tutkimusaineisto ja tutkimuksen toteutus
Tutkimusaineistona arvoketjuanalyysiä tehtäessä käytettiin yrityksen olemassa olevia prosessikaavioita, taloudellisia ja tuotannollisia raportteja sekä henkilöhaastatteluita. Edellä
mainittujen aineistojen lisäksi tietoa kerättiin metsäenergiaa käsittelevästä kirjallisuudesta.
Tutkimusaineiston perusteella yrityksen metsäenergian ja erityisesti latvusmassan hankintaprosessista muodostettiin yleiskuva, josta ilmeni hankintaprosessin osatekijät sekä niiden
aikaansaama tuotos ja lisäarvo hankintaketjussa.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli selvittää yrityksen hakkuutähdehakkeen arvoketju. Yrityksessä tätä hakkuutähdehaketta kutsutaan termillä latvusmassahake.
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Tässä raportissa jäljempänä käytetään yrityksessä käytössä olevaa termiä latvusmassa ja
latvusmassahake kuvaamaan tutkittavaa kohdetta.
Arvoketjuanalyysiä hyödyntämällä tutkimusta jatkettiin selvittämällä eri kustannustekijöiden
vaikutusta kannattavuuteen ja mahdollisuuksia sen parantamiseen. Kustannustekijöiden
vaikutusta kannattavuuteen tutkittiin herkkyysanalyysin avulla. Herkkyysanalyysissä kustannustekijöinä käytettiin tienvarsihintaa, kaukokuljetuksesta aiheutuvia kuljetuskustannuksia sekä haketuskustannusta. Herkkyysanalyysissä yhtenä muuttujana oli myös kosteus %,
jolla on vaikutusta sekä kuljetus- että haketuskustannuksiin. Herkkyysanalyysissä käytetty
tienvarsihinta koostuu metsänomistajalle latvusmassasta maksetusta korvauksesta, metsäkuljetuksesta maksetusta korvauksesta sekä latvusmassan korjuusta hakkuuyrittäjälle
maksetusta korvauksesta.
Kustannuksia, tuottavuutta ja varastointia tarkasteltaessa tutkimusaineistona käytettiin erilaisia saatavilla olevia dokumentteja, kuten raportteja ja kokousmuistioita, yrityksen yleisiä
ohjeistuksia ja raportointijärjestelmästä saatavia tietoja sekä erilaisia valmiiksi koostettua
raportteja aiheesta. Tätä aineistoa kerätessä tutkimusaineisto rajattiin ajallisesti koskemaan
yhden vuoden tarkastelujaksoa. Tarkastelujaksoon haluttiin mukaan yksi täysi lämmityskausi, jolloin metsäenergiaa toimitetaan ja kulutetaan maksimaalisesti. Lämmityskausi alkaa yleensä lokakuussa ja päättyy maaliskuussa. Lisäksi tarkasteluun otettiin mukaan yksi
metsäenergian hankkimisen kannalta aktiivisin ajanjakso, joka ulottuu maaliskuusta syyskuuhun. Tuona aikana on suositeltavaa kerätä, kuivattaa ja varastoida seuraavalla lämmityskaudella tarvittava latvusmassajae. Näin tarkasteltuna kustannuksia ja varastointia koskevat raportit koskivat ajanjaksoa lokakuusta 2014 syyskuuhun 2015.
Tutkimusaineistoa koottiin lisäksi haastatteluilla. Haastattelut suoritettiin syksyn 2015 kuluessa avoimen haastattelun periaatteella, henkilöiltä, jotka toimivat vastuullisissa ja ohjaavissa tehtävissä yrityksen metsäenergiaan liittyvässä tuotantoketjussa. Haastatteluiden
avulla pystyttiin keräämään luotettavaa ja perusteltua tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi
haastattelulla kerättävän aineiston hyödyksi osoittautui se, että haastatteluista saatuun aineistoon oli myöhemmin helppo palata ja esittää tarkentavia kysymyksiä tai hypoteeseja,
joilla tutkittavaa asiaa saatiin syvennyttyä.

