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vironment. The procurement model determines the ratio between roadside deliv-

ery and straight plant delivery ratio for forest fuel as well as helps to consider the 
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1 JOHDANTO 

Suomen kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman mukaan metsähak-

keen käyttö tulee olemaan vuoteen 2020 mennessä sähkön- ja lämmöntuotannossa 

sekä erillisessä lämmöntuotannossa noin 13,5 miljoonaa m3. Lisäksi tavoitteena on 

kasvattaa merkittävästi metsähakkeen käyttöä liikenteen biopolttoaineiden tuotan-

nossa vuoteen 2020 mennessä (liikennebiopolttoaineiden tavoite 7 TWh). Jotta 

kaikkiin tavoitteisiin olisi mahdollista päästä, täytyy metsähakkeen tuotantokustan-

nuksia alentaa sekä toimitusvarmuutta ja laatua parantaa. Mahdollisia ratkaisuja oli-

sivat tuotantoteknologian, liiketoimintamallien ja logistiikan uudenlaisten toimin-

tamallien kehittäminen. Metsävarojen puolesta käyttötavoitteet ovat saavutettavissa 

ja raaka-ainemäärä on riittävä sekä puunjalostusteollisuuden että energiateollisuu-

den tarpeisiin. Kysymyksiä herättää kuitenkin puusuman saaminen markkinoille ja 

voidaanko määrät toimittaa loppukäyttäjälle kohtuullisin kustannuksin. (Asikainen 

et al. 2012, s.9-10) Biopolttoaineen käytön kasvu voidaan havaita kuvasta 1. 

 

Kuva 1. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet. (Energiateolli-

suus 2016, s.8) 

Kaukolämpö on yleisin lämmitysmuoto Suomessa, koska se sopii moniin uusiin ja 

saneerattaviin rakennuksiin. Vuonna 2012 noin 46 % lämmitysenergiasta tuotettiin 
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kaukolämmöllä, mikä selittyy osiltaan sillä että kaukolämpöverkkoon liittyminen 

on helppoa, käyttö vaivatonta ja tuotantomuotona se on luotettava ja hyvin tunnettu. 

Keskitetty lämmöntuotanto on ympäristölle parempi vaihtoehto, energiatehokas, ta-

loudellinen sekä takaa toimintavarmuuden paremmin kuin hajautettu lämmitysjär-

jestelmä. Kaukolämpöä voidaan tuottaa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa 

(CHP) tai erillistuotantona lämpölaitoksissa. Suurissa laitoksissa palaminen on täy-

dellisempää ja savukaasunpuhdistuslaitteistojen käyttö on tehokasta ja taloudellista. 

Lisäksi korkeat savupiiput jakavat päästöt korkealta laajemmalle alueelle, mikä vä-

hentää ympäristön rasitusta. Yhteistuotantolaitoksissa polttoaineen käytön suhteel-

linen väheneminen pienentää edelleen ympäristövaikutusten määrää verrattuna eril-

lislaitoksiin. Yhteistuotannossa saadaan talteen turbiineissa sähköntuotannon yh-

teydessä syntyvä hukkalämpö, jolloin laitoksen hyötysuhde paranee. Yhteistuo-

tanto onkin siten tehokas tapa tuottaa energiaa, mikä on näkynyt myös sen merkit-

tävänä suosion kasvuna kaukolämmön tuotantomuotona. (Motiva 2015 & Motiva 

2012, s.2 & Mäkelä & Tuunanen 2015, s.12,16) Koko Suomessa kaukolämmön 

kysyntä vaihtelee kuvan 2 mukaisesti, missä on esitetty myös viimeisen viiden vuo-

den kysyntävaihtelut ja verrattuna pitemmän aikavälin keskimääräiseen tarpeeseen. 

Merkille pantavaa on toiminnan voimakas kausiluontoisuus. 
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Kuva 2. Suomen kaukolämmön kysyntä kuukausittain vuosina 2011 - 2015. (Energiateollisuus 

2016, s.4) 

Ympäristövaikutukset riippuvat pitkälti siitä, mikä on voimalaitoksen tyyppi ja mitä 

käytetään polttoaineena. Uusiutuvia polttoaineita käytettäessä ympäristövaikutuk-

set jäävät vähäisemmiksi. Kaukolämmön pääasialliset polttoainelähteet ovat maa-

kaasu, kivihiili, turve ja puu. Puusta on tullut vuonna 2013 kaukolämmöntuotannon 

merkittävin polttoaine, josta suurin osa on metsähaketta. (Motiva 2015 & Motiva 

2012, s.2 & Mäkelä & Tuunanen 2015, s.12,16) Kuvassa 3 on esitetty vuoden 2015 

kaukolämmössä ja siihen liittyvässä sähköntuotannossa käytetyt polttoaineet. 
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Kuva 3. Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 2015. (Energia-

teollisuus 2016, s.7) 

Vuonna 2010 kaukolämmön markkinaosuus on ollut 45 % (kuva 4) ja kysyntä 35 

TWh. Osuuden ennustetaan nousevan välillä 2011-2025 rakennettavissa rakennuk-

sissa 50-75 %:iin ja kaukolämmön kysyntä 40-42 TWh. Vuonna 2015 kaukoläm-

möstä 74 % tuotettiin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa ja 26 % erillis-

tuotantolaitoksissa. Vuonna 2015 kaukolämmön tuotanto on ollut 33,0 TWh ja sen 

yhteydessä tuotettiin yhteistuotantosähköä 11,8 TWh. (Energiateollisuus 2016, s.5) 

 

Kuva 4. Kaukolämmön markkinaosuus 2010. (Energiateollisuus 2016, s.13) 



9 

 

Metsäenergian hyödyntäminen energiantuotannossa on toistaiseksi vaatinut sivu-

tuotteita lukuun ottamatta jonkin verran taloudellista tukea, jotta siitä on tullut ener-

giantuotannossa kilpailukykyinen polttoaine. (Energiateollisuus 2016) Motiva 

(2014) kertoo valtion tukevan metsähakkeen käyttöä veroratkaisuilla ja investointi- 

ja tuotantotuilla, jotta korjuuyrittäjien riittävä kannattavuus voidaan taata. 

Puun energiakäyttö on ollut yleensä ilmaston, aluetalouksien, kansantalouden ja 

metsätalouden näkökulmasta kestävää raaka-aineen hyödyntämistä. Toisen näkö-

kannan mukaan energiakäyttö on tuomittu resurssi- ja materiaalitehokkuuden nä-

kökulmasta kestämättömäksi. Resurssitehokkuus on Euroopan komission julkis-

tama hanke, joka tavoittelee Euroopan talouskestävyyttä vuoteen 2050 mennessä. 

Resurssitehokkuus ja kestävyys ovat lähtökohtana myös Euroopan parlamentin 

biotalousohjelmassa ja metsästrategiassa. Näkökulma on nostanut keskusteluun re-

surssien käytön tehokkuutta kuvaavan käsitteen kaskadikäyttö, joka asettaa puun 

käytön kohdalla materiaalin teollisen käsittelyn ja kierrätyksen puun energiakäytön 

edelle. Taustalla vaikuttaa huoli luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja talouden nä-

kökulmasta resurssitehokas käyttö tuottaa vähemmillä panoksilla enemmän lisäar-

voa. Tästä näkökulmasta puuaineksesta energiakäyttöä arvokkaampien tuotteiden 

tuottaminen nousee etusijalle. (Rytteri & Lukkarinen 2014, s.164) 

Teollisuuden raaka-aine- ja energiasaannin turvaamista on yleisesti pidetty ensisi-

jaisena ja poliittiset näkemyserot ovat koskeneet energiakäytölle jätettävän tilan ko-

koa siinä rinnalla. Puun riittäminen energiakäyttöön ei ole yksinkertainen asia, 

vaikka tarkastelu rajataan vain talouteen, koska keskusteluun lisättäessä ekologiset 

ja hiilen polttamisesta aiheutuvat päästöt kokonaisuus monimutkaistuu. Energia-

tuottaja pyrkii muokkaamaan nyky-ympäristön puun hinnan, tukipolitiikan sekä 

muiden energiatuotteiden hintaa monimutkaistavien tekijöiden muodostamaa pala-

peliä omalta kannaltaan mieluisaksi. (Rytteri & Lukkarinen 2014, s.176) 

1.1 Työn tausta 

Työn kohdeyrityksen Jyväskylän Energia Oy:n voimalaitosten polttoainehankinnat 

ovat kohdanneet uusia haasteita. Viime vuosina lämpenevät talvet ovat vähentäneet 
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metsähakkeen tarvetta talvisin. Lisäksi leudot talvet yhdessä sähkön ennätysalhai-

sen hintatason johdosta ovat tehneet lauhdesähkön tuotannosta voimalaitoksissa 

kannattamatonta. Tämä on heijastunut paljon uusiutuvaa polttoainetta käyttävien 

voimalaitosten metsähakkeen kulutukseen, mikä on aiheuttanut energiapuun varas-

totasojen yleisen kasvun. Vastikään Yle (2015) uutisoi, kuinka energiapuun varas-

totasojen kasvusta on tullut nykytilanteessa yleistä ja hankinnan sopeuttamista 

muutoksia vasten kaivataan.  

Metsähakkeen hankinta on varsin paikallista, johtuen korkeista logistiikkakustan-

nuksista suhteessa raaka-aineen arvoon. Tämä nostaa logistiikkakustannusten mer-

kitystä sekä muodostaa selviä riippuvuussuhteita yksittäisiin toimittajiin, jotka eivät 

aina ole kustannustehokkaita energiantuottajan näkökulmasta syystä tai toisesta 

johtuen. Ympäristö tulee tulevaisuudessakin säilymään haasteellisena, joten hallin-

tamallien luominen puupolttoaineen hankinnassa on tärkeää. Jyväskylän Energialla 

on tarve siten selvittää, mitä biopolttoaineen hankintakanavia on kannattavaa käyt-

tää ja kuinka arviointia voidaan toteuttaa johdonmukaisesti sekä mitä riskejä eri 

toimintamuotoihin tukeutuminen voi aiheuttaa. 

Voimalaitoksen näkökulmasta haasteellisen toimintaympäristön vaikutukset eivät 

näy kuin metsähakkeen hinnanvaihteluna, jos laitoksella ei ole omaa hankintaa ja 

kaikki metsähake saadaan laitostoimituksena. Sen sijaan jos voimalaitoksella on 

omaa hankintaa (laitostoimitusten rinnalla), kuten tämän työn kohdeyrityksellä, 

haasteet voivat aiheuttaa isompaa tai pienempää vaihtelua varastotasoihin riippuen 

hallintatavoista. Voimalaitoksen oman hankintayksikön on helpompi päästä käsiksi 

ennustettavaan tarpeeseen, koska tieto odotettavasta kysynnästä on lähempänä ja 

tiedon hyödyntäminen on siten todennäköisempää. Tiedon laatu ja sen käyttö voivat 

aiheuttaa kuitenkin ongelmia, jotka ovat aiheuttaneet osaltaan kohdeyritykselle tar-

peen tehdä tämä selvitystyö. Lisäksi poliittinen epävarmuus puupolttoaineen kestä-

vyydestä ja energiantuotannon jalostusjärjestyksen asemasta verrattuna muuhun ja-

lostustoimintaan sekä tukijärjestelmien poukkoilevuus aiheuttavat epävarmuutta 

toimialalla.  
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena on luoda energiapuun varastonhallintamalli ja kustannusohjau-

tuva hankintamalli energiantuotantolaitoksen näkökulmasta sekä kuvata kustannus-

tehokkaita ja toimitusvarmoja vaihtoehtoja puupolttoaineen varastoinnille ja hake-

tukselle. Varastonhallintamalli keskittyy varastotason hallintaan, jotta voidaan taata 

puupolttoaineen riittävyys kuin myös estää varastotason liiallinen kasvu huomioi-

den toimialan erityispiirteet. Varastonhallintamallin määrityksessä otetaan huomi-

oon puupolttoaineen käyttökelpoisuus eli sen riittävä kuivuus, koska kosteuspitoi-

suus on puupolttoaineen keskeisin laadullinen tekijä niin energiantuotannon kuin 

kuljetettavuudenkin kannalta sekä varastonkiertonopeuden kannalta. Hankintamalli 

luodaan ympäristöön, jossa puupolttoainetta hankitaan oman varaston kautta han-

kintakaupalla tuorepuuna sekä käyttövalmiina hakkeena laitostoimituksena. Han-

kintamalli määrittää siten oman varaston ja suoran laitostoimituksen suhteen sekä 

auttaa pohtimaan strategisen hankinnan merkitystä hankinnan toteuttamiseen ja 

hankintakanavien valintaan. Tarkoituksena on siten kuvata, mitä biopolttoaineiden 

hankintakanavia on kannattavaa käyttää ja kuinka arviointia voidaan toteuttaa sekä 

mitä riskejä eri muodot voivat aiheuttaa hankinnalle pidemmällä aikavälillä. Varas-

tonhallinta- ja hankintamalli muodostetaan työssä palvelemaan energiantuottajan 

motiiveja. 