5.2 Yrityksen latvusmassan hankintaprosessi ja arvoketju
Yrityksen latvusmassan hankinta tapahtuu ainespuun hankinnan yhteydessä. Ainespuun
hankinnasta tehdään metsänomistajan kanssa puukauppasopimus, jossa sovitaan ostajan
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hakkuuoikeudesta määritellyn, maantieteellisesti rajatun puuston hakkuuseen. Tätä kauppatyyppiä kutsutaan pystykaupaksi.
Pystykaupassa ostaja yritys vastaa puuston hakkuusta, metsäenergian korjaamisesta ja
toimittamisesta metsästä eteenpäin. Kaupan yhteydessä voidaan sopia myös metsänhoidollisista toimenpiteistä, joita ostaja suorittaa kaupan kohteena olevalle alueelle. Ostajalla
on oikeus antaa hankintaan liittyvät toimenpiteen kolmannen osapuolen suoritettavaksi. Yritys käyttääkin hakkuussa, metsäkuljetuksessa, haketuksessa ja kaukokuljetuksessa alihankkijoita eli urakoitsijoita.
Hakkuuoikeuden kohteena olevaa alaa kutsutaan leimikoksi. Yrityksen metsäenergian hankintaa ohjaavat siis myös edellä mainitut puukaupan yhteydessä sovittavat metsänhoidolliset seikat. Kun yritys tekee ainespuukauppaa, se haluaa samalla tarjota metsänomistajalle
kokonaisvaltaisesti metsänhoitopalveluita, joka pitää sisällään hakkuualan muokkaamisen
ja uudistamisen sekä uuden metsän istuttamisen. Tämä johtaa siihen, että ainespuun hakkuun yhteydessä syntyneet latvusmassavarannot on siirrettävä pois hakkuualueilta ennen
kuin maanmuokkaus ja uuden metsän istuttaminen voidaan aloittaa. Näin ollen metsäenergia saatetaan joutua kuljettamaan pois metsästä ennen kuin se olisi energiasisällöllisesti
järkevää. Yrityksessä latvusmassalle suositellaan vähintäänkin kolmen viikon kuivumista
palstalla. Lisäksi hakkuussa tulee kiinnittää erityistä huomiota latvusmassan hakkuutapaan
kasoille palstalla kuivatuksen varmistamiseksi. Tällä kuivumisella halutaan varmistaa, että
lehdet ja neulaset tippuisivat pois ja niistä saatava ravinne jäisi metsiin. Lisäksi palstalla
kuivumisella on se etu, että pienissä ja ilmavissa kasoissa, hyvien sääolosuhteiden vallitessa metsäenergian kosteuspitoisuus saattaa laskea jopa alle 40 %-yksikköön.
Yrityksen ohjeiden mukaisesti latvusmassaa hankitaan havupuuvaltaisilta alueilta pystykaupan yhteydessä. Latvusmassan kokonaiskertymän yhdellä varastopaikalla on oltava vähintään 40 m3 ja metsäkuljetusmatka saa olla maksimissaan 1000m. Pystykaupan yhteydessä
ostettavasta latvusmassasta maksetaan metsänomistajalle puukaupan yhteydessä sovittu
korvaus €/ m3. Korvattavan latvusmassan määrä perustuu joko mittaustodistuksella ilmoitetun ainespuukaupan määrään ja sen laskennallinen määrä on silloin 0,2 x kerättävän alueen ainespuumäärä. Latvusmassasta metsäomistajalle maksettava korvaus voidaan sopia
maksettavaksi vaihtoehtoisesti metsäkuljetuksen yhteydessä tehtävän kuormainvaakamittauksen perusteella. Korvaus metsänomistajalle suoritetaan kuitenkin aina €/m3 perusteisesti ja tarvittaessa tonnit muutetaan kuutioiksi Luonnonvarakeskuksen tarjoaman EPPU-
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laskurilla avulla. Sovellus suorittaa painon ja tilavuuden muunnon käyttäen tuoretiheyslukuja. Yrityksen raportointijärjestelmässä kaikkia energiajakeita käsitellään tilavuusyksikössä.
Yrityksen ohjeistuksen mukaan latvusmassaa voidaan hankkia myös talvileimikoista, mikäli
kesäaikainen metsäkuljetus on mahdollista. Talviaikaan metsäkuljetusta ei tehdä, koska
talvella kuljetettu latvusmassa olisi tienvarsikasassa liian kosteaa, eikä se kasaan tuotuna
pääsisi kuivumaan riittävästi. Lisäksi kosteuden vaikutuksesta, siinä alkaisi tapahtua mikrobien aiheuttamaa hävikkiä.
Yrityksen nykyisten ohjeiden mukaan metsäkuljetus suoritetaan niin kutsutun latvusmassa
vuosikellon mukaisesti. Vuosikello on latvusmassan hankintaa, kuivatusta ja metsäkuljetusta ohjaava aikataulullinen yleisohje. Vuosikellon mukaan toimittaessa, huhti-kesäkuussa
suoritetuilta hakkuualueilta latvusmassa tulisi kuljettaa pois heinäkuun loppuun mennessä.
Heinä-elokuun aikana hakatuilta alueilta latvusmassa tulisi kuljettaa pois syyskuun loppuun
mennessä. Talvileimikoilta, joilla hakkuu tapahtuu syyskuun ja maaliskuun välisenä aikana,
latvusmassa tulisi kuljettaa pois kesäkuun puoleen väliin mennessä. Latvusmassan tulisi
Tapion (Kuusinen et al. 2010, s.18) hyvän metsänhoidon suositusten mukaan kuivua hakkuuaukealla touko-kesäkuussa vähintään kahdesta kolmeen viikkoa ja loppukesällä vähintään neljä viikkoa. Yrityksessä ohjeistetaan vähintään kolmen viikon kuivumista hakkuuaukealla. Tällä varmistetaan, että mahdollisimman suuri osa ravinnepitoisista neulasista ja
lehdistä varisee kasvupaikalle ja metsäkuljetuksen aikainen latvusmassa olisi mahdollisimman kuivaa ja hyvälaatuista. Veden haihtuminen latvusmassasta on myös tehokkaampaa,
mitä aukeammalla ja tuulisemmalla paikalla se saa kuivua.
Varastoinnin aikainen kuivuminen varmistetaan valitsemalla mahdollisimman aukea varastopaikka. Latvusmassaa ei yrityksen ohjeistuksen mukaan saa metsäkuljettaa vihreänä.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hakkuutähteen on annettava kuivua palstalla ohjeistettu aika. Tällä halutaan välttää tuoreiden, klooripitoisten neulasten polttoa, joka aiheuttaa
korroosiota nykyaikaisissa lämpö- ja voimalaitosten kattiloissa (Kuusinen et al. 2010, s .18).
Pystykaupalla hankittu latvusmassa kerätään talteen yrityksen yhteistyökumppaneiden toimesta. Yritys käyttää kaikkeen korjuu ja metsäkuljetus tapahtumiin alihankkijoita. Hakkuusta ja metsäkuljetuksesta vastaava metsäkoneyrittäjä tekee yritykselle metsäkuljetusilmoituksen metsäkuljetuskoneen mittaustuloksen mukaisella määrällä. Metsäkuljetuksen
määrä tonneissa mitataan pääosin metsäkuljetuksen yhteydessä kuormainvaakamittauksella. Tuoretiheysluvun avulla saatu määrä muutetaan kiintokuutioiksi. Maan kantavuuden
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vahvistamiseen (havutus) käytettyä latvusmassaa ei ajeta pinolle ja punnita, eli siitä ei makseta korvausta metsäkoneyrittäjälle.
Metsäkuljetuksen jälkeen latvusmassat kerätään metsäautotien varteen odottamaan haketusta tai kuljetusta sellaisenaan joko suoraan käyttökohteeseen tai terminaaliin varastoitavaksi. Metsäautotien varteen toimitetut latvusmassakasat suositellaan peitettäväksi, jotta
palstalla saavutettu kosteusprosentti saataisiin mahdollisimman hyvin säilytettyä. Peittämisen suorittaa metsäkuljetuksen tehnyt yrittäjä, joka ilmoittaa siitä yritykselle tekemällään
metsäkuljetusilmoituksella.
Metsäomistajalle latvusmassasta maksettava korvaus perustuu mittaustodistuksella ilmoitettuun määrään. Mittaustodistus latvusmassasta tehdään pääosin hakkuun jälkeen samalla kuin pyöreästä puustakin. Latvusmassan määrä määritellään kasoille hakatun alueen
ainespuumäärän mukaan ja se on 0,2*ainespuumäärä. Ainespuumäärä saadaan monitoimikoneen tiedoista. Metsänomistajalle maksettavaa korvausta voidaan määräkerrointa pienentämällä pienentää yhteisesti myyjän kanssa sopien poikkeavissa määräkertymissä. Tällaista määräkertymän poikkeamaa saattaa aiheuttaa tarve käyttää latvusmassaa ylimääräiseen maan vahvistamiseen korjuualalla tai keruualan pieneneminen tai puuston harvalukuisuus keruualalla.
Hakkuutähde kerätään niin sanotulla irtorisumenetelmällä, jossa hakkuukone karsii ja katkoo latvat kasoihin. Latvusten annetaan kuivua palstalla kasoissa vähintään kolme viikkoa.
Tämän jälkeen suoritetaan metsäkuljetus, jossa kasat siirretään metsäautotien varteen suurempiin kasoihin odottamaan haketusta. Tämä välivarastointi saattaa kestää muutamasta
päivästä muutamaan vuoteen. Metsäteiden varsille varastoidut hakkuutähteet peitetään tarkoitukseen hankitulla paperilla. Peittämisellä taataan hakkuutähteen saavutetun kuivuuden
säilyminen talven yli sekä näinollen kannattavuuteen vaikuttava energiasisältö.
Kirjallisten lähteiden mukaan (Nummelin et al. 2014, Rinne 2010, Ihalainen & Niskanen
2010, Standström 2014) ) latvusmassan, kuten muidenkin metsäenergiajakeiden, hankintaketjussa voidaan tunnistaa neljä erilaista toimitusketjua perustuen siihen, missä tuotantoketjun vaiheessa metsäenergia haketetaan. Haketus voi tapahtua joko palstalla, metsäautotienvarressa, terminaalissa tai käyttöpaikalla. Tienvarsihaketus on yleisin Suomessa
vuonna 2014 käytössä ollut tuotantoketju (Standström 2014).
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Tutkimuksessa ilmeni, että yrityksellä oli tutkittavana ajanjaksona ollut kaksi pääasiallista
tuotantoketjua latvusmassahakkeen toimittamiselle loppukäyttäjälle. Yrityksen latvusmassan hankintaprosessista on määriteltävissä samat arvoketjutoiminnot kuin Ihalainen & Nissinen (2010) totesivat tutkimuksessaan. Kyseiset arvoketjutoiminnot on kuvattuna alla kuvassa 15. Tutkittavan yrityksen tuotantomäärältään suurin tuotantoketju on saman prosessikaavion mukainen. Siinä haketus tapahtuu metsäautotien varressa ja hake kuljetetaan
suoraan käyttökohteeseen. Yrityksen määrällisesti toiseksi suurimmassa toimitusketjussa
tienvarressa valmistettu hake kuljetetaan varastoitavaksi terminaaliin, josta se toimitetaan
asiakkaalle. Terminaalivarastoja käytetään varmentamaan hakkeen saatavuutta esimerkiksi kelirikkoaikana tai muutoin, kun tarvitaan nopeaa toimitusta.
Kustannuksia ja varastointia tutkittaessa tässä tutkimuksessa keskityttiin tuotantoketjuun,
jossa latvusmassasta tuotettu hake toimitetaan suoraan loppukäyttäjälle. Tämän toimitusketjun kautta kulki 89% tarkastelujakson aikana toimitetusta latvusmassahakkeesta.
Yrityksen metsäenergian hankintaprosessi on toimittajalähtöinen. Pellin (2010) mukaan toimittajalähtöisessä arvoverkossa energialaitos ostaa hakkeen suoraan laitokselle toimitettuna metsäteollisuuden hankintaorganisaatiolta.