Energiantuottajalle toimitusvarmuus on keskeistä. Työssä pohditaan kuinka toimi-

tusvarmuus voidaan saavuttaa ja mikä on riittävä varmuus. Terminaalitoiminnot 

nähdään tärkeänä tulevaisuudessa metsäpolttoaineen valtakunnallisen hyödyntämi-

sen kannalta. Tässä työssä on tarkoituksena löytää vaihtoehtoja puupolttoaineen toi-

mitusvarmuuden ja saatavuuden takaamiseksi kohtuullisin kustannuksin. Termi-

naalitoimintojen perustamiseen ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät on selvitettävä 

tapauskohtaisesti, joten tässä työssä ei toimintamallivaihtoehtojen kuvaamista pi-

demmälle mennä. 

Työssä ei käsitellä syvällisemmin muita energiantuotannon polttoaineita. Työssä ei 

oteta kantaa puupolttoaineen toimitusketjun operatiiviseen toimintaan tai sen aset-
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tamiin rajoitteisiin (esimerkiksi kuljetuskapasiteetti tai haketuskapasiteetti) tarkem-

malla tasolla, koska niiden tutkimiseen ja toimintamallien muodostamiseen tämän 

työn laajuus ei riitä. Liikesalaisuuksiksi katsotut tiedot, kuten todelliset yksikköhin-

nat ja polttoainetoimittajien nimet on joko jätetty mainitsematta tai muutettu ano-

nyymiin muotoon. 

Hankintamalliin ja siten todelliseen kustannustasoon vaikuttavat käytetyt haketus- 

ja kuljetusmenetelmät. Työssä käytetään oletuksena, että merkittävin osa puutava-

rasta viedään läpi edullisimman hankintaketjun, jolloin kalliimman ketjun toimitus-

varmuuden vuoksi vietävät puuvirrat eivät aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. Li-

säkustannus ja todellinen hankintakanavan kustannustaso on laskettavissa tapaus-

kohtaisesti, kun tiedetään toimintamallit ja toiminnan rajoitteet. Mallien toimivuu-

den kannalta nostetaan keskeiset toimintaperiaatteet esille. 

1.3 Työn toteutus ja rakenne 

Tutkimusmenetelminä on käytetty kirjallisuutta, verkkomateriaalia ja tiedon kerää-

mistä kohdeyrityksessä useita eri lähteitä käyttäen. Kuva 5 osoittaa, kuinka teo-

riapohjalta nousevan kolmipilarisen sisällön perusteella on saavutettavissa puupolt-

toaineen kustannustehokas ja toimitusvarma toiminta. Työn ei ole tarkoitus kaikilta 

osin mennä syvälliseen tarkasteluun, vaan antaa perusperiaatteet toiminnan kehit-

tämiseen koko hankintatoiminnassa. 
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Varasto- ja varastonohjaus              Energiapuu  Strateginen hankinta   

    Puupolttoaineen haketuksen- ja logistiikan toimintamallivaihtoehdot 

        Teoriapohja 

 

 

Kuva 5. Työn tavoitteena luoda puupolttoaineiden hankintaan mallit, joiden avulla voidaan saavut-

taa ja edelleen kehittää kustannustehokas sekä toimitusvarma toiminta. 

Varastonhallintamalli esitetään luvussa 7, jolle teoriapohjaa luovat luvussa 2 muo-

dostettu kuva varastoinnin tarpeesta ja varastonhallinnasta sekä tiedonjaon puutteen 

seurannaisvaikutuksista. Lisäksi luvun 4 energiapuuteoriaa varastoinnista ja val-

mistumisesta energiakäyttöön käytetään mallin pohjana. Käytännön tilannekuvaa 

luodaan Jyväskylän Energian osalta luvussa 6.  

Hankintamalli esitetään luvussa 8, jolle teoriapohjaa luovat luvun 3 strateginen han-

kintateoria työkaluineen ja perusstrategioineen. Lisäksi luku 5 esittelee puupoltto-

aineen haketuksen ja logistiikan toimintamallivaihtoehdot. Tiedot toimintaympä-

ristöstä ja eri hankintakanavien kustannuksista ovat Jyväskylän Energian nykytoi-

minnasta peräisin.  

Luvussa 9 tehdään johtopäätökset ja arvioidaan työn tuloksia sekä annettaan suosi-

tukset hankintatoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi annetaan jatkotutkimusehdotuk-

set. Luku 10 tekee yhteenvedon työstä. Työn lopusta ovat löydettävissä kuvaliitteet.   

Kustannustehokkuus 
ja toimitusvarmuus 

Hankintamalli

Varastonhallintamalli

ja

operatiivinen ohjaus

Toimintaympäristö, 
sopimukset ja 
toimintamallit



14 

 

2 VARASTO JA VARASTONOHJAUS 

Varastolla tarkoitetaan lyhyesti muuntamisjärjestelmän sisällä tehtävää erilaisten 

materiaaliresurssien kerryttävää varastointia tai yksinkertaisesti minkä tahansa re-

surssin varastointia. Varastot voivat sisältää raaka-aineita, puolivalmisteita, kesken-

eräistä työtä ja valmistuotteita (Hokkanen & Karhunen 2014, s.200). Varastoja voi 

olla vain kerran tai useammin ennen muuntamista, jatkojalostusta tai käyttöä. Yri-

tyksissä hankitaan raaka-aineita ja erilaisia komponentteja jalostusta sekä tuotantoa 

varten tai tavaroita myytäväksi. Nämä panokset ovat edellytyksenä yritystoimin-

nassa tulojen hankkimisen kannalta. Esimerkiksi autotehtaalle välttämättömät pa-

nokset ovat auton valmistamiseen tarvittavat osat ja komponentit. (Slack et al. 2001, 

s.376-377) Energiateollisuudessa välttämätöminä panoksina voidaan nähdä ainakin 

energiantuotannossa tarvittavat polttoaineet. Slackin (Slack et. al. 2011, s.377) mu-

kaan suurin ero eri toimintojen varastojen välillä on varastoon sitoutunut pääoma. 

Joissakin toiminnoissa arvo on vähäinen suhteessa toiminnan kokonaispanoksiin. 

Varastojen arvo on korkeampi silloin, kun varastointi on toiminnan päätarkoitus. 

Odottamattoman kysynnän, konerikko- ja laatuongelmatilanteissa varastot ovat 

kuitenkin välttämättöminä tekijöinä auttamassa selviytymään odottamattomista ta-

pahtumista (Dolqui & Proth 2010, s.109). 

Varasto luodaan tasapainottamaan ajoituksen eroavaisuuksia varaston täydennyk-

sen ja kysynnän välillä. Jos ajan kuluessa toimitusten määrä varastoon on suurempi 

kuin kysyntä, varastojen koko kasvaa ja päinvastoin. Siten toimintojen täytyisi pa-

nostaa toimitusten ja kysynnän tasojen arviointiin, jotta eroja saataisiin vähennet-

tyä. Näin ollen toiminnot onnistuvat myös laskemaan varastotasojaan. Varastoja 

luodaan erilaisia tarkoituksia varten. (Slack et al. 2001, s.377) Chopran ja Meindlin 

(2013, s.59) mukaan varastot vaikuttavat pääomien sitoutumiseen, kustannusten 

syntymiseen ja toimitusketjun reagointikykyyn. Suuret varastot parantavat toimi-

tusketjun reagointikykyä, mutta tekevät toimitusketjun haavoittuvaksi arvonalentu-

misten syntymiseen ja siten voivat laskea tuotto-odotuksia. Pienet varastot paranta-

vat varaston kiertonopeutta, mutta voivat aiheuttaa menetettyä myyntiä tavaran 

puuttumisen johdosta. Valmiiden tuotteiden varastolla on merkittävä vaikutus toi-
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mitusketjun materiaalivirran läpimenoaikaan. Suuremmilla valmiin tuotteen varas-

toilla valmistuksen läpimenoajat voivat olla hitaampia kuin pienempää varastotasoa 

pidettäessä saman kokonaislopputuotemäärän aikaansaamiseksi. Keskeisenä tavoit-

teena tulisi olla kuitenkin varastonpidon määrän vähentäminen niin, etteivät kus-

tannukset nouse tai reagointikyky vähene. Läpimenoajan pienentämisellä voidaan 

siten saavuttaa merkittävää etua toimitusketjussa. 

2.1 Varastotyypit 

Varaston täydennysten ja kysynnän epätasapainon johdosta eri kohdissa toimitus-

ketjua on johtanut toimintojen erilaisiin varastotyyppeihin. Näitä ovat puskuriva-

rasto (engl. buffer inventory), kausittaiseen kysyntää varten tehtävä kausivarasto 

(engl. anticipation inventory), eräkokovarasto (engl. cycle inventory) ja prosessiva-

rasto (engl. pipeline inventory). Puskurivaraston eli varmuusvaraston tarkoitus on 

tasoittaa varaston täydennyksen ja kysynnän välillä esiintyvää epävarmuutta. Esi-

merkiksi vähittäismyynnissä ei voida koskaan ennustaa kysyntä täydellisesti, ei 

edes silloin kun on hyvä tuntuma todennäköisimmästä kysynnästä. Tavaraa pide-

tään varastossa siten turvaamaan ennakoitua suurempi kysyntä varmuusvaraston 

avulla. Se turvaa epävarmuuksia tavaran toimitusprosessin ja tavaran kysynnän vä-

lillä vähittäismyynnissä. Samoin myös valmistusprosessissa voidaan pitää var-

muusvarastoa vaikka kahden eri vaiheen valmistusprosessit ovat saman kestoisia, 

mutta osaprosessien kestot vaihtelevat. (Slack et al. 2001, s.377-378) Chopran ja 

Meindl (2013, s.60) avainkysymys on se, kuinka paljon varmuusvarastoa tulisi pi-

tää. Todellinen kysynnän epävarmuus antaa eväät valintojen tekemiseen liiallisen 

varmuuden aiheuttamien kustannusten ja liian vähäisen varmuuden aiheuttamien 

myyntitappioiden välillä. Varaston tason vaihtelu voi olla esimerkiksi kuvan 6 kal-

tainen, jossa varaston tasoa seurataan ja täydennykset tehdään varastotason alitta-

essa tilauspisteen. 
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Kuva 6. Varaston tason kuvaaja.  

Kausittaisen kysynnän varasto syntyy, kun tuotanto haluaa ennemmin valmistaa 

tuotetta ympäri vuoden tasaisesti kuin kysynnän mukaan mutta kysyntä on kausit-

taista. Tällöin täytyy olla melko hyvä käsitys tulevasta kysynnästä. Eräkokovarasto 

muodostuu, kun yhden tai useamman tason toiminnot eivät kykene toimittamaan 

kaikkia tuotteita joita se tuottaa samanaikaisesti. Tähän voidaan päätyä, kun val-

mistusprosessi kykenee tuottamaan vain yhdenlaista tuotetta kerrallaan ja on kan-

nattavaa tuottaa suurempia määriä kerrallaan tyydyttämään kysyntä, vaikka kysyn-

nän tiedetään olevan suhteellisen tasaista. Tällöin syntyy aina jonkinasteista varas-

toa tasaamaan epätasaista täydennystä valmistuksesta. Prosessivarasto syntyy, kun 

materiaalia ei voida toimittaa välittömästi tarjonnasta kysyntään. Käytännössä tällä 

varastolla tarkoitetaan kuljetuksessa (tai jakelukanavassa, tuotantoprosessissa) ole-

vaa tavaravarastoa, joka on osoitettu tietylle asiakkaalle mutta joka ei ole käytettä-

vissä ennen kuin on saapunut asiakkaan tiloihin. (Slack et al. 2001, s.378) 

2.2 Varastonohjaus 

Varastonohjaus on toimenpiteitä, joiden avulla ohjataan materiaalivirtaa ja tehoste-

taan pääoman tuottoa. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kierto- ja varmuus-

varaston hallinta. Varastonohjauksessa keskeistä on tasapainottaa kustannuksia, 
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toimintakykyä ja laatua, jotta asiakkaille ja yrityksille voidaan tarjota paras mah-

dollinen lisäarvo. Teollisessa tuotannossa on tarkoitus pitää kustannukset alhaisina 

niin, etteivät toimitusvarmuus ja laatu kärsi. (Hokkanen & Karhunen 2014, 

202,200-201) 

Varastonohjauksen päätavoitteet ovat yrityksen kannattavuuden lisääminen, varas-

totasojen säätely yrityksen toimintaa tukevaksi ja logistiikkakustannusten mini-

mointi, koska varastoon sitoutuu aina pääomaa. Yrityksen kannattavuutta on mah-

dollista parantaa myyntiä lisäämällä tai alentamalla varastokustannuksia. Varasto-

kustannuksia alennetaan esimerkiksi vähentämällä jälkitoimituksia, lisäämällä toi-

mitusnopeutta, purkamalla tarpeettomia varastoja tai kehittämällä ennustetark-

kuutta. Varastosuunnittelussa tavoitteena tulisi olla varastotasojen säätäminen asia-

kasodotuksia vastaaviksi, minkä saavuttamiseksi tulee määrittää täydennyserän 

suuruus ja tilausaika. (Hokkanen & Karhunen 2014, s.202-203) 

Varastoon sitoutuu pääomaa varastojärjestelmän jokaisessa pisteessä ja toiminnan-

johtajien täytyy hallita päivittäiset tehtävät järjestelmän ylläpitämiseksi. Ilman että 

varastot tyhjenevät asiakkailta tulevien tilauksien johdosta, järjestelmän johtamisen 

kannalta täytyy määrittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin. (Slack et al. 2001, 

s.380-381): 

 Kuinka paljon tilataan. Kuinka paljon tilauksen eräkoko tulisi olla. 

 Milloin tilataan. Millä ajan hetkellä tai varaston tasolla täydennys tulisi 

tehdä.  

 Kuinka hallitaan järjestelmää. Mitä toimintatapoja ja käytäntöjä tulisi ottaa 

käyttöön, jotta näiden päätöksen tekeminen helpottuu? Tulisiko asettaa tär-

keysjärjestys eri varastotavaroille? Kuinka varastointiin liittyvä tieto tallen-

netaan?  

Tilauserän määrittämiseksi on olemassa lukuisia matemaattisia malleja. Kysynnän 

ollessa tasaista, ostoerä on mahdollista määrittää myös kokemuksen ja visuaalisen 

havainnon perusteella. Tärkeintä on kuitenkin ymmärrys siitä, että varastonohjauk-
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sessa on otettava huomioon useita erilaisia kustannuksia materiaalin kokonaiskus-

tannusten selvittämiseksi. Siten oikealla hankintaeräkoolla voidaan alentaa kustan-

nuksia. (Hokkanen & Karhunen 2014, s.204) Piiraisen (2014, s.104-105) mukaan 

toimitusketjun täytyy palvella asiakkaan lisäksi myös tuottajaa. Siten tuottajatyyty-

väisyys on aivan yhtä tärkeää kuin asiakastyytyväisyys. Liiketoiminnan ollessa 

kannattamatonta tuottajan näkökulmasta, ei toiminta voi olla pitkällä tähtäimellä 

asiakkaankaan etu. 

Kustannuksiin vaikuttavat myös varaston kiertonopeus. Sen avulla voidaan määrit-

tää eri varastointinimikkeisiin sitoutunut pääoma. Kiertonopeus voidaan laskea eri 

menetelmillä, kuten laskemalla vuoden kulutuksen tai käytön ja keskivarastoarvon 

suhteena. Kiertonopeuden kaksinkertaistaminen puolittaa kustannukset, mutta re-

aalisäästö on sitä pienempi mitä suuremmaksi kiertonopeus kasvaa. Kulutuksen 

seurannan on oltava jatkuvaa, jotta muutokset havaittaisiin ja niihin voidaan rea-

goida tarpeeksi nopeasti. Kiertonopeuden sijasta on mahdollista käyttää myös ter-

miä varaston riitto, joka kuvaa varaston riittävyyttä keskimääräisellä kulutuksella 

päivissä. (Hokkanen & Karhunen 2014, s.204-205) 

Toimitusketjussa on otettava myös huomioon useita eri toimintoja ennen kuin asi-

akkaan kysyntä tulee tietoisuuteen. Esimerkiksi raaka-aineiden hankinta- ja täyden-

nyspäätökset pitkien läpimenoaikojen tuotteilla on tehtävä paljon aikaisemmin kuin 

todellinen tarve tulee tietoisuuteen. Päätöksien täytyy perustua asiakkaan kysynnän 

ennustamiseen. Ennusteiden luotettavuutta on kuitenkin verrattava todelliseen ky-

syntään, jotta ennusteisiin voidaan suhtautua sopivalla vakavuudella. (Kilger et al. 

2015, s.125, 141) Chopra ja Meindl (2013, s.66, 191) korostavat ennusteiden epä-

tarkkuutta, joten ennusteesta tulisi ilmetä sekä odotettava arvo että mitoittaa ennus-

tevirhe. Ennustevirhe on mittari epävarmuudelle, joka voidaan kattaa varmuusva-

rastoilla tai ylimääräisellä kapasiteetilla. Christopherin (2011, s.91) mukaan tilas-

tollisilla ennustamismenetelmillä voidaan saavuttaa suhteellisen paikkaansa pitäviä 

ennusteita, koska ne perustuvat menneisyyden tietoon. Saattaa kuitenkin olla, että 

ennustetta on hyvä muokata lisäämällä ennusteeseen tietämystä sen hetkisistä mark-

kinatilanteista ja tapahtumista. Toimitusten ja kysynnän mahdollisimman hyvään 
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tasapainottamiseen sopii poikkifunktionaalinen lähestymistapa, jossa ainakin mark-

kinoinnin ja myynnin sekä tuotannon ja toimitusten henkilöstö tapaavat toisensa 

säännöllisin väliajoin. Tapaamisissa on myös mahdollisuus arvioida tulevaisuuden 

kehityssuuntien vaikutukset nykytilanteeseen.  

2.3 Varastotasojen seuranta ja toimitusvarmuus 

Kappalemääräisellä varastojen seurannalla yritys tietää, kuinka paljon tavaraa on 

varastossa todellisuudessa jäljellä myytäväksi. Lisäksi varastojen täydennys teh-

dään varastotasojen perusteella, joten on tiedettävä kuinka paljon tavaraa on oike-

asti jäljellä puutetilanteiden tai liiallisen varastotason välttämiseksi. Varastoon si-

toutunut pääoma voidaan määrittää kappalemääräisen selvityksen perusteella ja ar-

vottamalla ne hankintahintaan. Seurannan avulla saadaan tietoa varastotasojen liik-

keistä, riittämisestä sekä mahdollisista puutetilanteista. Näiden tietojen avulla voi-

daan arvioida varastoinnissa onnistumista ja kannattavuutta. (Baily et al. 2005, 

s.324-325) 

Sakin (1999, s.87-88) mukaan jälkikäteen tarkasteluna voidaan huomata, ettei me-

nekki vastannut ennakko-odotuksia ja tavaraa on siten jäänyt varastoon. Puutteelli-

nen suunnittelu aiheuttaa sen, että nämä ylimääräiset varastot syntyvät. Syitä näihin 

ovat muun muassa: 

 Ostoja ja myyntiä tai ostoja ja valmistusta ei ole suunniteltu yhtenä koko-

naisuutena, jolloin saapuvat ja lähtevät tavaravirrat eivät ole tasapainossa. 

 Varastomäärille ei ole asetettu riittävän tarkkoja tavoitteita. 

 Asiakkaita ei kytketä tarpeeksi hyvin menekin suunnitteluun. 

 Yhtenäistä ohjausjärjestelmää materiaalille ei ole luotu.  

Oleellisin osa varastonohjausta on oikean tilauseräkoon ja tilaushetken määrittämi-

nen eli kiertovaraston hallinta. Kysynnän kasvuun ja toimitusajan venymiseen voi-

daan varautua varmuusvaraston avulla, jotta toimitusvarmuus säilyisi myös poik-

keavammissa tilanteissa. Varmuusvaraston koon määrittäminen on tärkeää, jotta 

vältytään yli- tai alivarmuudelta. Täydelliseen toimitusvarmuuteen ei ole miele-
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kästä pyrkiä, koska se vaatisi suuria varastoja tai erittäin pitkää toimitusaikaa. Toi-

mitusvarmuuden ollessa riittävällä ja kustannukset hyväksyttävällä tasolla, voidaan 

saavuttaa yrityksen varaston riittävän korkeatasoinen toiminta asiakkaan lisäarvon 

tuottamiseksi. (Hokkanen & Karhunen 2014, s.207-208) Chopra ja Meindl (2013, 

s.63) mukaan hyvällä tiedolla voidaan parantaa toimitusketjun voimavarojen käyt-

töä ja toimitusketjun virtoja koordinoimalla paremmalla tiedolla parantaa reagoin-

tikykyä ja vähentää kustannuksia. 

2.4 Piiskavaikutus 

Piiskavaikutus (engl. Bullwhip-effect) perustuu siihen, että tavarantoimittaja ei 

pysty näkemään asiakkaan varastojen takaa todellista asiakkaan kysyntää. Asiak-

kaan täydennystilaukset ovat ainoa kulutuksesta kertova tieto. Tilausten koko ja ai-

kaväli vaihtelevat, koska asiakas saattaa optimoida kuljetuskustannuksia tai hyö-

dyntää paljousalennuksia tai vain kerryttää tilauksia. Ylivaraston kertyminen asiak-

kaalle viivästyttää seuraavien tilausten tekemistä. Tavarantoimittajat haluavat var-

mistaa oman toimituskykynsä ja lisäävät tai vähentävät puolestaan omia ostojaan. 

Toimittajilla on taipumus ylireagoida ja varmistaa tulevaa toimituskykyä tai alentaa 

varastojaan. Toimitusketjussa tieto todellisesta menekistä siirtyy sitä hitaammin, 

mitä suuremmat varastot ovat. Ilmiö johtuu ennen kaikkea yhteistyön puutteesta, ei 

niinkään huonosta suunnittelusta. Jokaisen optimoidessa omaa toimintaansa aiheut-

taa helposti tavaran kasautumista varastoihin tai heikkoa toimituskykyä. Varastoa 

on siten joko liian vähän tai liikaa. (Sakki 2014, s.77 & Hopp 2003, s.137-138) 

Ilmiötä voivat aiheuttaa myös vääristyneet kysyntätiedot, puutteet varaston täyden-

nyksen sopimisesta ja kapasiteettirajoitteet. Ihmislähtöisiä syitä ovat osaamisen tai 

koulutuksen puute, pelko varastojen loppumisesta sekä välinpitämättömyys toimi-

tusviiveestä. (Bandyopadhyay & Bhattacharya 2010, s.1246-1247) Leen (et al. 

1997, s.95, 98) mukaan piiskailmiöön voidaan vaikuttaa, kun ymmärretään syyt sen 

taustalla. Kysyntätiedon jakaminen ja koordinoinnin kehittäminen toimitusketjussa 

ovat keskeisessä roolissa ilmiön esiintymisen estämisessä.  
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3 STRATEGINEN HANKINTA 

Kamenskyn (2014, s.17-20) mukaan strategia on monitahoinen ja laaja-alainen kä-

site, jonka määrittely ei onnistu lyhyesti. Strategian voi muotoilla kolmeen määri-

telmään, jotka täydentävät toisiaan: 

1. ”Strategia on yrityksen tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suun-

taviivojen valinta muuttuvassa maailmassa.” 

2. ”Strategian avulla yritys hallitsee ympäristöä.” 

3. ”Strategian avulla yritys tietoisesti hallitsee ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä sekä 

niiden välisiä vuorovaikutussuhteita siten, että yritykselle asetetut kannatta-

vuus-, jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet pystytään saavuttamaan.” 