Kuva 14. Yrityksen latvusmassan pääasiallinen logistinen prosessi

Yrityksessä kutsutaan haketusyrittäjiksi alihankkijoita jotka hakettavat ja kuljettavat metsäenergiahakkeen metsäautotien varresta eteenpäin joko terminaaliin tai käyttökohteeseen.
Näiden haketusyrittäjien toimintaansa ohjataan LogForce ohjelman kautta. LogForce on
metsätoimialan kuljetuksiin tarkoitettu ohjelmistopalvelu, joka kattaa kuljetusyrittäjän ja metsäyhtiön yhteistyössään tarvitsemat toiminnot (LogForce). Ohjelmassa haketusyrittäjä on
ohjattu suorittamaan toimintoja tietyllä maantieteellisellä alueella. Kun yrityksen Logforce
järjestelmään tulee latvusmassaa tienvarsivarastoon haketusyrittäjän hallinnoimalla alueella, haketusyrittäjä saa tämän tietoonsa ja pääsee tekemään omaa toiminnanohjaussuunnitelmaansa saamiinsa varastopaikan sijainti ja varastossa olevan latvusmassan
kosteus-% tietoihin perustuen. Yrityksen ja haketusyrittäjän kanssa tehtävässä sopimuksessa on sovittu, että haketusyrittäjän vastuulla on haketusten ja kuljetusten organisointi
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niin, että haketusyrittäjä toimittaisi toimituskohteeseen aina mahdollisimman kuivaa latvusmassahaketta. Haketusyrittäjän tulisi kuljetus- ja haketussuunnitelmia tehdessään huomioida myös latvusmassan tienvarsivaraston syntypäivä, niin että ensisijainen pyrkimys olisi
hakettaa varastointi-iältään vanhinta latvusmassaa. Tällä pyritään minimoimaan varastoinnin aikainen latvusmassan kuiva-ainetappio.
Haketusyrittäjälle haketuksesta ja kuljetuksesta maksettava korvaus perustuu kuljetusmatkan lisäksi kuljetettavan erän energiasisältöön (MWh/ m3). Tämä energiasisältö määräytyy
hakkeen kosteus- % mukaan. Kuljetetun hakkeen lämpöarvo saadaan tietoon lopulliselta
toimituskohteelta, joka analysoi sinne toimitetut hake-erät yleensä päiväkohtaisesti. Toimitettu energiasisältö raportoidaan yritykselle asiakkaiden toimesta viikoittain.
Yrityksen asiakassuhteet ovat vakiintuneita, mikä omalta osaltaan helpottaa myös metsäenergian hankinnan suunnittelua. Hankinnan suunnittelua ohjaa asiakkaiden antamat ostoennusteet, joiden perusteella hankintasuunnitelmat tehdään. Asiakkaat eivät kuitenkaan
ole sitoutuneita ennusteissa antamiinsa ostomääriin ja näin riski hankinnan osalta siirtyy
täysin yritykselle. Metsäenergian hankinnasta aiheutuvaa riskiä lisää pitkä aikajänne puukauppasopimuksesta siihen, kun kuivunut latvusmassa on tienvarressa haketettavissa.
Tämä aikajänne voi olla jopa kolme vuotta.
Metsäenergian toimitusketjussa kustannuksia syntyy metsäenergian hankinnan suoritetuotannon seurauksena. Metsäenergian suoritteena voidaan pitää hake-erän toimittamista
asiakaan osoittamaan toimituskohteeseen. Suoritteen arvo voidaan määrittää toimitetun
energiamäärän aiheuttamana laskutustuottona. Toimitusketjun kustannukset aiheutuvat
puukauppasopimuksessa määritellystä metsäenergian hankinnasta, puunhakkuun yhteydessä suoritettavasta metsäenergian hakkuusta ja keruusta, metsäenergian metsäkuljetuksesta, metsäenergian haketuksesta, varastointiin liittyvistä toiminnoista, kaukokuljetuksesta, organisaatiokustannuksista sekä käyttöomaisuuden sitoutumisesta.
Metsäenergian hankintaan liittyvät kustannukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa tietylle hankintalähteelle aiheuttamisperiaatteen mukaan.
Välillisiä kustannuksia latvusmassan hankintaprosessissa ovat erilaiset hallinnointi ja varastointikustannukset. Peittelykustannukset ja talviteiden kunnossapito ovat kustannuksia,
jotka yrityksessä on sisällytetty yleiskustannuksiin. Yleiskustannuksia ei yrityksen kustannusraporteissa ole eritelty, vaan ne on sisällytetty katteeseen. Näinollen niiden tarkastelu
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on jätetty tämän tutkimustyön ulkopuolelle ja tyydytty toteamaan, että ne osaltaan vähentävät katetuottavuutta.
Tässä tutkimuksessa käytettävällä termillä käyttöpaikkahinta tarkoitetaan sitä euromääräistä korvausta, jonka yritys saa myydessään metsäenergiahaketta lämpö- ja voimalaitoksille. Tämä korvaus perustuu toimitettuun energiasisältöön ja koostuu yrityksen metsäenergian hankintakustannuksista, käsittelystä ja varastoinnista maksamista suoritteista ja katteesta, jonka yritys saa myydessään hakkeen.
Lämpö- ja voimalaitoksille toimitettava metsäenergia toimitetaan pääsääntöisesti hakkeen
muodossa, koska hakkeen kuljettaminen on taloudellisempaa verrattuna latvusmassaan.
Lisäksi metsänenergian kuljetuksen taloudellisuuteen vaikuttaa kuljetetun erän tilavuuspaino, energiatiheys sekä kuljetusmatkan pituus ja kalustokohtaiset ominaisuudet. Metsäautotien varresta haketta kuljetettaessa yrityksen alihankkijoiden käytetyin ajoneuvo on
kontillinen hakeauto, jonka kuormatilavuus on 120 irtokuutiota (i-m3). Mikäli hakeauton
kontti on täyteen lastattu, yhdellä kuljetuserällä saadaan kuljetettua 48 kiintokuutiota haketta. Latvusmassahakkeen kosteuden ollessa 30 %, tällaisen 48 kuutioisen kuorman energiasisältö on noin 105 MWh. Mikäli hakkeen kosteus on 55 %, saman kokoisessa kuormassa kulkee energiaa noin 94 MWh, jolloin toiminta on 10 % tehottomampaa perustuen
kuljetettuun energiasisältöön.

5.3 Latvusmassahakkeen kannattavuuden arviointi yrityksessä
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin latvusmassasta tehdyn hakkeen kannattavuutta. Toimitusketjuun liittyviä kustannuksia ja tuottoja tutkittaessa lähdettiin liikkeelle laskemalla kuormakohtainen hake-erän lämpöarvo kaavan 5 mukaan ja tämän jälkeen kuormakohtainen
hake-erän energiasisältö kaavan 6 mukaan. Sekä tehollinen lämpöarvo saapumistilassa
että kuormakohtainen energiasisältö saapumistilassa laskettiin eri kosteusprosenttien vallitessa. Laskelmien tulokset ja kustannuslaskennassa käytetyt kosteusprosenttikohtaiset
energiasisällöt näkyvät jäljempänä taulukossa 1.
Laskelmissa on käytetty kuiva-aineen tehollisena lämpöarvona 19,7 MJ/kg, joka on kuusen
hakkuutähde hakkeelle kirjallisuudessa ilmoitettu arvo. Tämä lämpöarvo huomioi hakkeessa olevan veden ja sen palamiseen tarvittavan energian. (Alakangas 2000).
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Yrityksen kuljetusraporteista saadun tiedon perusteella, keskimääräinen tienvarresta toimituskohteeseen toimitettu hake-erä eli yksi kuorma oli 41,8 m3. Tälle toimituserälle laskettiin
energiasisältö eri kosteusprosenteilla kaavan 7 mukaan.
Yrityksen hankkimasta latvusmassasta käytännössä kaikki on havupuuperäistä, joten tässä
tutkimuksessa tehdyissä laskelmissa latvusmassan kuiva-tuoretiheytenä käytettiin lukua
425kg/m3 laskettaessa hake-erän massaan ja energiasisältöä / m3.
Kannattavuuden arvioimiseksi selvitettiin latvusmassan keskimääräiset tienvarsikustannukset, kaukokuljetuksesta maksetut kuljetuskustannukset, haketuskustannukset sekä toimituserästä saatavat myyntituotot.
Yrityksen hankkimasta latvusmassasta käytännössä kaikki on havupuuperäistä, joten tässä
tutkimuksessa tehdyissä laskelmissa latvusmassan kuiva-tuoretiheytenä käytettiin lukua
425kg/m3.

Kosteus %
Hake-erän
saapumistilassa massa kg
55
39478
50
35530
45
32300
40
29608
35
27331
30
25379
25
23687
20
22206
15
20900
10
19739
5
18700
0
17765

tehollinen
lämpöarvo
saapumistilassa
kWh/kg
2,05
2,36
2,66
2,96
3,27
3,57
3,87
4,18
4,48
4,78
5,09
5,39

Hake-erän
energiasisältö
MWh/kuorma
81,05
83,73
85,92
87,75
89,29
90,62
91,76
92,77
93,66
94,44
95,15
95,78

MWh/m3
1,94
2,00
2,06
2,10
2,14
2,17
2,20
2,22
2,24
2,26
2,28
2,29

Taulukko 1. Laskelmissa käytetyt hake-erän massat ja energiasisällöt eri kosteusprosenteilla.
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Tämän tutkimuksen kannattavuuslaskelmissa käytettävät hake-eräkohtaiset energiasisällöt
nähdään taulukosta 1. Taulukossa laskettu hake-erän massa ja siten myös energiasisältö
perustuu yrityksen suoriteraporttien perusteella saatuun tietoon yrityksen keskikeskimääräisestä toimitetusta kuormakoosta, joka on 41,8 m3.
Kiintokuution ja kuiva-tuoretiheyden avulla saadaan laskettua hake-erän massa 0 % kosteudessa olevalle puuaineelle, joka tässä takauksessa on kaavan 8 mukaan 41,8m3X 425
kg/m3=17765kg. Kosteuden ollessa suurempi kuin 0 %, tulee kuorman kokonaismassaa
lisätä myös siinä olevan veden massa, joka saadaan laskemalla seuraavasti.
Paino = tuoretiheys / (100 – kosteus- %) X 100

(8)