Ensimmäinen määritelmä korostaa yrityksen muuttuvaa toimintaympäristöä, jol-

loin strategia sisältää tavoitteet ja toiminnan suuntaviivat eli toimintalinjat. Valinta 

tehdään lukuisista hyvistä vaihtoehdoista ja asiat pannaan tärkeysjärjestykseen sekä 

tietoisesti kieltäydytään myös monista hyvistä vaihtoehdoista. Toinen määritelmä 

korostaa ympäristön hallintaa eri tasoilla: sopeutuminen ympäristön muutoksiin, 

ympäristön muokkaaminen ja siihen vaikuttaminen sekä toimintaympäristön va-

linta. Sopeutuminen ympäristön muutoksiin on tavoitettavissa niin, että omaa toi-

mintaa pyritään muuttamaan jo ennen kuin muutokset varsinaisesti tapahtuvat. Ym-

päristön muokkaamisella voidaan vaikuttaa asiakkaiden tarpeisiin ja haluihin, toi-

mittajien toimintatapoihin, kilpailijoiden toimintaan ja viranomaisten toimintata-

poihin. Toimintaympäristön valinta korostaa omaa valinnanvapautta markkina-, 

tuote- ja kilpailuvalintojen osalta, jotka ovat määrittelemässä omaa kykyä hallita 

toimintaympäristöään. Kolmas määritelmä syventää edelleen strategian määritel-

mää, tuoden mukaan sisäisten tekijöiden merkityksen ja tavoiteasetannan oikean 

tasapainon. Onnistuneen strategian lähtökohtana nähdään muuttuvan toimintaym-

päristön ymmärtäminen, muuta sisäisten tekijöiden merkitystä ei kannatta aliarvi-

oida. Toiminnan jatkuva kehittäminen, yhteisymmärrykseen pääseminen muutos-

tarpeista ja lisäosaaminen jatkuva etsiminen voivat taata strategisen menestymisen. 
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Liiketoiminnassa menestyminen edellyttää strategian muuttamista kilpailutilanteen 

edellyttämällä tavalla. Kilpailu on keskeisessä roolissa uusien tuotteiden ja palve-

luiden kehittäjänä ja myös yritysten oman suorituskyvyn parantajana, mikä pyrkii 

takaamaan liiketoiminnan kannattavuuden pitkässä juoksussa. Yrityksen liiketoi-

minta pohjautuu usein verkostoon ja siinä ulkopuoliset toimittajat tuottavat ison 

osan asiakkaalle tuotetusta arvosta (palvelu ja/tai tuote). Erityisesti tämän vuoksi 

strategian tulee ottaa huomioon nämä vuorovaikutussuhteet. Strategia toimii hallit-

sevana tekijänä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden ja niiden välisen vuorovaikutussuh-

teen välillä siten, että yritys voi saavuttaa kannattavuus-, jatkuvuus- ja kehittämis-

tavoitteet. Kamenskyn menestyksen timantin mukaan johtaminen ja kehittäminen 

vaativat hyvän strategian, hyvää johtamista, hyvää osaamista ja hyvää vuorovaiku-

tusta. Liiketoiminnan pitkän aikavälin menestys riippuu edellä esitettyjen tekijöi-

den hyvyydestä. Sama pätee koko liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä 

myös hankintojen johtamiseen ja kehittämiseen. Hankintojen johtaminen on mer-

kittävä palanen liiketoiminnan johtamisessa. (Nieminen 2016, s.23-26 & Ka-

mensky 2014) 

Perinteisen ostamisen kehittyessä kohti strategista hankintaa sekä kokonaisvaltaista 

toimitusketjun ja toimittajamarkkinoiden hallintaa, alkaa siihen liittyvät tehtävät si-

vuta ja kiinnostaa yhä enemmän organisaation muita toimintoja (esimerkiksi mark-

kinointi, myynti, tuotekehitys ja tuotanto). Suuremman ihmismäärän osallistuessa 

toimintaan, on tärkeää löytää yhteinen näkemys tavoitelluista ja hoidettavista asi-

oista, myös ulkoisten resurssien osalta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.133) 

Hankintahenkilöstön tulee luonnollisesti hallita hyvin ja toteuttaa tehokkaasti ny-

kyistä toimintamallia. Perinteisen ajattelun mukaan hankinta on nykyistä toimintaa 

ylläpitävä toiminto, mikä vaatii hankintatoimelta vain operatiivisia hankintakykyjä. 

Liiketoimintaympäristön muuttuessa yhä nopeammin ja kilpailijoiden kehittäessä 

toimintaansa jatkuvasti, tarvitaan jo suhteellisen kilpailuaseman säilyttämiseksi uu-

distumista. Tämä tarkoittaa toimittajien jatkuvaa etsimistä, verkostojen rakenta-

mista, toimitusketjun kehittämistä sekä uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä ja 

uudenlaisten toimintamallien kehittämistä. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä 
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hyödyn saavuttaminen vaatii strategisia kykyjä, taitoja etsiä, löytää ja kehittää, so-

veltaa ja integroida erilaisten toimittajien ja erilaisten osaamisten välillä muuttu-

neissa tilanteissa. Näitä kykyjä voidaan kutsua Edith Penrosen (1959) yrittäjämäi-

siksi kyvyiksi. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.139-141) 

3.1 Hankinnan kehityssuunnat ja ulkoistaminen 

Kehittyneissä yrityksissä hankinnan ammattilaisen suurin työnsarka koostuu toi-

mittajien etsintään, valintaan, hallintaan ja toimittajayhteistyön kehittämiseen ja 

vain pieni osa työajasta koostuu päivittäisten ostotehtävien hoitamiseen. Reaktiivi-

nen hankinta pyrkii reagoimaan muutoksiin, kun ne ovat jo tapahtuneet. Proaktiivi-

sessa hankinnassa hankinta pyrkii varautumaan muutoksiin ennakolta ja ohjaamaan 

niitä haluttuun suuntaan. Ulkopuolisten resurssien kasvava hyödyntäminen vaatii 

avoimempaa yhteistyötä yrityksen sisällä ja yritysten välillä. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, s.95) Taulukossa 1 on verrattu reaktiivista ja proaktiivista hankin-

taa. Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2015, s.95-97) mukaan hankinnan keskeisim-

mät kehityssuunnat ovat: 

 hankinnan integroiminen yritysstrategiaan 

 hankintaosaamisen ja resurssien vahvistaminen 

 hankintojen strateginen segmentointi, kategoriajohtaminen 

 poikkiorganisatorisen yhteistyön lisääminen 

 uusien hankintalähteiden, innovaatioiden ja uuden lisäarvon etsiminen 

 alhaisen kustannustason hankintalähteiden ja maantieteellisten erojen hyö-

dyntäminen 

 kilpailukykyisten toimitusketjujen rakentaminen (systemaattinen toimitta-

jien suorituskyvyn parantaminen) 

 tuotekehityksen integroiminen toimitusketjussa 

 yritysten välisen yhteistoiminnan lisääminen ja tiivistäminen 

Ostaja-ammattilaisen keskeisiä haasteita ovat uusien toimittajien aktiivinen etsintä, 

löytäminen ja hyödyntämismallien luominen. Ostajan täytyy kyetä päättämään mi-

ten syvää yhteistyötä eri toimittajien kanssa tehdään sekä mikä on eri tilanteissa 
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paras tasapaino kilpailupaineen luomisen ja toimittajan kehittämisen välillä. (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.79) 

Taulukko 1. Reaktiivisen ja proaktiivisen hankinnan eroja. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

s.96 ; Baily et al. 2005) 

Reaktiivinen hankinta Proaktiivinen hankinta 

Hankinta on kustannusyksikkö. Hankinta voi tuottaa lisäarvoa. 

Hankinta voidaan hajauttaa. Keskitetystä hankintojen koordinoinnista 

on hyötyä. 

Hankinta palauttaa virheelliset ja  

huonolaatuiset toimitukset. 

Hankinta ennakoi laatuongelmat  

ennakolta. 

Hankinta on tukitoiminto. Hankinta on yrityksen yksi päätoimin-

noista. 

Hankinnan painotus on päivittäisissä  

rutiinitoiminnoissa.  

Hankinnan painotus on pitkäjänteisissä ke-

hittämistehtävissä. 

Hinta on avainmuuttuja. Kokonaiskustannukset ja –arvo ovat  

avainmuuttujia. 

Ongelmat ovat toimittajan vastuulla. Ongelmista vastataan yhdessä toimittajan 

kanssa. 

Suuri määrä toimittajia varmistaa  

saatavuuden. 

Suuri määrä toimittajia tarkoittaa  

menetettyjä mahdollisuuksia. 

Suure varastot merkitsevät varmuutta. Suuret varastot merkitsevät tuhlausta. 

Informaatio lisää neuvotteluvoimaa, eikä 

sitä jaeta muille. 

Onnistumisen kannalta tärkeätä  

informaatiota jaetaan toimittajien kanssa. 

Toisen voitto on toisen häviö. Neuvotteluissa pyritään win-win lopputu-

lokseen. 

Hankinta on eriytynyt toiminto. Hankinta toimii tiiviissä yhteistyössä  

muiden toimintojen kanssa. 

Toimittajien kanssa ei tehdä yhteistyötä. Tärkeimpien toimittajien kanssa tehdään 

tiivistä yhteistyötä. 

Hankintojen ulkoistaminen perustuu ajatukseen, että ulkopuolinen hankintojen am-

mattilainen kykenee hoitamaan yrityksen hankinnat osaavammin kuin yritys itse. 

Ulkoistettu toimija voi omalla erityisosaamisellaan ja kokemuksellaan estää koke-

mattoman ostajan yleiset karikkopaikat, jolloin ulkoistaminen voi olla hyvinkin pe-

rusteltua. Kaikkien hankintojen ulkoistaminen on sen sijaan kyseenalaista. Yrityk-

sen kilpailukyvyn koostuessa siitä, kuinka sovittaa toimittajamarkkinoiden mahdol-

lisuudet ja oman ydinosaamisensa asiakkaan tarpeita vastaaviksi, ei toimittajamark-

kinoiden ulkoistaminen varmaankaan ole oikea ratkaisu. Ulkoistamistrendi on luo-

nut monenkirjavia toimittajasuhteita, joissa pitkäjänteiset sopimukset tai nykyisen 
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toimittajan saamana ylivoimaisen edun kautta kilpailu on käytännössä rajautunut 

pois. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.101-102) 

3.2 Hankintojen johtaminen ja toimittajamarkkinat 

Hankintatoimi kykenee vaikuttamaan merkittävästikin yrityksen kannattavuuteen 

osaamisen kautta. Mitä enemmän organisaatiossa on osaamista ja kykyjä toimitta-

jamarkkinoiden hallintaan, sitä paremmat ovat yrityksen tuloksentekomahdollisuu-

det. Toimittajamarkkinoiden ominaisuuksiin perustuvat segmentointikriteerit ovat 

keskeisessä roolissa, koska toimittajamarkkinoiden tilanne ja kilpailun logiikka 

määrittelevät vaikuttamiskeinovalikoiman suhteessa toimittajaan. Kategoriajaot-

telu on keskeinen osa hankinnan työkalupakkia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, s.103,130)  

Hankintojen johtaminen on ulkoisen toimittajaverkoston rakentamista ja sen hyö-

dyntämistä, mutta siinä tarvitaan organisaatiolaajuisesti hyvin monenlaisia kykyjä 

ja osaamisia. Toimittajamarkkinoiden vahva tuntemus auttaa tunnistamaan ennen 

kilpailijoita potentiaaliset kustannustehokkaat markkinat, uudet teknologiat ja in-

novaatiot. Toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksien tuntemuksella yritys tietää, 

mitä siirtoja ja mihin suuntaan toimintaa tulisi ohjata. Sen sijaan kilpailijoita hei-

kompi ulkopuolisten mahdollisuuksien hyödyntäminen johtaa epäonnistumiseen 

markkinakilpailussa. Edes nykyiset hyvät toimittajat ja toimitusketjun hyvyys ei 

riitä. Tulevaisuudessa niiden täytyy olla entistä parempia, tehokkaampia ja kilpai-

lukykyisempiä, mikä voidaan saavuttaa joko kehittämällä nykyisiä toimittajia tai 

etsimällä uusia. Keskeistä on ymmärtää organisaation ulkopuolisia resursseja, joi-

den toimintaan on mahdollista vaikuttaa moninaisin keinoin. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, s.30,33,47) Niemisen (2016, s.14) mukaan hankintatoimessa täytyy 

keskittyä enemmän sosiaalisiin suhteisiin eli pitkäjänteisen yhteistyön tuomaan li-

säarvoon ja henkilösuhteisiin, vaikka liiketoimintasuhteessa käyttäytymistä ja pää-

töksentekoa ohjaavat taloudelliset seikat. 

Toimittajamarkkinoiden aktiivinen hyödyntäminen ulkoisina resursseina tuo orga-

nisaatiolle mahdollisuuden tunnistaa hankintojen erilaisuudet ja eri toimittajamark-
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kinoiden liiketoimintalogiikat ja kilpailutilanteet. Strateginen ote pyrkii määrätie-

toisesti vaikuttamaan toimittajamarkkinoihin ja muokkaamaan niitä paremmin vas-

tamaan omia tarpeita. Ote heijastuu toimittajamarkkinoiden vahvana huomioimi-

sena strategiaprosessissa, säännöllisissä johtoryhmäkeskusteluissa, kattavassa ja 

moniulotteisessa raportoinnissa, poikkiorganisatorisessa yhteistyössä, hankinnan ja 

toimittajien varhainen hyödyntäminen tuote- ja palvelukehittämisessä, liiketoimin-

nan kokonaistavoitteisiin perustuvissa mittareissa ja myös onnistumisen kritee-

reissä. Strateginen ote vaikuttaa myös merkittävästi hankinnan ammattilaisen mie-

lenkiinnon kohteisiin, profiiliin ja osaamisiin (taulukko 2). (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, s.151)  

Taulukko 2. Passiivisen ja aktiivisen hankinnan ammattilaisen ominaispiirteitä. (Iloranta & Paju-

nen-Muhonen 2015, s.151 ; Axelsson & Wynstra 2002) 

Passiivinen hankinnan ammattilainen Aktiivinen hankinnan ammattilainen 

Aiheuttaa kustannuksia. Etsii lisäarvoa. 

Pyrkii säästämään kustannuksia. Pyrkii kehittämään liiketoimintaa. 

Odottaa toimittajien yhteydenottoja. Etsii uusia toimittajia. 

Odottaa aktiivisten toimittajien  

perustelevan ehdotustensa paremmuuden. 