Näin tehdyllä laskelmalla 40 % kostean hakkeen energiasisältö olisi 2,1 MWh/ m3, jota käytettiin laskelmien perustana. Tarkasteluajanjaksolla yrityksen toimittamien kaikkien metsäenergiajakeiden keskimääräinen energiasisältö oli 1,93 MWh/m3 ja latvusmassasta tehdyn
hakkeen energiasisältö 2,06 MWh/m3, joka tehdyn laskelman mukaan tarkoittaisi 45 % kosteana toimitettua haketta.
Kustannusanalyysissä selvitettiin yhden hake-erän kustannukset ja myynnistä saadut tuotot
käyttöpaikalle toimitettuna. Kustannuslaskennassa hankintakustannuksina käytettiin yrityksen omakustannusarvo (OKA ) raportilta saatavia tietoja metsänomistajalle maksetusta korvauksesta (€/m3), hakkuusta koneyrittäjälle maksetusta korvauksesta (€/m3) sekä metsäkuljetuksesta koneyrittäjälle maksetusta korvauksesta (€/m3) . Nämä kustannukset laskettiin yhteen. Yrityksessä tästä kustannuksesta käytetään yleisnimitystä tienvarsihinta,
Laskelmissa tienvarsihinta kerrottiin kuljetetun keskimääräisen hake-erän kuutiomäärällä
jolloin saatiin tietää koko kuormaan kohdistuneet tienvarsikustannukset.
Kuormakohtaisia haketuskustannukset laskettiin kertomalla kuormakohtainen energiasisältö haketuksesta maksettavalla korvauksella, jolloin tulokseksi saatiin haketuksesta maksettu suoritekorvaus €/MWh.
Kustannuslaskelmissa käytetyt kuljetuskustannukset saatiin yrityksen käyttämästä kuljetustaksataulukosta. Kuljetuksen osalta kustannuksiin vaikuttaa kuljetetun matkan pituus ja
kuljetuksesta maksettava korvaus perustuu toimitettuun kuorman energiasisältöön. Toisin
sanoen kuljetuskorvaus on €/ MWh / km perusteinen. Tällä korvausmenettelyllä pyritään
siihen, että haketus- ja kuljetusyrittäjät valitsisivat kuljetettavakseen mahdollisimman kuivan
latvusmassaerän. Edellä mainitulla periaatteella laskettaessa metsäautontienvarresta kuljetettavalle hake-erälle saatiin laskettua kustannukset eri kosteusprosenttien ja matkojen
vaikutuksesta keskimääräiselle kuormalle (41,8 m3).
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Kuormakohtaiset tuotot laskettiin hake-erän energiasisältöön perustuen, kertomalla energiasisältö tarkastelujakson aikana saadulla keskimääräisellä käyttöpaikkahinnalla.
Haketusyrittäjän kannalta kustannustehokkainta olisi toimia tehokkaasti mahdollisimman lyhyillä välimatkoilla ja hakettaa tienvarsivarastoihin kertyneet latvusmassaerät järjestyksessä. Tällöin kaluston siirtämiseen käytetty aika ja polttoaineen kulutus saataisiin minimoitua. Maksimoidakseen tulonsa, haketusyrittäjän tulee kuitenkin pyrkiä hakettaa ja kuljettaa
mahdollisimman kuivaa latvusmassaa, koska mitä suuremman energiamäärän haketusyrittäjä saa kerralla toimitettua toimituskohteeseen, sitä suurempi hänen saamansa korvaus
on. Lisäksi kuljetusyrittäjän tulisi pyrkiä kuljettaa mahdollisimman täysiä kuormia, koska
myös kuorman koolla on vaikutus kuljetettuun energiamäärään. Kuorman kokoon vaikuttaa
kuitenkin myös suurin sallittu ajoneuvon paino kuormattuna. Mitä kosteampaa hakettaa kuljetetaan, sitä helpommin sallittu enimmäispaino saavutetaan.
Kustannusanalyysissä laskettiin hake-erän kokonaiskustannukset ja tuotot toimituspaikkaan toimitettuna eri kosteusprosentin omaaville kuormille erilaisilla toimitusmatkoilla, jotka
olivat 10 km:stä alkaen 20km välein, päättyen 90 km:n. Kuvassa 16 nähdään kuormakohtaiset haketuksesta ja kuljetuksesta syntyneet kustannukset ja niiden muutos kosteusprosentin ja matkan suhteen.

Kuva 15. Kuormakohtaiset haketus- ja kuljetuskulut kosteuden ja matkan muuttuessa.
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Hakkeen kaukokuljetuksessa kuljetetulla matkalla on suuri vaikutus hake-erän kustannuksiin. Tutkimuksessa ilmeni, että yhden erän haketus- ja kuljetuskustannukset nousevat keskimäärin 10 % 10 km matkalla kuljetettaessa haketta 10- 100 km. Lyhemmillä matkoilla, 1050 km kuljetusmatkoilla, kustannukset nousevat keskimääräistä enemmän ja 50- 100 km
matkoilla keskimääräiset haketus- ja kuljetuskustannukset nousevat hieman keskimääräistä vähemmän. Yllä olevasta kuvasta nähdään kuljetusmatkan vaikutus kustannuksiin
hakkeen eri kosteusprosenteilla.
Jotta kuljetusmatkoihin pysyttäisiin vaikuttamaan ja siitä aiheutuvia kustannuksia vähentämään, tulisi yrityksen tehdä muutoksia latvusmassan hankinnan suunnitteluun. Hankinnan
suunnittelu on rajattu tämän tutkimustyön ulkopuolelle ja siksi hankintaa ei tässä yhteydessä käsitellä enempää.
Kuten Ihalainen & Nissinen (Ihalainen, T. Nissinen. A. 2010) ovat todenneet, kuljetuskustannukset ovat strategisesti merkittäviä ja niillä on erittäin suuri vaikutus hakkeen käyttöpaikkakustannuksiin. Kuljetusmatkan pidentyessä, hakkeen kuljetuskustannukset nousevat
huomattavasti. Paitsi kuljetettu matka, kuljetuskustannuksiin vaikuttaa myös hakkeen kosteus, koska kuljetuksesta maksettava korvaus on €/ MWh perusteinen. Toisin sanoen, mitä
kuivempaa haketta kuljetetaan, sitä suurempi on siitä maksettava korvaus saman painoisilla
kuormilla.
Yrityksen käytännössä ainoa hakkeen kaukokuljetusmenetelmä on autokuljetus. Tilastokeskuksen tietojen mukaan (Tilastokeskus 2013, Tilastokeskus 2014) hakkeen keskimääräinen kuljetusmatka vuonna 2013 oli 70km ja vuoteen 2014 mennessä se oli laskenut 38
km:ään. Yrityksen kuljetusraportteja tutkiessa todettiin, että tarkastelujakson aikana keskimääräinen hakkeen kuljetusmatka metsäautotien varresta toimituskohteeseen oli 61,8 km.
Tämä oli 24 km Tilastokeskuksen keskimääräistä kuljetusmatkaa pidempi. Terminaalin
kautta kuljetetun hakkeen kokonaiskuljetusmatkaksi yrityksessä muodostui keskimäärin 84
km josta 46 km oli kuljetusmatka tienvarresta terminaaliin ja 38 km terminaalista käyttökohteeseen.
Latvusmassahakkeen kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa, ongelmaksi muodostuu se,
että osa suoritteista maksetaan €/ m3 ja osa €/ MWh perusteisesti. Laskelmia tehtäessä
onkin ensin muunnettava kaikki kustannukset samaan muotoon. Asiakasta, tässä tapauksessa energia- ja lämpölaitosta, kiinnostaa hake-erän lämpöarvo hakkeen määrän sijaan.
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Laitos raportoi ja maksaa korvauksen hake-erän toimittajalle energiasisällön mukaan, eli €/
MWh. Tästä johtuen työssä kaikki kustannukset pyrittiin muuttamaan muotoon €/ MWh.
Erilaisten kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden arviointia saatiin suoritettua vertailemalla
toteutunutta suoritearvoa ja kustannuksia laskelmissa esitettyihin muihin suoritearvoihin ja
kustannuksiin.
Tarkasteltaessa kustannusten ja tuottojen jakaantumista 60 km kuljetusmatkalla, huomattiin, että eräkohtainen kustannusten suhteellinen osuus pysyi lähes samana vaikka kosteusprosentti olisi laskenut 50 %:sta 20 %:iin. Toisin sanoen, vaikka hake-erästä saatava
tuotto kasvaa kosteuden alentuessa, myös hake-erään kohdistuvat kuljetus- ja haketuskustannukset nousevat kosteuden alentuessa. Kuvassa 16 nähdään tienvarisihinnan, kuljetusja haketuskustannusten sekä eräkohtaisen katteen prosentuaaliset osuudet 60 km matkalla, eri kosteus% vallitessa. Yrityksen OKA järjestelmässä ei eritellä tuotekohtaisia yleisja sivukuluja ja siksi tämän työn laskelmissakin nämä kulut sisältyvät tuotekohtaiseen katteeseen, eikä niitä ole katsottu tarpeelliseksi eritellä.

KOSTEUS % VAIKUTUS KÄYTTÖPAIKKAHINTAAN
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Kuva 16. Kosteus % vaikutus käyttöpaikkahinnan rakenteeseen 60 km toimitusmatkalla.
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Kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden tarkempaa tarkastelua ja analysointi varten tehtiin
herkkyysanalyysi, jonka avulla kustannusrakennetta ja kannattavuutta voitiin tarkastella kuljetuskulujen, tienvarsihinnan, myyntiarvon sekä kosteusprosentin perusteella.
Tarkastelua varten herkkyysanalyysi taulukko rakennettiin niin, että kyseisiä arvoja muuttamalla voitiin todeta jokaisen muuttujan vaikutus kannattavuuteen. Herkkyysanalyysin kuljetusmatkaa päästiin tarkastelemaan 10 km välein ja kosteus-% vaikutusta 5-% välein.
Herkkyysanalyysin avulla suoritetussa tarkastelussa kustannuksia, tuottoja ja suoritteita tarkasteltiin yrityksen vuotuisella pystykaupalla hankitun ja metsäautotien varressa haketetun
ja suoraan laitokselle toimitetun latvusmassahakkeen osalta.
Herkkyysanalyysitarkastelun avulla todettiin, että lyhentämällä kuljetusmatkaa 60 kilometristä 50 kilometriin, voitaisiin vuositasolla päästä 8 % säästön vuotuisissa kokonaiskustannuksissa.
Lisäksi kuljetusmatkan lyhenemisen vaikutuksista voidaan todeta, että yrityksen saama katetuotto pysyisi samana, mikäli kuljetusmatkan lyhenemisen vaikutuksesta toimituskohteeseen toimitettaisiin vuotuisella tasolla keskimäärin 45 % kosteaa haketta 40 % kostean sijaan tuolta keskimäärin 10 km lyhemmältä matkalta. Näin ollen herkkyysanalyysin perusteella voidaan todeta, että vuotuisella tasolla toimintaa suunniteltaessa ja kustannuksia ajateltaessa, että 10 km muutoksella toimitusmatkassa on jopa hieman suurempi vaikutus katetuottoon kuin 5 % muutoksella kosteudessa.
Mikäli yritys haluaa saavuttaa kustannustehokkuutta hakkeen kuljetusmatkaa lyhentämällä,
logistiikan ohjauksessa tulisi ottaa huomioon edellä mainittu seikka kuljetusmatkan ja kosteuden välisestä suhteesta. Toisaalta yritys voisi huomioida latvusmassahakkeen kuljetuksesta aiheutuvan kustannukset myös yksittäisen leimikon latvusmassan hankintapäätöstä
tehdessään. Yritys voisi esimerkiksi ohjeistaa metsäenergian hankintaa asettamalla tavoiteltavan etäisyyden leimikolta oletetulle toimituskohteelle.
Asikainen tutkimuksessa (Asikainen et al. 2001) todetaan, että tuoreen puun haketus on
tehokkaampaa kuin kuivan puun johtuen tuoreen puun alhaisemmasta leikkauslujuudesta.
Haketuksessa käytetyt laitteet ovat huomattavasti tehostuneet ja yleistyneet Asikaisen tekemän tutkimuksen jälkeen ja uudempaa tutkittua tietoa nykyisten hakkureiden tehokkuudesta ei ole saatavilla. Metlan tutkijan J. Laitilan kanssa käydyn keskustelun perusteella ero
haketuksen tehokkuudessa tuoreen ja kuivan metsäenergian välillä on vähentynyt, mutta
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eroa on yhä olemassa. Tuoreen latvusmassan hakettaminen on kuitenkin J. Laitilan mukaan nopeampaa kuin kuivemman latvusmassan. Näinollen haketusyrittäjä hyötyisi haketuksen osalta tuoreemman latvusmassan hakettamisesta.
Jos tuoreen metsäenergiajakeen haketus pystytään tutkimuksilla osoittamaan tehokkaammaksi ja siten myös kannattavammaksi kuin kosteamman latvusmassan haketus, tulee yrityksen tarkastella uudelleen haketusyrittäjille maksettavaa korvausta.
€/ MWh perusteisen suoritehinnoittelun haketuksen ja kuljetuksen osalta on tarkoitus ohjata
haketusyrittäjää hakettamaan ja kuljettamaan laitokselle mahdollisimman kuivaa metsäenergiaa. Tutkimuksen perusteella haketuksesta ja kuljetuksesta maksettava taksataulukko
on laadittu erittäin hyvin ohjaamaan tätä tarkoitusta. Sen lisäksi, että haketusyrittäjälle maksetaan kuivemman hake-erän toimittamisesta suurempi korvaus, myös hänen omat kuljetus- ja haketuskulunsa ovat pienemmät kuivempaa metsäenergiaa toimitettaessa, joten haketusyrittäjän oma kate nousee kuivemman metsäenergian toimittamisesta johtuen.
Herkkyysanalyysin avulla tutkittiin muidenkin kustannustekijöiden vaikutusta katetuoton
muutokseen. Päästäkseen samaan kustannussäästöön kuin 10 km kaukokuljetusmatkan
lyhentämisellä, yritys voisi vaihtoehtoisesti pyrkiä laskemaan haketuksesta maksamaansa
korvausta. Tämä edellyttäisi haketuksesta maksettavan korvauksen alentamista 6 %:lla,
jotta sama kustannushyöty saavutettaisiin. Yritys voisi perustella haketuksesta maksamansa korvauksen alentamista hakkureiden tuottavuuden tehostumisella. Tätä varten tarvittaisiin kuitenkin tutkittua tietoa nykyisten hakkureiden tehokkuudesta.
Herkkyysanalyysin avulla tarkasteltuna haketuskustannusten pienenemisellä 6 % yrityksen
latvusmassasta saama katetuotto nousisi 7 % muiden kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden
pysyessä ennallaan.
Herkkyysanalyysin avulla latvusmassan hankintakustannuksia tarkasteltaessa todettiin,
että nykyisten muiden kustannustekijöiden pysyessä ennallaan ja latvusmassan tienvarsikustannusten laskiessa 5 % yrityksen latvusmassahakkeesta saama katetuotto nousisi
7 %.
Vertailtaessa näitä kolmea vaihtoehtoa, kuljetusmatkan lyhentämistä, haketuksesta maksettavan korvauksen pienentämistä ja hankintakustannusten leikkaamista voidaan todeta
kuljetusmatkan lyhentämisen olevan yksinkertaisin toimenpide, koska sen toteutumiseen
yritys pystyy itse vaikuttamaan eniten logistisella ohjauksellaan ja erilaisilla hankintapäätöksillään.
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5.4 Kuiva-ainetappiot varastoinnin aikana
Tässä tutkimuksessa käytetyt varastotapahtumiin perustuvat laskelmat perustuvat varastotapahtumien analysointiraportilta kerättyihin tietoihin. Tarkasteluajanjaksoksi varastotapahtumien analysointiin rajattiin ajanjakso lokakuusta 2014 syyskuun loppuun 2015. Tarkasteltavaan ajanjaksoon sisältyy yksi täysi lämmityskausi, joka on lokakuun alusta maaliskuun
loppuun. Lisäksi tarkasteltavaan ajanjaksoon sisältyy yksi täysi vuosi latvusmassan hankintaa ajatellen. Latvusmassan hankintavuoden voidaan katsoa alkavan lokakuusta ja päättyvän syyskuuhun. Yrityksen vallitsevan käytännön mukaan heinäkuussa tai myöhemmin hakattu latvusmassa jää tienvarsivarastoihin talven ja seuraavan kesän yli ja poltetaan vasta
yli vuoden vanhana. Näin ollen, lämmityskaudella 2014 - 2015 käytettävä latvusmassahake
on ollut yrityksen varastossa ennen heinäkuuta 2014. Vastaavasti elokuusta 2014 alkaen
kerättävä ja varastoon toimitettava latvusmassa hyödynnetään aikaisintaan lämmityskaudella, joka alkaa lokakuussa 2015.
Tutkimuksessa tarkasteltiin latvusmassan varastoinnissa tapahtuvia määrän muutoksia
vertailukauden kuluessa. Vertailtaessa varastosaldoa tarkastelujakson alussa ja vastaavasti tarkastelujakson lopussa todettiin, että latvuksen määrä tienvarsivarastossa oli tarkastelukauden kuluessa lisääntynyt yli 20 % yksikköä. Kuvassa 17 on kuvattuna kuukausikohtaiset latvusmassan varastomäärät prosentuaalisina osuuksina. Vertailulukuna 100 on käytetty varaston tilannetta syyskuussa 2015.