Markkinoi yrityksensä, ideansa ja  

tarpeensa haluamilleen toimittajille. 

Luottaa toimittajien antamiin tietoihin.  Käy tutustumassa toimittajiin ja  

arvioimassa näiden osaamista ja  

resursseja. 

Valitsee hankinnan kohteen toimittajien 

tarjoamista ja kehittämistä ratkaisuista. 

Kuvaa aktiivisesti tarpeita, jotta uusia  

ratkaisuja voitaisiin kehittää yhdessä  

toimittajien kanssa. 

Hyväksyy tai hylkää toimittajien  

ehdotukset. 

Kehittää toimittajilta saamiaan ehdotuksia 

edelleen. 

Yleisiin markkinoiden voimasuhteisiin vaikuttavat muun muassa toimittajien ja asi-

akkaiden vähäisyys suhteessa toiseen osapuoleen, rajoitettu saatavuus esimerkiksi 

raaka-aineen osalta ja yli- tai alikapasiteetti jommallakummalla osapuolella. Yksit-

täisessä toimittaja-asiakas suhteessa voimatasapainoon vaikuttavat muun muassa 

osapuolten suhteellinen suuruus toisiinsa nähden sekä keskinäisen liiketoiminnan 

haluttavuus, johon vaikuttavat toiminnan kannattavuus ja kasvumahdollisuudet. 

Toimittajan vaihtamisen kyvykkyys ja kustannukset voivat vaikuttaa voimatasapai-

noon sekä yksittäisessä suhteessa toimittajan ja asiakkaan välillä kuin myös koko 

toimialalla tai markkinoillakin. Ostajan suhteellinen voimatasapaino toimittajaan 
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nähden heikkenee esimerkiksi, kun toimittajamarkkinat ovat suppeat tai vaihtoeh-

toisia ratkaisuja on mahdollista hyödyntää vain rajallisesti. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, s.128-129) 

Yrityksien yleisenä ongelmana on toimittajien suuri lukumäärä. Yksittäisessä tuote- 

tai palveluryhmässä toimittajien lukumäärää voi suhteellisen huoletta pudottaa 

kymmenestä viiteen tai jopa kolmeen ilman hankinnalle aiheutuvaa haittaa. Sen si-

jaan määrän pudottaminen kahdesta kilpailevasta toimijasta yhteen ajaa hankinnan 

vaaravyöhykkeelle, luoden toimittajalle monopoliaseman siihen liittyvine riskei-

neen sekä ilman itselle koituvaa hyötyä. Siten ostaja voi itse omilla toimillaan ai-

heuttaa toimittajan monopoliaseman rajaamalla hankintansa niin, ettei tuotetta tai 

palvelua voi käytännössä saada muilta toimittajilta. Tämä on hyvin tavallinen ilmiö, 

mutta on yleensä purettavissa kohtuullisin kustannuksin määrittelemällä tarve uu-

delleen niin, että kilpailua pääsee syntymään. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

s.98,112) 

3.3 Hankintojen ryhmittely ja segmentointi 

Hankintojen ryhmittely auttaa ymmärtämään hankintojen käsittelyyn parhaiten so-

pivia keinojen ja työkalujen hahmottamista. Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2015, 

s.59-60) ovat jaotelleet sisäisten tarpeiden mukaan hankinnat viiteen pääryhmään: 

toistuvan tuotannon hankinnat, projektityyppisen tuotannon hankinnat, investoin-

nit, epäsuorat hankinnat ja välitettävät kauppatavarat. Näistä toistuvan tuotannon 

hankinnat on yksi hankinnan keskeinen pääryhmä, johon kuuluvat tuotantoon liit-

tyvät materiaalit, alihankinnat ja palvelut. Tuotantoprosessissa keskeistä on materi-

aalin tai komponentin saatavuus, koska niiden puuttuminen keskeyttää koko tuo-

tantolinjan. Pääoman sitoutuminen keskeneräiseen tuotantoon ja varastoihin on 

merkittävä kustannustekijä, mitä voidaan kehittää ennusteiden huolellisella hallin-

nalla ja siten optimoimalla tehokkuutta ja kustannuksia. (Iloranta & Pajunen-Mu-

honen 2015, s.59-60) 

Sisäisten tarpeiden perusteella tehty jaottelu ei ota huomioon kyseessä olevien ta-

varoiden, palveluiden tai ulkopuolisten resurssien toimittajamarkkinoita. Markki-
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noinnissa ja myynnissä käytettyä asiakasmarkkinoiden segmentointia voidaan so-

veltaa myös toimittajamarkkinoihin. Segmentointitavat voivat perustua organisaa-

tion sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi hankinnan 

suhteellinen volyymi tai muu tärkeys ja monimutkaisuus. Ulkoisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi toimittajakentän rakenne sekä kilpailun luonne ja intensiivisyys. Tällä 

tavoitellaan hankintojen kokonaisuuden hallitsemista ja johtamista entistä parem-

min. Tavoiteltavat toimittajaverkostot muodostuvat eri tavoin käyttäytyvistä toimi-

aloista, toimittajaryhmistä ja toimittajista. Näiden liiketoimintalogiikat, kustannus-

rakenteet, haasteet ja kilpalutilanteet poikkeavat merkittävästi, jolloin optimaalisten 

toimintamallien määrittely vaatii toimittajamarkkinoiden segmentointia likimain 

samalla tavalla käyttäytyviin segmentteihin. Toimintamallien erilaistaminen seg-

menttien välillä helpottuu ja segmenttien sisällä yhtenäistyy. Segmentoinnin kes-

keisenä tavoitteena on maksimoida saavutettavat tulokset käytettävissä olevilla re-

sursseilla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.60,106) 

3.4 Kraljicin strategiamatriisi 

Hankintojen strategisen segmentoinnin keskeisenä ja kaikkien toimialojen sovellet-

tavissa olevana työkaluna voidaan pitää Kraljicin matriisia (kuva 7), jossa tarkas-

tellaan hankintoja tuote- ja palveluryhmittäin. Matriisin avulla tehty jaottelu sovel-

tuu parhaiten suunnittelu- ja strategiaprosessin työkaluksi, joka toimii oivallisena 

apuvälineenä strategisten tavoitelinjauksien ja haluttujen muutossuuntien määritte-

lyssä ja kuvaamisessa.  
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                Suuri 

 

 

Hankittavan 

tuote- tai palve-

luryhmän tulos-

vaikutus 

 

 
 

 

 

 

 

                 Pieni 

  Helppo             Vaikea 
             (ostajan markkinat)  (toimittajan markkinat) 

          Toimittajamarkkinoiden hallittavuus 

 

Tarkasteltavat tuote- ja palveluryhmäkokonaisuudet kannattaa pyrkiä muodosta-

maan siten, että hankintojen ohjaus sujuisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti 

ja järkevästi. Toimittajakohtainen luokittelu on myös mahdollista, mutta se muuttaa 

nelikentän ulottuvuuksia. Hankittavan tuote- tai palveluryhmän tärkeyttä ja tulos-

vaikutusta on helpointa kuvata vuosittaisen euromääräisen arvon mukaan (pystyak-

seli). Kokonaistilanteen hahmottamista voidaan parantaa esittämällä kukin ryhmä 

ympyränä, jonka pinta-ala on suhteessa rahamääräiseen arvoon. Toiseksi ulottuvuu-

deksi voidaan pitää sopivana toimittajamarkkinoiden hallittavuutta, jossa hallinnan 

vaikeus ja siihen liittyvät riskit otetaan huomioon. Kilpailun kovuus ja toimittajien 

lukumäärä markkinoilla määrittelee toimittajanmarkkinoiden hallittavuuden suh-

teessa ostajaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.114-117, 122-124) Niemisen 

VOLYYMIHANKINNAT 

1) Hyödynnä  

neuvotteluvoimaa. 

2) Kehitä yhteistyö- 

suhde. 

STRATEGISET HANKINNAT 

1) Luo kilpailua. 

 

2) Kehitä yhteistyö- 

suhdetta. 

RUTIINIHANKINNAT 

1) Huolehdi  

sujuvuudesta. 

 

2) Yhdistele tarpeita ja kas-

vata volyymiä. 

PULLONKAULAHANKINNAT 

1) Vähennä riippuvuutta, 

etsi korvaavia 

ratkaisuja. 

2) Minimoi haitalliset 

seuraukset. 

Kuva 7. Segmenttien perusstrategiat ja muutossuunnat Kraljicin matriisissa. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, s.126) (Gelderman & Van Weele 2003, s.212-214, mukaelma) 
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(2016, s.86) mukaan hallittavuuden tekee vaikeaksi esimerkiksi markkinoiden mo-

nopolinen tai oligopolinen tilanne ja lisäksi toimittajamarkkinoille voi olla suuria 

sisäänpääsyesteitä. Esteet voivat olla esimerkiksi suuret vaadittavat alkuinvestoin-

nit tai logistiset kustannukset. Esimerkiksi tuotetta ei ole kannattavaa kuljettaa pit-

kiä matkoja, mikäli tuotteen arvo suhteessa painoon on alhainen. Iloranta ja Paju-

nen-Muhonen (2015, s.117) kertovat, että matriisin vasempaan reunaan sijoittuvat 

vapaat ja kilpaillut markkinat, kun taas oikeaan reunaan sijoittuvat tuote- ja palve-

luryhmät, joissa on joko yksi tai kaksi toimittajaa käytännössä monopoliasemassa 

suhteessa ostajaan.  

Matriisista voidaan muodostaa yksityiskohtaisempi pysty- ja vaaka-akselien kautta, 

jos halutaan päästä tarkempaan ja omaan toimialaan sopivampaan tarkasteluun. 

Tuote- ja palveluryhmän tulosvaikutusta kuvaa usein riittävästi hankintaan käytetty 

vuosittainen rahamäärä. Tärkeintä on kuitenkin saada eroteltua merkittävämmät ja 

vähemmän merkittävät hankinnat toisistaan, mutta joissakin tapauksissa voi olla 

olennaista huomioida tuote- tai palveluryhmän vaikutukset kannattavuuteen, asia-

kastyytyväisyyteen, lopputuotteeseen liitettävään mielikuvaan tai muuhun vastaa-

vaan. Toimittajamarkkinoiden vaikeus voidaan määrittää usein tarpeeksi tarkasti 

subjektiivisilla mittareilla, kuten pohtimalla käytettävissä olevien vaihtoehtoisten 

toimittajien olemassaoloa. Tarkempaan tasoon voidaan pyrkiä käyttämällä vaaka-

akselina toimittajavaihtoehtojen määrää. Toimittajan vahva asema saattaa joissakin 

tilanteissa perustua muuhunkin kuin toimittajien lukumäärään, jolloin voisi olla tar-

peen miettiä asteikkoa syvällisemminkin. Markkinoiden haasteellisuuden kritee-

reinä voi tällöin käyttää esimerkiksi teknologiavaatimuksia- ja riskejä, toimittajien 

vaihtamisen vaikeutta ja kustannusten sekä logistiikkakustannusten merkitystä. On 

myös erittäin tärkeää huomioida mahdollisesti vaaka-akselissa tapahtuvat suuretkin 

muutokset markkinatilanteen vaihdellessa suhdanteiden mukaan. Hiljaisena aikana 

voi olla ostajan markkinat, mutta noususuhdanteessa tilanne on päinvastainen. (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.123) 

Tuote- ja palveluryhmäluokittelussa hankinnat jaotellaan volyymi-, rutiini-, pullon-

kaula- ja strategisiin hankintoihin. Volyymihankintojen kulutus- ja hankintavo-
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lyymi ovat suuria ja toimittajamarkkinoilla on paljon vaihtoehtoisia hankintaka-

navia ja toimittajia. Usein tähän neljännekseen kuuluvat tuotteet ja palvelut muo-

dostavat organisaation hankinnoista suurimman osan, vaikka niiden nimikekohtai-

nen osuus kokonaishankintanimikkeistä voi olla vähäinenkin. Tämän kategorian 

toimittajia voi kilpailuttaa aggressiivisestikin. Siten kustannussäästöjen tavoittelu 

ja kilpailuttaminen voidaan nähdä tämän neljänneksen hankintojen organisointiin 

sopivaksi. Sopiva strategian toteuttaja on perinteisiä menetelmiä hyödyntävä osto-

päällikkö, joka suhtautuu toimittajiin etäisesti ja viileästi ajaen ainoastaan oman or-

ganisaationsa etuja. Elektronisista kaupankäynnin työkaluista soveltuvat parhaiten 

erilaiset pörssit, huutokaupat ja käänteiset huutokaupat. (Iloranta & Pajunen-Mu-

honen 2015, s.118-119) Niemisen (2016, s.169-170) mukaan hankinnan kääntei-

sellä huutokaupalla tavoitellaan alhaisinta hintaa ja siihen soveltuu tuote joka on 

yksiselitteisesti määriteltävissä. Tuotteen on oltava samanlainen ja siten myös sa-

manarvoinen. Volyymien ollessa riittävän suuria on mahdollista saada suurempi 

määrä toimittajia kiinnostumaan. Huutokauppa edellyttää että markkinoilla on riit-

tävästi potentiaalisia toimittajia, jotta voidaan taata todellinen kilpailu. Markki-

noilla on olemassa työkaluja ja sovelluksia sähköisen huutokaupan toteuttamiseksi 

niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille. 