Latvusmassan määrän kehittyminen tienvarsivarastossa
10/14 - 9/15 välisenä aikana
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Kuva 17 Latvusmassan määrän muutokset tienvarressa tarkastelujakson aikana.
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Latvusmassan tienvarsivaraston määrä on vaikeasti hallittava, koska latvusmassan hankintaan liittyvä aikajana on niin pitkä. Päätös latvusmassan hankinnasta tehdään yhdessä ainesepuun hankintasopimuksen kanssa ja yrityksellä on tavallisesti kaksi vuotta aikaa suorittaa hakkuu sopimuksen kohteena olevassa leimikossa. Jotta hankintaa voitaisiin tarkemmin ennustaa, tulisi yrityksen tietää asiakkaidensa mahdolliset tarpeet noin kolme vuotta
ennen varsinaista toimitusta. Käytännössä tämä on mahdotonta ja siksi metsäenergian hankintapäätökset täytyy tehdä pitkälti aiempaan menekkiin ja toimitusten kasvutavoitteisiin perustuen.
Latvusmassasta on mahdotonta tehdä luotettavaa varastoinnin aikaista inventaariota,
koska varastopaikkoja on runsaasti, määrät varastopaikoilla saattavat olla hyvinkin suuria
ja ennen kaikkea, koska hakkuutähteen mittaaminen tienvarsivarastolla olisi lähes mahdotonta ja liikaa aikaa vievää sekä kallista. Hakkuutähteen inventointi tapahtuukin aina haketuksen yhteydessä. Haketuksen yhteydessä varastomäärää oikaistaan saldonmäärityksen
muodossa, niin että kun hakkuutähde varastopaikka haketetaan tyhjäksi, kyseisen varastopaikan saldo oikaistaan varastokirjanpitoon. Tässä yhteydessä kirjanpitoon hävikiksi kuittaantuu sekä kuiva-ainetappiosta että muuntokertoimista ja mittamuunnoksista aiheutuneet
erot.
Varastonkiertonopeus vaikuttaa latvusmassan kannattavuuteen ja kun lisäksi varastoinnin
aikana tapahtuu kuiva-ainehävikkiä keskimäärin 1-3 % /kk, tulisi varastointia ja etenkin varastomäärän kasvua kaikin mahdollisin keinoin välttää. Kuiva-ainetappiota tapahtuu erityisesti maalis-lokakuun välisenä aikana. Tutkimuksen kuluessa ei tullut ilmi, että yrityksellä
olisi ollut määriteltyinä varaston tavoitearvoja, joilla varaston maksimi ja minimi määriä olisi
ohjailtu.
Tarkastelujakson alussa tienvarsivarastossa olevasta latvusmassasta 33 % oli ollut säilytyksessä yli vuoden ja 9 % yli kaksi vuotta. Kuvassa 18 nähdään latvusmassan määrän
muutokset varastossa tarkastelujakson alussa sekä tarkastelujakson lopussa. Määrät on
lisäksi jaoteltu iän mukaan. Kuvan perusteella on nähtävissä, että pitkään säilytyksessä olleen latvusmassan määrä ei ole oleellisesti pienentynyt.
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Tienvarsivarastossa olevan latvusmassan ikä päivissä
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Kuva 18. Tienvarsivarastossa olevan latvusmassan ikä päivissä tarkastelujakson
alussa ja lopussa.

Varastoidulle latvusmassalle laskettiin varastoinnin aikainen kuiva-ainetappio ja siitä aiheutuvat pääoman menetykset, niin että kuiva-ainetappion oletettiin olevan keksimäärin 1,5 %
kuukaudessa maaliskuun alusta lokakuun loppuun, kahdeksan kuukauden ajan. Loput neljä
kuukautta oletettiin, että kuiva-ainetappiota ei tapahdu. Kuiva-ainetappion laskemisen perusteena käytetty periaate perustuu Sikasen antamaan tiedonantoon, jonka mukaan mikrobeista johtuvaa kuiva-ainetappiota voidaan olettaa tapahtuvan, kun lämpötila on riittävän
suuri. Oletettavasti sitä tapahtuu kahdeksan kuukauden aikana vuodessa. Muut neljä kuukautta lämpötilan oletetaan olevan niin pieni, ettei mikrobeista johtuvaa kuiva-ainetappiota
synny latvusmassakasoissa.
Kuiva-ainetappion todettiin olevan noin 13 % keskimääräisestä vuotuisesta varastomäärästä. Varastoinnin aikaisen kuiva-ainetappion taloudellinen menetys saadaan kertomalla
kuiva-ainetappio määrä latvusmassasta maksetulla tienvarsihinnalla.
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5.5 Muut varastosaldoihin vaikuttavat tekijät ja niiden kustannukset
Tarkasteltaessa mittaustodistuksella raportoituja latvusmassan hankintamääriä ja kuljetusyrittäjien metsäteiden varsilta raportoimia kuljetusmääriä, sekä erityisesti näiden välistä
määräeroa, on syytä tarkastella myös erilaisia kyseisissä tapahtumissa käytettyjä mittausmenetelmiä ja arvioitava niillä saatua tietoa.
Energiapuukauppaa tehdessä, samoin kun pyöreän puun kaupassa, korvauksen määrä
metsänomistajalle perustuu ennalta sovittuun mittausmenetelmään. Sovittu määrän mittausmenetelmä kirjataan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään ja on tätä kautta raportoitavissa.
Yrityksessä vuonna 2014 puolet pystykauppojen yhteydessä tehtävästä latvusmassan hankinnasta perustui muuntokertoimen käyttöön latvusmassan määrän arvioinnissa ja reilu kolmannes latvusmassan määrän määrittelystä perustui metsäkuljetuksen aikaisen kuormainvaa’an antamaan luovutusmäärään.
Ei pystytä tarkkaan selvittämään, mikä osa saldonmäärityksistä on tapahtunut muuntokertoimen käytöstä johtuen. Tästä syystä ei voida myöskään antaa yksiselitteistä vastausta,
kuinka paljon muuntokerrointa tulisi muuttaa, jotta siitä mahdollisesti johtuvaa määrähävikkiä saataisiin vähenemään.
Tutkittaessa tarkastelujatkon aikaisia varastokirjauksia latvusmassa osalta, todettiin, että
kyseisen jakson kuluessa varaston määräeroa on oikaistu noin 17 %. Oikaisut tässä tapauksessa tarkoittavat saldonmäärityksiä niin, että saldoilta on vähennetty varastossa olevaa määrä.
Todennäköisesti suurempi osa saldonmäärityksellä tehdyistä varastokirjauksien muutoksista selittyy kuiva-ainetappiolla. Kuiva-ainetappio on tyypillistä metsäenergialle ja erityisen
suurta se on latvusmassalla. Saldonmäärityksillä tehtävää määräeroa selittää myös käsittelystä aiheutuva materiaalin menetys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikenlainen
käsittely jota latvusmassalle tehdään sen siirtämiseksi palstalta varastoitavaksi ja haketettavaksi aiheuttaa sen, että jokaisen siirron yhteydessä latvusmassasta varisee kuivia neulasia sekä kuivia oksia. Kolmas määräeroa selittävä asia on liian suuri muuntokerroin kyseisessä menettelytavassa.
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Mahdollista metsäkuljetuksen kuormainvaaka mittauksessa käytettävän muuntokertoimen
sekä ainespuumäärään perustuvan muuntokertoimen aiheuttamaan virheelliseen varastosaldomäärään perehdyttiin tekemällä metsäenergian määrien eroon varastopaikalla perustuva kooste yrityksen raporteista. Tämä kooste rajattiin koskemaan pystykaupalla vuosina 2013–2015 hankittua metsäenergiaa. Raportilla yhdistettiin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä ostosopimuskohtaiset tiedot kaupoista, joiden kuljetus tienvarsivarastosta
eteenpäin oli suoriteilmoitusten perusteella tehty. Tämän laaditun raportin pohjalta päästiin
vertailemaan keskenään mittaustodistuksella ilmoitettuja latvusmassamääriä metsäkuljetuksesta tehdyn ilmoituksen sekä tienvarsivarastosta tehdyn kuljetusilmoituksen määriin.
Raportin perusteella huomattiin, että metsäautotienvarresta kuljetetuksi ilmoitettu määrä oli
tällä otannalla 30 % vähäisempää kuin metsäkuljetusilmoitusten mukaisilla määrillä latvusmassaa olisi pitänyt tienvarressa olla. Mittaustodistuksella ilmoitettu latvusmassamäärä ja
metsäkuljetetuksi ilmoitettu latvusmassa määrä poikkesivat vain vähän toisistaan. Kuitenkin
siis mittaustodistuksella metsänomistajalle maksettu latvusmassamäärä oli noin 30 %
enemmän kuin mitä terminaaliin tai käyttökohteelle toimitettu määrä.
Varastonkasvua selittävät leudot talvet, jolloin lämmitystarve on ollut ennustettua vähäisempää.
Nykyisin yritys käyttää latvusmassan kuivuuden määrittämiseen Metlan ja Itä-Suomen Yliopiston laatimaa LAAVA laskentamallia. Kyseistä kuivumismallia käytetään kuvaamaan
metsäenergian (latvusmassa ja energiaranka) kuivumista sekä palstalla että varastointivaiheessa. Laskentamallilla saatua kosteustietoa hyödynnetään logistiikan ja haketuksen ohjauksessa. Kuivumismalli määrittää metsäenergian päiväkohtaisen kosteuden muutoksen
alkaen kaatotuoreen puun kosteudesta. Kosteuden määrittämiseksi Suomi on jaettu 10km
* 10km ruudukkoon, johon on kytketty tieto Ilmatieteenlaitoksen mittaamista sadetiedoista
ja laskemista haihduntatiedoista. Haihduntatieto on määritetty laskennallisesti muiden mitattujen säätietojen pohjalta. Kuivumista lasketaan 1.5.–30.9. välisenä aikana. Varastovaiheen laskentaa tehdään tienvarressa oleville varastoerille viikoittain ja erän kosteustieto
näytetään varaston hallinnassa. Tämän LAAVA laskennan avulla tuotetun kosteustiedon
perustella suunnitellaan ja toteutetaan latvusmassan haketus ja kuljetus. Talviaikaisen lumen ja jään vaikutus varastoerien kosteuslaskennassa huomioidaan kahdesti vuodessa,
lokakuussa ja tammikuussa, lisäämällä latvuksen kosteustietoa 3-7 % yksikköä., riippuen
siitä onko kasa peitetty vai ei.
Laavalaskennalla tuotettu metsäenergian kosteuden määrittäminen on yrityksessä ollut
käytössä muutaman vuoden.
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Kuva 19. Latvusmassan kuivatuksen ja metsäkuljetuksen vuosikello yrityksen voimassaolevan ohjeistuksen mukaan.

Laavalaskennan ja vuosikello ohjeistuksen mukaista latvusmassan kosteutta päästiin vertailemaan raportilla johon oli koottu tammikuun ja syyskuun 2015 välisenä aikana metsäkuljetusilmoitusten mukaan metsäkuljetetut latvusmassat. Näistä eristä oli tietojärjestelmässä raportoitavissa tieto sekä laavalaskennan mukaisesta että vuosikellon mukaisesta
metsäkuljetuksen edellytyksestä. Vuosikellon mukainen metsäkuljetuksen edellytys on aikaan perustuva, vähintään kolmen viikon kuivuminen palstalla. Laava-laskennan mukainen
metsäkuljetuksen edellytys taas on latvusmassan laskennallinen kosteus.
Vertailemalla laavalaskennan antaman kosteustiedon mukaista metsäkuljetusta ja vuosikellon mukaista metsäkuljetusohjeistusta, edellä mainitun raportin perusteella voidaan todeta, että Laava-laskennan mukaan toimittaessa, 14 % latvusmassasta oli metsäkuljetettu
liian tuoreena kyseisenä ajanjaksona. Vuosikellon mukaan toimittaessa, liian aikaisin oli
metsäkuljetettu vain noin 1 % latvusmassasta. Raportissa tuoreen latvusmassan kosteusprosentti on > 45 %.
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Liian tuoreena tienvarsivarastoon ajetusta latvusmassasta aiheutuu yritykselle kustannustappiota varaston aikaisen kuiva-ainetappion myötä sekä metsäkuljetuksesta maksettavan
korvauksen myötä. Metsäkuljetuksesta maksettava korvaus kun perustuu kuormainvaakamittauksen antamaan massan mittaustulokseen. Mitä kosteampaa mitattava latvusmassa
on, sitä suurempi on sen massa.
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6 Johtopäätökset ja suositukset