Rutiinituotteiden ja –palveluiden hankinnat koostuvat kokonaisarvoltaan pienem-

mistä ja monenkirjavista hankinnoista sekä kilpailevia toimittajia on markkinoilla 

paljon. Tälle hankintaryhmälle ominaista on hankintaprosessin aiheuttamien kus-

tannusten suuruus suhteessa hankinnan arvoon nähden. Hankittava tavara voi olla 

kuitenkin välttämätön ja sen puuttuminen voi aiheuttaa tuotetta kalliimpaa työajan 

menetystä. Tavaraa tulisi siten olla aina saatavilla. Hankintojen automatisoimisella 

ja delegoinnilla käyttäjille on mahdollista tehostaa hankintaprosessia ja pitää siten 

kustannuksia kurissa. Usein rutiinituotteiden ja -palveluiden toimituksista vastuu 

annetaan toimittajalle. Toimittajavastuisessa varastoinnissa eli VMI-mallissa (engl. 

vendor managed inventory) toimittaja vastaa esimerkiksi asiakkaan varaston täy-

dennyksistä sovituin väliajoin ja asiakkaat vain noutavat tavaran hyllystä ja lasku 

maksetaan kuukausittain. Palvelun tarjoaja osaa tietenkin ottaa hyvän katteen anne-

tusta palvelusta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.119-120) 
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Pullonkaulatuotteiden ja –palveluiden suhteellinen volyymi on vähäinen ja toimit-

tajia myös usein vain yksi. Myös hankittavien tuotteiden arvo saattaa olla pieni, 

mutta niiden puuttuminen saattaa aiheuttaa ostavan yrityksen toiminnalle merkittä-

viä ongelmia. Pullonkaulatilanteet voivat syntyä usein tuotekehityksessä ja -suun-

nittelussa, kun haetaan kilpailuetua valitsemalla tuotteeseen uusi komponentti yh-

deltä toimittajalta. Komponentin ollessa keskeinen osa tuotetta, ei voi odottaa vah-

vaa asemaa hintaneuvotteluissa. Riippuvuus voi vain pahentua vuosi vuodelta, sa-

moin kuin komponentin hintakin. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.121) 

Strategiset tuotteet ja –palvelut ovat yrityksen toiminnan ja menestyksen kannalta 

kriittisiä, arvoltaan suuria ja niille vaihtoehtoisten toimittajien lukumäärä on vähäi-

nen tai toimittajia on vain yksi. Tuotteet ovat usein ainutlaatuisia tai räätälöityjä, 

mutta eivät kuitenkaan aina. Ryhmän hankinnat ovat usein lisäksi myös monimut-

kaisia osakokonaisuuksia vaatien koko elinkaarensa ajan huolto- ja kunnossapito-

palveluita koko elinkaarensa ajan. Vaihtaminen uuteen toimittajaan on jos ollen-

kaan niin usein työläs ja aikaa vievä prosessi. Hankintaorganisaatiolle strategiset 

hankinnat asettavat suurimmat haasteet, koska perinteisen kilpailuttamisen työkalut 

eivät toimi ollenkaan vaihtoehtojen puuttuessa. Tiiviin toimittajayhteistyön raken-

taminen on ainoa keino hallita tällaista strategista suhdetta edes jollakin tavalla. 

Laajamittainen yhteistyösuhde toimittajaan vaatii monipuolisia ja uudenlaisia tai-

toja yksilöiltä sekä perinteisestä poikkeavia toimintamalleja koko organisaatiolta. 

Sosiaalisten valmiuksien lisäksi vaaditaan sekä teknistä että kaupallista osaamista, 

koska organisaation hankinnoista strategiset hankinnat ovat eniten monimutkaisia 

ja vaativia. Elektroniset kaupankäynnin työkalut ovat usein tervetulleita, jotta voi-

daan helpottaa yhteistyötä yli organisaatiorajojen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, s.122) Niemisen (2016, s.171-173) mukaan strateginen yhteistyö vaatii toi-

mittajan kanssa aktiivista vuorovaikutusta, seurantaa, arviointia ja kehittämistä. 

Työkalut sopimusten hallinnassa keskittyvät helpottamaan sopimukseen liittyvien 

velvoitteiden ja tavoitteiden seurantaa. Osana seurantaa voi olla aikatauluja, bud-

jetteja ja erilaisia toimenpiteitä puolin ja toisin. Toimittajasuhteiden hallinnassa 

työkalut keskittyvät sen sijaan tiedon jakamisen ja vuorovaikutuksen helpottami-
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seen toimijoiden välillä. Järjestelmiin voidaan tarpeen mukaan liittää myös esimer-

kiksi liiketoiminnan ja tunnuslukujen kehittymisestä. Helpdesk-tyyppinen ratkaisu 

voisi olla toimiva ratkaisu ostavan organisaation näkökulmasta, missä käyttäjät voi-

vat olla suoraan vuorovaikutuksessa toimittajan kanssa. 

Strategisiksi hankinnoiksi luokiteltavissa tuote- ja palveluryhmissä on erityisen tär-

keää huomioida kaikki keskinäisten suhteiden aspektit sekä kaikilla hankinnan alu-

eilla on tärkeää neuvotteluvaiheessa ymmärtää voima- ja valtasuhteet. Hankinta-

päätösten tekovaiheessa lyödään lukkoon useita asioita, jotka vaikuttavat voimak-

kaasti valtasuhteisiin myöhemmissä neuvottelun vaiheissa ja voivat joko edesauttaa 

tai jarruttaa organisaatiorajojen yli tapahtuvaa kilpailukyvyn jatkuvaa kehittämistä. 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.129)  

3.5 Kraljicin matriisin perusstrategiat ja tiiviin yhteistyön riskit 

Matriisin samalle ruudulle sijoittuville hankinnoille voidaan määritellä yhteinen pe-

russtrategia, joka luo pohjan perusteellisemmille tuote- ja palveluryhmäkohtaisille 

hankintastrategioille (kuva 7). Toisaalta jonkun kategorian tämän hetkinen toimin-

tatapa ei ole ihanteellinen. Vaihtoehtoja etsittäessä on löydettävä keinot parantaa 

asemaansa suhteessa toimittajaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.125; Gel-

derman & Van Weele 2003, s.213) 

Perusstrategia volyymihankinnoille on voimakas kilpailuttaminen. Aggressiivisen 

kilpailuttamisen riski on toimittajan heikko motivaatio yhteistyön ja tuotteen, pal-

velun tai prosessien kehittämisessä. Tiiviimmän yhteistyön hakeminen toimittajan 

kanssa voi ratkaista tilanteen, mutta lisää riskiä riippuvuudesta toimittajaan. Rutii-

nihankinnoille perusstrategia on operatiivisen tehokkuuden varmistaminen ja han-

kintaprosessin kokonaiskustannusten minimointi. Sirpaloituneiden hankintojen yh-

teen kokoaminen kasvattaa toimittajien mielenkiintoa ja myös ostajan neuvottelu-

asemaa. Pullonkaulahankintojen perusstrategiassa on keskeistä varmistaa saata-

vuus. Vaihtoehtoisten toimittajien kartoitus voi olla helpoin tie ulos riippuvuudesta. 

Toisaalta tuotekehityksellä ja –suunnittelulla on merkittävä vaikutus pullonkaula-

hankitojen syntymiseen, koska takaamalla kullekin komponentille tai osiolle vähin-
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tään kaksi, mielellään kolme toimittajaan, helpotetaan ostajan asemaa huomatta-

vasti. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.126-127; Gelderman & Van Weele 

2003, s.213-214) 

Strategisille hankinnoille perusstrategia rakentuu tiiviin yhteistyön ympärille toi-

mittajan kanssa. Näihin hankintoihin sisältyy myös riskejä. Järjestelmällisellä vaih-

toehtojen etsimisellä ja määrätietoisella kilpailutilanteen luomisella on mahdollista 

pyrkiä vähentämään riippuvuutta. Toisaalta strateginen liittouma yhteen toimitta-

jaan voi antaa ratkaisevan kilpailutekijän ostajalle. Esimerkkinä tästä on oikeus ar-

vostetun tai muita kustannustehokkaamman toimittajan tuotteen myyminen jollakin 

alueella. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.126-127; Gelderman & Van Weele 

2003, s.213-214) Niemisen (2016, s.33-34) mukaan riskien hallinnan keskeinen ky-

symys on, voidaanko luottaa vain yhteen toimittajaan vai täytyykö pitää aina vähin-

tään toinen toimittaja mukana riskien hallinnan vuoksi. Tähän ei voi antaa yksiselit-

teistä vastausta, koska tilanteita ja tapauksia on monenlaisia. Pitkäjänteinen tiivis 

yhteistyö vain ja ainoastaan yhden toimittajan kanssa voi olla perusteltua silloin, 

kun tuote vaatii erityisosaamista ja suuria investointeja. Molemmilta osapuolilta 

vaadittavat suuret resurssit sekä prosessin pituus ja kalleus sitouttavat toimijat tii-

viimmin yhteistyöhön. Tällöin ei olisi kannattavaa pitää kahta toimittajaa rinnak-

kain, vaan yhteistyön sujuvuus ja jatkuvuus tulee taata pitkällä tähtäimellä yhden 

valitun toimittajan kanssa. Yhteistyön onnistumista voidaan mitata hankittavan 

tuotteen kilpailukykyisyyden avulla. Toisaalta, jos kyseessä on vähemmän vaativa 

tuote tai palvelu, voi olla kannattavaa soveltaa kahden toimittajan mallia. Tällöin 

rakennetaan kuvio, jossa kilpailua syntyy ja kaikki osapuolet tiedostavat sen. Toi-

mitusvolyymipainotuksia voidaan vaihdella toimittajien kesken, mutta toimittajilla 

säilyy tieto että onnistuessaan on mahdollisuus saada suurempi osuus toimituksista. 

Tässä ajatuksena on kuitenkin jatkuvuuden ja kilpailun yhtäaikainen luominen. Toi-

saalta joissakin tapauksissa raaka kilpailuttaminen on edelleen paras tapa, kun 

markkinoilla on useita potentiaalisia toimittajia taaten varman saatavuuden. 

Kasvavaa riippuvuutta yhdestä toimijasta pidetään keskeisenä riskinä tiiviissä yh-

teistyössä. Toimittajien panostus yhteistyöhön muuttuu toimijoiden oman kilpai-
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luympäristön tai oma tilanteen muuttuessa. Yhteistyö saattaa aiheuttaa turvallisuu-

den tunnetta varmasta asiakkaasta, jolloin todellisen tehostamisen tarve voi vähen-

tyä kilpailukyvyn takaamiseksi. Pitkäaikaisessa yhteistyösuhteessa toimittaja oppii 

asiakkaan todellisista tarpeista ja vaatimuksista ja voi siten optimoida omaa toimin-

taansa merkittävästikin. Ulkopuolisen on vaikea mitata tai havaita kehitystä, jolloin 

toimittaja voi salata saavuttamansa hyödyn asiakkaalta ja siten ostajan ei saa saa-

vutettua etua alennettuina hintoina. Asiakaskohtainen investointi johtaa usein osta-

jan riippuvuuteen toimittajasta, johtuen investoinnin avulla toimittajan saavutta-

masta tehokkuusedusta. Toimittaja pystyy siten aina tehokkuuden ansioista parem-

piin tarjouksiin verrattuna muihin toimittajiin. Tilanteessa myyjän katetaso nousee 

helposti korkeammaksi kuin kilpailutilanteessa, johon ostajalla ei juurikaan ole vai-

kutusmahdollisuuksia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.282-285) 

Todellisia kustannusrakenteita toimittaja ei hevillä paljasta, koska se heikentää neu-

votteluasemaa. Avoimien kirjojen periaate toimii joissakin tapauksissa, mutta toi-

mittajan on helppo piilottaa isojakin kustannuksia esimerkiksi henkilöstöresurssien 

osalta, joita asiakkaan on liki mahdotonta kohdistaa.  Avoimeen kirjanpitoon liittyy 

yleensä toimittajan valvonnan ja seurannan mallia, jossa toimittajalle taataan todel-

listen kustannusten lisäksi tietty kate. Työntekijän veloittama tuntihinta voi olla si-

ten lähes sama, vaikka työtehossa olisi merkittävää eroa eri tekijöiden välillä. Esi-

merkiksi asiantuntijapalveluissa suoritusten erot voivat olla monikymmenkertaiset 

ja kustannusero myös sen mukainen. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.286-

287) 

Molemminpuolinen luottamus ja yhteistyön houkuttelevuus ovat tärkeitä tekijöitä 

yhteistyön onnistumisen kannalta. Kehittämispotentiaalin rajat saatetaan saavuttaa 

nopeammin tutuissa yhteistyösuhteissa, jolloin suhteen tiivistäminen ei tuo lisäar-

voa. Yhteistyötä on arvioitava aktiivisesti, jotta voidaan havaita yhteistyön kannat-

tavuus. Jaottelemalla hyödyt ja riskit operatiivisiin ja strategisiin voidaan havaita 

tarkemmin tekijät, jotka suhteen syventyessä hyödyttävät tai muuttuvat taakaksi. 

Tällöin erilaisten yhteistyömallien hallinnasta tulee parempaa ja riskejä voidaan mi-

nimoida tai jopa poistaa kokonaan. Tiivis yhteistyö ei ole arvo sinänsä, vaan on yksi 
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keino hallita toimittajamarkkinoita ja ulkoisia resursseja muiden työkalujen jou-

kossa. (Villena et al. 2010, s.571-572 & Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.296) 

3.6 Kategoriastrategiaprosessi 

Kategoriajohtamisen perustana ovat yrityksen liiketoimintastrategia ja sen asetta-

mat tavoitteet. Kategoriajohtaminen auttaa hankintahenkilöstöä erikoistumaan tie-

tylle osa-alueelle ja kehittämään osaamista edelleen tällä alueella. Kategoriahallin-

nassa jokaiselle kategorialle nimetään vastuuhenkilö eli kategoriajohtaja (engl. ca-

tegory manager). Kategoriajohtajan tehtävänä on vastata kategoriassaan yrityksen 

liiketoimintastrategisiin tavoitteisiin kehittämällä kategoriansa hankintoja koko-

naisvaltaisesti. Kategoriaa tulee johtaa kuin se olisi oma tulosyksikkönsä. Työn kes-

keisiä ominaisuuksia ovat toimittajamarkkinoiden tuntemus, tiivis vuorovaikutus 

eri sidosryhmien kanssa, muutosten tehokas läpivienti sekä toiminnan jatkuva ana-

lysointi ja kehittäminen. Toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet pyritään näke-

mään helikopterinäkymästä, jossa yritetään samaan aikaan sekä hahmottaa että ym-

märtää toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet, asiakkaan tarpeet ja oman tuotan-

non kehittämisen mahdollisuudet. Ymmärryksen kautta liiketoiminnan kehittämi-

nen mahdollistuu. (Nieminen 2016, s.48-49) 

Strategisen hankintaotteen keskeinen uusi työkalu on kategoriastrategiaprosessi. 

Prosessissa sovitetaan yhteen erilaisten hankintojen tarpeet ja erilaisten toimittaja-

markkinoiden piirteet, joista valitaan yrityksen strategiaan parhaiten sopivat ja tu-

kevat ratkaisut. Kategoriastrategiaprosessissa (kuva 8) kehitetään erilaisille hankin-

noille tietoisesti omat toimintamallit yhdessä muun organisaation, tuotannon, mark-

kinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen sekä taloushallinnon kanssa eli niiden yksi-

köiden ja toimijoiden kanssa joita hankinta koskee edes jollakin tavalla. Samalla 

tehtävän yhteisen dokumentoinnin avulla voidaan ohjata kokemattomampia kolle-

goja ja muuta organisaatiota haluttuun suuntaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 

2015, s.146-147) 
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Kuva 8. Kategoriastrategiaprosessi. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.146-150) 

Kategorian määrittelyssä keskeistä on tehdä rajaus niin, että se ohjaa toimittajia 

mahdollisimman kovaan kilpailuun. Liiallinen rajaaminen voi pahimmillaan ohjata 

vain yhteen toimittajaan, jolloin valta siirtyy helposti toimittajalle. Liian laaja rajaus 

sen sijaan yhdistelee toisiinsa kuulumattomia ja erilailla käyttäytyviä hankintoja. 

Kategorian määrittely on jo yksi keskeinen työväline kategoriastrategiassa. (Ilo-

ranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.147-148) 

Seuraava vaihe on analysoida hankintahistoria, jossa kootaan historiaan, tarpee-

seen, ennusteisiin ja käyttökokemukseen liittyvä tieto ja sen dokumentointi. Kes-

keisiä kysymyksiä ovat: Minkälaisia hintoja on maksettu, mistä on ostettu (toimit-

taja), missä on käytetty, mitä kokemuksia niistä on, mitä hyvää ja huonoa nykyti-

lanteessa on ja niin edelleen? Myös toimittajamarkkinat kartoitetaan, jotta saadaan 

selvyys mitä olisi saatavilla, minkälaisilta toimittajilta ja mistäpäin maailmaa, min-

kälaisella kustannustasolla ja palvelulla? Osaavimpien toimittajien todennäköistä 

sijaintia on syytä myös pohtia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.148) 

Seuraavana on mietittävä tarve uudelleen, minkä johdosta syntyvät muutokset voi-

vat olla suurin yksittäinen tulosparannuksen lähde. Esimerkiksi tuotekehitys voi ra-
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jata tuotespesifikaatioissaan toimittajamarkkinat yhteen toimittajaan toimittaja-

markkinoiden huonon tuntemuksen johdosta. Hankintapäätöksien tekemisen salli-

minen vapaasti käyttäjille nostaa sekä hankinta- että ylläpitokustannuksia. Kuinka 

määrittely tulisi tehdä, jotta kunnon kilpailu varmistuu? On myös syytä miettiä, 

kuinka tarpeita voidaan standardoida ja mitä oikeasti tarvitaan. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2015, s.148) 

Yksi keskeinen osa kategoriastrategian luomisprosessia on mahdollisuuksien tun-

nistaminen, avoin ideointi ja innovointi. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Mikä voisi 

olla paremmin, missä voisi olla tehostamisen tai säästämisen mahdollisuus, miten 

saavutetaan uudet mahdollisuudet, uudet toimittajamarkkinat, uudet ratkaisut tai 

uutta lisäarvoa? Kraljicin matriisin avulla voidaan karkealla tasolla arvioida histo-

riaa ja muodostaa uuden toimintamallin peruslinjaukset. Tässä vaiheessa on kes-

keistä sitouttaa mukaan tiimiin aktiivisesti kaikki ne organisaation osaset, joita ka-

tegoria jollakin lailla koskee. Uudet mahdollisuudet aiheuttavat mahdollisesti myös 

muutosvastarintaa, jotka on syytä tunnistaa ja poistaa jo tässä vaiheessa. (Iloranta 

& Pajunen-Muhonen 2015, s.148-149) 

Kategoriastrategian hahmotelma eli toimintamalli tehdään analysoinnin ja ideoin-

nin jälkeen, jota aletaan kehittämään ja testaamaan. Kyseessä on vain hahmotelma, 

koska toimittajamarkkinoiden tarkemmassa analyysissä, kontakteissa, tarjouksissa 

ja neuvotteluissa saattaa käydä ilmi hahmotelman arvioiden osittainen paikkansa-

pitämättömyys ja optimistisuus. Hahmotelman tarkoitus on määritellä ja ohjata toi-

mittajien valintakriteerit. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Minkälaisilta toimittajilta os-

tetaan, miltä alueilta, minkälaista osaamista, minkälaisella tavalla tehdä yhteistyötä 

ja niin edelleen? Markkinoiden mahdollisuuksiin on mahdollista päästä käsiksi 

vasta aktiivisella toimittajien etsimisellä ja niiden järjestelmällisellä arvioinnilla. 

Jatkuva omiin todellisiin tarpeisiin perustuva peilaaminen pitää tavoitteen kirk-

kaana. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, s.149) 

Kategoriastrategian toteuttaminen alkaa varsinaisesti toimittajien etsintäprosessilla, 

jonka kohokohta on entisten ja uusien toimittajaehdokkaiden kanssa käytävät neu-

vottelut ja mahdolliset uudenlaiset sopimukset ja siten muutosten toteuttaminen. 
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Kerran onnistuneesti toteutettua kategoriastrategiaprosessia ei kannata kuitenkaan 

lukita liian pitkäksi aikaa. Kilpailun ja markkinoiden jatkuva seuranta on tärkeätä 

ja ajoittainen toimittajamarkkinoiden ravistus on hyödyllinen mekanismi. Erityi-

sesti suhdanteiden muuttuessa tai muun markkinamuutoksen tapahtuessa on syytä 

miettiä kategoriastrategiaprosessi uudestaan. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 

s.149-150) 
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4 ENERGIAPUU 

Puuperäisillä polttoaineilla tarkoitetaan kaikkia puu- ja kuoriaineksesta sekä sivu-

tuotteista peräisin olevia polttoaineita (Puupolttoaineiden laatuohje 2014, s.9-10) ja 

Motivan (2014) mukaan jakeet ovat yleensä sellaisia, jotka eivät kelpaa metsäteol-

lisuudelle. Biopolttoaineita saadaan metsästä, pelloilta ja erilaisten metsä- ja elin-

tarviketeollisuuden jalostusprosessien sivuvirroista. Olomuodoltaan biopolttoai-

neet voivat olla kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia.  

Metsähake on yleisnimitys palakooltaan suhteellisen tasalaatuiselle ranka-, koko-

puu ja hakkuutähdehakkeelle haketuspaikasta riippumatta. Murskeessa sen sijaan 

palakoko ja –muoto vaihtelevat. Sitä valmistetaan puuta murskaamalla käyttämällä 

työkaluja, kuten teloja ja vasaroita. Metsätähdehaketta valmistetaan ainespuun kor-

juussa ja nuorta metsää harvennettaessa tähteeksi jääneistä oksista, latvuksista ja 

hukkarunkopuusta. Metsätähdehakkeen kuivuudesta riippuen viherainesta on mu-

kana tai ei hakkeessa. Rankapuulla tarkoitetaan karsittua runkoa tai pölkkyä, joka 

ei täytä yleensä ainespuulle asetettuja vaatimuksia. Ensisijaisesti termiä käytetään 

pienikokoisesta puusta.  (Bioenergiapörssi 2015b) Eräänlainen puupolttoaineen toi-

mitusketju on kuvattu liitteessä 1. 

Energiapuun tilavuusmittana käytetään kiintokuutiometri (m3), mutta käytännössä 

sen määrittäminen on hankalaa. Muuntokertoimen avulla irtokuutiometristä (i-m3) 

saadaan määritettyä kiintokuutiometri. (Bioenergiapörssi 2015a) Hillebrandin 

(2009, s.4) mukaan puupolttoaineelle voidaan määrittää tehollinen lämpöarvo (esi-

merkiksi MWh/i-m3), joka kuitenkin vaihtelee raaka-aineen laadusta riippuen. Yksi 

tärkeimmistä puupolttoaineen laatuun vaikuttavista ominaisuuksista on kosteus, 

joka on tyypillisesti kaatotuoreella puulla 50 – 60 %. Suuriin voimalaitoksiin voi-

daan syöttää korkean kosteuspitoisuuden metsähaketta, eivätkä eri erien kosteus-

vaihtelutkaan aiheuta suurempia ongelmia. Pienemmissä voimalaitoksissa kosteus-

pitoisuus täytyy olla alle 40 %. On kuitenkin huomattava, että puun kosteuden vä-

hentyessä esimerkiksi 55 %:sta 40 %:iin, puun alkuperäinen vesimäärä puolittuu. 

Tällöin tehollinen lämpöarvo tilavuusyksikköä kohden kasvaa lähes 10 %.  
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4.1 Puun kuivuminen ja kosteusmallintaminen 

Puupolttoaineen yksi tärkeimmistä laatutekijöistä on sen kosteus, mikä vaikuttaa 

puun teholliseen lämpöarvoon, energiatiheyteen ja polton hyötysuhteeseen (Ikonen 

et al. 2013, s.15). Rusasen (2013, s.13-14) mukaan lähtökohtana energiapuun tuot-

tamiselle on sen kuivattaminen mahdollisimman paljon ennen haketusta ja kuivu-

misen tulisi kestää yhden kesän yli. Metsätähteitä (oksa- ja latvusmassa) ei ole kan-

nattavaa varastoida pidempään kuin yhden kesän yli, jotta vältetään aineksen lahoa-

minen. Järeämpää puuta ja rankaa ei varastoida yleensä enempää kuin kaksi vuotta. 

Sen sijaan kantoja voidaan varastoida useita vuosia ilman laadun heikkenemistä. 

Kuivuminen tapahtuu keväällä ja kesällä nopeasti jo palstalla, joten maastokuljetus 

ei ole kiireellinen. Metsätähteitä ja kokopuuta on suositeltavaa varastoida palstalla 

niin kauan, kunnes lehdet ja neulaset varisevat pois. Kantojen kuivatus palstalla 

edistää sen sisältämän maa-aineksen varisemista pois, kun kantoja siirretään tien-

varsivarastoon. 