Tämän tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin yrityksen latvusmassahakkeen tuotantoon liittyvää arvoketjua ja siinä tapahtuvaa arvon tuottamista. Ensimmäinen tutkimuskysymys koski sitä, kuinka paljon prosessit lisäävät latvusmassan arvoa. Suurimmaksi arvoa lisääväksi tekijäksi tutkimuksessa todettiin latvusmassan kuivuminen sekä palstalla että
varastoinnin aikana. Erityisesti palstakuivatuksella todettiin olevan suuri merkitys lopulliseen latvusmassasta tuotetun hakkeen energiasisältöön. Tästä johtuen, palstakuivatukseen tulee kiinnittää suurta huomiota, jotta latvusmassan kuivumisessa pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokasta kosteuden haihduntaa pienissä kasoissa palstakuivatuksen aikana, etenkin suotuisten sääolosuhteiden vallitessa.
Toisessa tutkimuskysymyksessä haluttiin löytää vastaus siihen, onko latvusmassan arvoketjussa jokin erityinen prosessin osa, jossa latvusmassa tai siitä tuotettu hake menettää
arvoaan. Varastoinnin todettiin olevan tällainen arvoketjuun mahdollisesti alentavasti vaikuttava tekijä. Varastointi aiheuttaa latvusmassaan kuiva-ainetappiota ja pitkään varastoituna tappiot kasvavat noin 1-3% kuukausittain. Tehottomalla varastonkierrolla onkin vaihtoomaisuuteen negatiivinen vaikutus.
Tehdyn arvoketjua koskevan tutkimuksen jälkeen tutkimustyötä jatkettiin vertailemalla eri
kustannustekijöiden vaikutusta kannattavuuteen herkkyysanalyysin avulla. Tehdyn herkkyysanalyysin avulla selvitettiin tienvarsikustannusten, kaukokuljetuskustannusten, haketuskustannusten sekä kosteuden merkitystä latvusmassahakkeen toimitusketjun kokonaiskannattavuuteen ja pyrittiin löytämään ratkaisuja kokonaiskustannusten alentamiseen.
Latvusmassan hankintaketjussa on useita tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa vain vähän tai
ei lainkaan ja se tekee latvusmassan kannattavuuden lisäämisestä haasteellista. Latvusmassan kannattavuus perustuu pitkälti suureen volyymiin katetuoton ollessa minimaalinen.
Tästä johtuen pienilläkin kustannussäästöillä on huomattava merkitys kannattavuuden lisääntymiseen.
Arvoketjun analysoinnin perustella voitiin todeta latvusmassan suurimman arvon toimitusketjussa muodostuvan palstakuivatuksen sekä varastoinnin aikana tapahtuvan kuivumisen
seurauksena toimitusketjun alkupäässä. Latvusmassan arvonlisä perustuu yksinomaan sen
sisältämään lämmityksessä käytettävään energiamäärään toimituskohteessa. Varastointi ja
varastoinnin aikainen kuivuminen on ainoa prosessi, jossa arvonnousua tapahtuu. Muiden
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toimitusketjuun liittyvien prosessien avulla toteutetaan toimitusketjuun liittyvää logistiikkaa
sekä jalostetaan latvusmassa käyttökelpoiseen muotoon hakettamalla. Näihin prosesseihin
kohdistuu työ- ja pääomakuluja, mutta niiden avulla latvusmassan arvonlisä ei kasva.
Sääolosuhteet ovat tekijä, johon hankintaketjussa ei voida vaikuttaa. Ensinnäkin latvusmassan paras korjuuaika palstakuivatuksen kannalta on kevät ja alkukesä. Näin latvusmassan
kuivumisessa saadaan hyödynnettyä alkukesän suurempi luontainen haihtuminen. Toisaalta sään ollessa sateinen, palstalla olevat latvusmassat kostuvat entisestään. On täysin
vuotuisesta kesän sademäärästä riippuvaa, kuinka kuivana latvusmassa saadaan säilöön
tienvarteen. Tienvarsivarastolla latvusmassan kosteuteen pystytään vaikuttamaan peittämällä kasat. Näin saavutettu kosteus pystytään lähes säilyttämään toimitukseen saakka.
Arvoketjua analysoitaessa todettiin kuljetuskustannusten sekä varastoinnin aikaisten olosuhteiden, varastointiajan sekä varastoinnin aikana tapahtuvan kuiva-ainetappion olevan
suurimmat kannattavuuden heikentymiseen vaikuttavat tekijät. Yritys itse pystyy vaikuttamaan aktiivisilla hankinta ja logistiikanohjauspäätöksillään suuresti kyseisiin kannattavuutta
laskeviin tekijöihin.
Latvusmassan kosteuden hallinnassa korostuu yrityksen logistiikan ohjauksesta vastaavan
henkilökunnan sekä yrityksen metsäkuljetuksessa, haketuksessa ja kaukokuljetuksessa
käyttämien alihankkijoiden ammattitaito ja organisointikyky, jotta saavutettu latvusmassan
alhainen kosteusprosentti saadaan säilytettyä loppukäyttäjälle saakka.
Kolmannessa tutkimuskysymyksessä haettiin vastausta siihen, kuinka latvusmassahakkeen toimitusketjun kannattavuutta voitaisiin parantaa. Kuljetuskustannukset ovat suurin
yksittäinen kulutekijä latvusmassan toimitusketjussa ja siksi myös yksi suositeltava tarkastelukohde, kun toimitusketjun kannattavuutta halutaan lisätä. Herkkyysanalyysin avulla todettiin, että lyhentämällä kuljetusmatkaa 10 km saavutetaan suurempi säästö kuin mitä saataisiin aikaan 5-% kosteuden alenemisella.
Kuljetuskustannuksiin vaikuttaminen vaatii kuitenkin, että kuljetuskustannusten vaikutus toimitusketjun kannattavuuteen huomioidaan jo hankintapäätöksiä tehtäessä niin, että arvioitaisiin jokaisen hankittavan latvusmassaerän logistisia kustannuksia osana kokonaiskannattavuutta. Toisin sanoen hankintapäätöstä tehdessä kiinnitettäisiin huomiota mahdolliseen kaukokuljetusmatkaa sekä potentiaalisen asiakkaan sijaintiin. Yrityksessä voitaisiin
miettiä, olisiko mahdollista ohjeistaa hankintaa ja määrittää etäisyydet, joista latvusmassan
kuljettaminen ei enää kannata ja sen hankintaa ei suositella tehtäväksi.
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Kaukokuljetuksen lisäksi haketus on huomattava latvusmassasta tuotetun hakkeen kustannustekijä. Haketus on välttämätön toimenpide latvusmassan käsittelyssä, koska se mahdollistaa käytön lämpö- ja voimalaitoksilla. Yritys pyrkii haketuksesta ja kaukokuljetuksesta
megawattiperusteisena maksetun korvauksen avulla ohjaamaan haketusyrittäjiä toimittamaan mahdollisimman kuivaa ja siten energiatehokasta haketta lopputoimituspisteeseen.
Tällaisella kustannusmallilla saadaan maksimoitua sekä yrityksen myyntitulot että haketusyrittäjän suoritekorvaus.
Haketusyrittäjällä on tässä toimintamallissa täysi vapaus kuljetussuunnittelusta. Yrityksen
tavoitteiden mukaista olisi, että kosteusprosentin lisäksi yhtenä kuljetuksia ohjaavana tekijänä olisi myös latvusmassan ikä. Latvusmassan ikääntyessä, yritykselle aiheutuu kuivaainetappiota ja siksi tämä olisi syytä ottaa kuljetuksia ohjaavana tekijänä huomioon.
Tutkimusmateriaalissa ilmeni, että yli vuoden säilytetyn latvusmassan määrä oli lisääntynyt
tarkastelujakson kuluessa 50 %. Oletettu varaston kuiva-ainetappio tarkastelukauden lopussa on 12 % varastomäärästä. Latvusmassalla tiedetään tapahtuvan varastoinnin aikaista kuiva-ainetappiota noin 1-3% kuukaudessa. Varastoinnissa tapahtuva kuiva-ainetappio aiheuttaa suoraan vaihto-omaisuuden menetystä joten varastossa oloaikaa tulisi lyhentää ja varastoitavaa määrää vähentää varastossa tapahtuvan pääomatappion minimoimiseksi.
Vaatisi tarkempia tutkimuksia, jotta syy varaston ikääntymiselle selviäisi. Yhtenä vaihtoehtona lienee se, että latvusmassaa on hankittu niin etäältä ja haasteellisten kulkuyhteyksien
takaa ettei haketusyrittäjiä taloudellisista syistä johtuen kiinnosta hakea niitä. Toisena vaihtoehtona olisi syytä tarkastella, ovatko nämä yli vuoden varastossa olleet latvusmassaerät
yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä ilmoitettu niin kosteiksi, että niiden haketusta ei
ole toteutettu. Todennäköisintä kuitenkin on, että lämpöisestä talvesta johtuen latvusmassahakkeen kysyntä energialaitoksilla ei ole ollut ennustetun suuruista.
Hankintapäätöstä tehdessä tulisi tarkastella yrityksen alueellista varastotilannetta ja ennakoida mahdollisen hankittavan metsäenergian varastointiaika. Varastointiaika ei saisi ylittää
yhtä vuotta latvusmassan kuiva-ainetappiosta johtuen.
Toimitusketjuun liittyviä kustannustekijöitä tarkasteltiin herkkyysanalyysin avulla. Herkkyysanalyysi rakennettiin niin, että se huomioi kannattavuutta arvioitaessa hankintakustannusten ja haketuskustannusten lisäksi hake-erän kosteuden vaikutuksen kannattavuuteen 5-%
yksikön välein ja kuljetusmatkan pituuden vaikutuksen kannattavuuteen 10 km välein.
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Näin herkkyysanalyysin avulla voitiin tarkastella kannattavuutta laajasti neljän muuttujan
suhteen. Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa on todettu (Ihalainen & Niskanen, 2010),
kaukokuljetusmatkan pituus osoittautui kaikkein voimakkaimmin kannattavuuteen vaikuttavaksi tekijäksi.
Diplomityön tavoitteena oli tutkia latvusmassan arvoketjua ja siinä tapahtuvaa arvonmuodostumista sekä kannattavuutta. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään latvusmassan arvon syntyminen toimitusketjussa. Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin selvittää yrityksen nykyisen latvusmassan toimitusprosessin kannattavuutta ja mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta.
Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien ja herkkyysanalyysin avulla pystyttiinkin osoittamaan,
että liiallinen keskittyminen latvusmassan kosteuden pienentämiseen vie herkästi huomion
muilta arvoon ja kannattavuuteen vaikuttavilta tekijöiltä, erityisesti kaukokuljetukseen liittyviltä kustannuksilta.
Latvusmassahakkeen arvoketjua ja hankintaprosessia ohjatessa on huomioitava useita toisiinsa sidoksissa olevia seikkoja, kuten hankintapaikan etäisyyttä oletetulta käyttökohteelta,
varastomäärää ja –ikää, varastoerien kosteutta sekä varastointipaikkaa. Näitä kaikkia tekijöitä pitäisi voida tarkastella kokonaisuutena hankinta- ja ohjauspäätöksiä tehtäessä. Näin
toimimalla voitaisiin saavuttaa kustannushyötyä ja sitä kautta kilpailuetua.
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7 Yhteenveto
Tässä työssä tavoitteena oli tutkia latvusmassan toimitusketjuun liittyvää arvoketju ja siihen
liittyviä kustannuksia ja tarkastella mahdollisuuksia kustannusten leikkaamiseen tai muutoin
kannattavuuden lisäämiseen.
Työn teoriaosuus jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kerrotaan arvon muodostumisesta Porterin arvoteorian mukaan toimitusketjussa. Teoriaosuuden toisessa
osassa kerrotaan kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä ja niiden tarkastelusta.
Teoriaosuuden kolmannessa ja samalla pisimmässä osuudessa tutustutaan latvusmassasta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin keskittyen niihin, joissa käsitellään latvusmassan arvoon vaikuttavia tekijöitä kuten kosteutta ja varastointia. Tämän latvusmassan arvoketjua
ja arvonmuodostusta käsittelevän osion avulla tutkija itsekin tutustui teoriassa niihin asioihin, joilla latvusmassan toimitusketjussa on oleellinen merkitys kannattavuuteen ja kustannuksiin. Tämän teoriaosuuden avulla lukijoillekin halutaan muodostaa käsitys latvusmassan
hankintaprosessin oleellisista tekijöistä.
Työn empiirisessä osuudessa kerrotaan tutkimusaineiston perusteella tehdyistä havainnoista yrityksen latvusmassan arvoketjussa sekä kerrotaan, kuinka kannattavuuteen liittyvät laskelmat ja päätelmät on tehty.
Arvoketjuanalyysin perusteella tutkijalle muodostui käsitys, missä toimitusketjun vaiheessa
arvon muodostusta tapahtuu eniten ja missä prosessin vaiheessa arvoa kenties menetetään. Arvoketjuanalyysin jälkeen oli helpompi lähteä tekemään tarkasteluja, joilla kannattavuutta saataisiin parannettua.
Aiemmissa tutkimuksissa ( Ihalainen & Niskanen, 2010, Pelli 2010, Ikonen et al. 2013, Nummelin et al. 2015) on jo todettu, että varastoinnilla ja kosteudella on erittäin suuri merkitys
metsäenergian kannattavuuteen. Tämän lisäksi kaukokuljetuskustannukset muodostavat
huomatta osan metsäenergian käyttöpaikkahinnasta. Tästä syystä tutkimuksen kustannuksia tarkastelevassa osuudessa painopiste oli kosteuden ja kaukokuljetusten merkityksessä
kannattavuuteen.
Herkkyysanalyysin avulla todettiin, että 10 km kuljetusmatkan muutoksella on jopa suurempi merkitys kannattavuuteen kuin 5 %-yksikön muutoksella kosteudessa.
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Vaihto-omaisuuden merkitystä kannattavuuteen tutkittiin varastoon sitoutuneen pääoman,
varastonkierron ja varastoinnin aikaisen hävikin, kuiva-ainetappion, kautta. Tutkimustuloksien perusteella voitiin todeta varastossa olevan materiaalin keskimääräisen iän kasvaneen
sekä arvioida kuiva-ainetappion olevan kohtalaisen suuri.
Metsäenergian toimitusketjussa on perinteisesti totuttu kiinnittämään erityistä huomiota
hakkeen kosteuteen. Tämän tutkimustyön tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta,
että kosteuden lisäksi latvusmassan toimitusketjussa on syytä kiinnittää suurta huomiota
myös kuljetuskustannusten pienentämiseen sekä kuiva-ainetappion minimoimineen varastointiaikaa lyhentämällä tai uusia logistisia ratkaisuja keksimällä.
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