Pienkokopuu kuivuu hyvin välivarastossa kesäaikana. Avoimella paikalla peitetty 

varastokasan kosteus alenee kesän aikana alle 40 %-iin. Talven aikana varastokasan 

ei ainakaan kastu, toisin kuin metsähakkuutähde. Varastoinnin aikana ei ole myös-

kään havaittu kuiva-aineen tehollisessa lämpöarvossa merkittäviä muutoksia, joten 

alkuainesuhteissa ei ole ehtinyt tapahtua suuria muutoksia. Siten merkittävin omi-

naisuus on kosteus ja sen alenemisesta aiheutuva lämpöarvon kasvu. Varastoka-

sojen peittämisellä voidaan edelleen edistää puupolttoaineen kuivumista. (Hille-

brand 2009, s.5-6) 

Energiapuun terminaalivarastointiin pätee samat periaatteet kuin tienvarsivaras-

tointiin. Sen sijaan valmista haketta voidaan varastoida aumassa muutaman kuu-

kauden siten, että vältetään hakkeen kompostoinnin käynnistymisestä aiheutuva 

lämpöarvon aleneminen ja palovaarariskin kasvaminen. Viikkoja varastoitava hake 

ei saa sisältää vihreää lehti- tai neulasmassaa, joka käynnistää kompostoitumisen 

muutamassa päivässä. Aumavarastointi altistaa hakkeen kompostoitumisen lisäksi 

sateelle, joten laadullisesti paras vaihtoehto on toimittaa haketta hyvin peitetystä 
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kasasta suoraan käyttökohteen polttoainesiiloon. Katettu hakevarasto on osoittau-

tunut taloudellisesti kannattamattomaksi, mutta voi tulla kyseeseen kuivan ranka-

hakkeen toimittamiseksi pienemmille lämpökeskuksille. Suurkäyttäjille tienvarsi-

varastojen oikeaoppinen rakentaminen on hakkeen laadunhallinnan kannalta kes-

keisintä. (Rusanen 2013, s.14) VTT:n (Heiskanen et al. 2014, s.1) luomaa lasken-

tamallia soveltamalla on mahdollista arvioida paremmin eri kasojen kosteuspitoi-

suutta sekä -muutosta ja siten optimoida varastokasojen hyödyntämisajankohtaa 

osana toiminnanohjausta. 

4.2 Energiapuun arvoketjut 

Metsähakeliiketoiminnassa on mukana useita erilaisia toimijoita niin koon kuin ar-

votoimintojen koostumuksen osalta. Osalle toimijoista metsähake on päätoimialaa, 

mutta toisille se voi olla liikevaihdollisestikin pieni osa omaa toimintapalettia.  Toi-

mialan heterogeenisyyttä lisää toimijamäärien lisäksi toimitusketjujen laaja vali-

koima. Arvoketjussa keskitytään ketjun jäsenten suorittamien toimintojen luomaan 

arvoon toimitusketjussa. (Pelli 2010, s.49-50) Kuvassa 9 on esitetty energiantuo-

tannon asema ainespuun toimitusketjussa, joka on yksi mahdollinen vaihtoehto 

energiapuun hankinnalle. 
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Kuva 9. Ainespuun toimitusketju ja energiantuotannon asema ketjussa. (Ryymin et al. 2008, s.9) 

Puupolttoainetoimitusketjun asiakkaalle eli laitokselle arvon mittarina toimivat 

polttoaineen hinta verrattuna muiden ketjujen hintoihin, polttoaineen laatu, yksit-

täisen ketjun volyymi sekä toimitusvarmuus. Ketju luo loppukäyttäjälle arvoa ener-

gian hinnan muodossa, mutta toisaalta merkittäviä arvoja voivat olla myös ympä-

ristöasiat sekä paikallisuus. Kuvassa 10 on esitetty voima- ja lämpölaitosten arvo-

verkko oleellisilta osin. Kuvassa raaka-aineen omistajuuden vaihtuminen on mer-

kitty paksuilla nuolilla ja palveluiden ostaminen ohuilla nuolilla. Raaka-aineen 

omistajuuden vaihtuminen tapahtuu katkoviivan kohdalla. Lisäksi raaka-aineen 

omistajuutta on pyritty kuvaamaan keltaisen ja oranssin sävyin, koska raaka-aineen 

omistaja päättää minne materiaalit ohjataan ja miten niitä käsitellään. (Pelli 2010, 

s.53) 
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Kuva 10. Voima- ja lämpölaitosten arvoketjut oleellisilta osiltaan. (Pelli 2010, s.54) 

Ketjussa numero yksi (ylin kuvassa 10) laitos ostaa puun tienvarteen toimitettuna 

metsänhoitoyhdistyksen (MHY) valtakirjavälityksellä ja järjestää itse puupolttoai-

neen jatkokäsittelyn. Yleensä laitokset eivät omista omaa kuljetuskalustoa, jolloin 

palvelu ostetaan esimerkiksi puunkuljetusverkostolta tai yksittäisiltä kuljetusyrittä-

jiltä. Haketus voidaan ostaa joko haketusyrityksiltä tai puu murskataan käyttöpai-

kalla. Kuvassa ellipsin muotoinen katkoviivakaari korostaa hakkuri- ja kuljetustoi-

minnan yhteen nivoutumista usein yhden yrityksen sisäisiin toimintoihin. Logistii-

kan ohjaus voi olla joko laitoksen käsissä tai ostettu ulkopuolelta esimerkiksi ver-

kostoyritykseltä. Yleensä logistiikka tienvarresta laitoksen siiloon on haketusyri-

tyksen tai verkostoyrityksen vastuulla sopimusten mukaan. (Pelli 2010, s.54) 
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MHY tuottaa laitokselle paljon arvoa ketjussa numero yksi, vaikka se toimiikin vain 

välittäjänä. MHY kokoaa pieniin paloihin pirstaloituneista metsävaroista merkittä-

viä määriä puutavaraa, jolloin itse laitoksen ei tarvitse pitää yllä omaa hankintaor-

ganisaatiota. Myös metsänomistajat kokevat hyötyä MHY:n harjoittaman ostajaeh-

dokkaiden vertailutuksen sekä vaivattomuuden kautta. MHY:n korjuupalvelun kus-

tannustehokkuus on avainasemassa koko ketjun arvon tuottamisen kannalta. (Pelli 

2010, s.54-55) 

Ketju numero kaksi on laitokselle yksinkertainen ja helposti hallittava, koska hake 

ostetaan suoraan siiloon. Ketjussa laitoksen ei tarvitse huolehtia hankintaorganisaa-

tiota pidemmälle. Toimittaja kantaa vastuun raaka-aineen laadusta, kun korvaus an-

netaan toimitettujen MWh:n perusteella. Ketjussa numero kolme MHY välittää ja 

järjestää oman hankintapalvelunsa kautta kaukokuljetuksen ja haketuksen laitok-

selle. Ketju numero kolme on siten lähes yhtä vaivaton kuin edellinen ketju. Lai-

toksen on mahdollista ottaa itse riskin polttoaineen laatuun liittyen, mikä toisaalta 

voidaan nähdä mahdollisuutena. Puupolttoaineen omistajuus on kannolta lähtien 

laitoksen hallinnassa. Ketjussa numero neljä laitos hankkii itse puupolttoaineen 

metsänomistajalta asti, mikä on yleinen toimintamalli pienillä lämpöyrittäjillä. Suu-

rilla laitoksilla omalla hankinnalla tarkoitetaan yleensä omistajayritysten hankinta-

organisaatioiden kautta tehtävää hankintaa, jonka varaan tehdasalueella toimivat 

energialaitokset voivat metsähakkeen saatavuudesta nojautua lähes yksinomaan. 

Yksi laitos voi käyttää kaikkia neljää arvoketjua metsähakkeen hankkimiseen. 

(Pelli 2010, s.55) 

Ketjut 1-3 pystyvät volyymin osalta vastaamaan suuren voimalaitoksen tarpeita, 

kun metsänhoitoyhdistyksien ja hankintaorganisaatioiden kautta virtaa paljon puu-

määriä ja suuriin kertasopimuksiin on mahdollisuus päästä. Ketjussa numero kaksi 

ison määrän saaminen vaatii paljon sopimuksia, koska hankintaorganisaatioita on 

paljon ja erikokoisia. Ketju numero neljä on volyymin näkökulmasta heikko, koska 

puuraaka-aine ostetaan pienissä erissä. Toimitusvarmuuden puolesta ketjut yksi ja 

kolme ovat erittäin hyviä, koska metsänhoitoyhdistys vastaa raaka-ainetoimituk-

sista. Ne harjoittavat suoraa energiapuun korjuuta suhdanteista riippumatta, kun sitä 
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vastoin metsäteollisuuden hankintaorganisaatiot palvelevat ensisijaisesti omaa te-

ollisuutta ja määrät voivat vaihdella suhdanteiden mukaan. Jatkossa metsäteollisuu-

den materiaalivirrat voivat myös kääntyä omille laitoksille, kuten biojalostamoille. 

Ketjussa numero kaksi on myös pieniä hankintaorganisaatioita, joiden toimitusvar-

muus saatetaan kyseenalaistaa. Suhdanteista riippumattomia energiapuun hankin-

taorganisaatiota on helppo siten suosia toimitusvarmuuden näkökulmasta. (Pelli 

2010, s.56) 

Yleensä lopullisesta hinnasta energiasisältöä kohden muodostuu tärkein valintape-

ruste laitoksen arvoketjulle, jolloin toimitussuhteet solmitaan markkinaperustei-

sesti. Suurimmat tuotantokustannukset aiheuttavat yleensä alihankkijoilta eli ura-

koijilta ostetuista palveluista. Kaikki neljä ketjua voivat toimia lähestulkoon sa-

malla tavalla, joten merkittävää eroa eri arvoketjujen välille ei voi määritellä. Jo-

kainen todellinen ketju on yksilö, jolloin edullisin ketju voi olla mikä tahansa nel-

jästä esitetystä. Laadun näkökulmasta jokainen ketju voi tuottaa sekä huonoa että 

hyvää laatua. Pääosa laadusta tehdään metsässä, jolloin puunkorjuu ja metsäkulje-

tus ovat avainasemassa. Ketjuissa yksi ja neljä laitos pystyy vaikuttamaan itse laa-

dun syntymiseen paremmin, kuin suoraan siiloon toimittavat ketjut.  (Pelli 2010, 

s.56-57)  

4.3 Korjuuketjun kustannukset 

Korjuukustannukset ovat pienimmät päätehakkuilta korjattavalle latvusmassahak-

keelle, koska latvusmassan kasaus voidaan integroida ainespuun korjuuseen työta-

paa muuttamalla. Suurimmat korjuukustannukset ovat harvennuksilta korjattavalle 

kokopuuhakkeelle, mikä aiheutuu lähinnä pienpuun kalliista kaadosta ja kasauk-

sesta. Muut työvaiheet eivät juurikaan tuo lisää kustannuseroa. (Ryymin et al. 2008, 

s.13 & Energiateollisuus 2016) Kuva 11 havainnollistaa integroidun ja energiapuun 

korjuun välisen eron. 
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Kuva 11. Energiapuukorjuu sekä integroitu aines- ja energiapuun korjuu. (Pasanen 2010, s.1)  

Energiantuotannossa varastoihin sitoutuu paljon pääomaa johtuen kuivattamisen ja 

lämmityskauden kausiluontoisuudesta. Ainespuukaupassa sen sijaan puun kosteu-

della ei ole merkitystä, jolloin puu vaihtuu nopeasti hankintaorganisaation omistuk-

sesta seuraavalle toimijalle. Arvoketjussa kosteusriski tai –mahdollisuus tulisi ulot-

taa aina metsänomistajalle saakka, verrattuna pelkkään ostajan vastuunkantoon. 

Kuva 12 havainnollistaa varastoon sitoutunutta pääomaa. Vaiheessa yksi tapahtuu 

puun ostaminen pystykauppana. Keltaisessa toimintamallissa puusta maksetaan 

vasta tienvarsimittauksen perusteella. Punaisessa mallissa puusta maksetaan etu-

maksu pystyyn ja loput tienvarressa. Vihreässä toimintamallissa kantoraha makse-

taan heti ja mahdollisen Kemera-tuen hakeminen jää myyjälle. Sininen on muutoin 

sama kuin vihreä, paitsi Kemera-tuen hakeminen jää ostajalle. Kantorahan suoraan 

maksaminen kokonaisuudessaan ennen hakkuuta on kuitenkin harvinainen toimin-

tamalli. Hintatasojen korkeus vaihtelee kohteen, ostajan ja markkinatilanteen mu-

kaan. Yleensä vaiheen yksi kesto vaihtelee viikoista kuukausiin ja teoriassa leimi-

kon viimeinen hakkuupäivä on kaksi vuotta vaiheen alusta. (Pelli 2010, s.64-65) 
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Kuva 12. Metsäenergian varaston arvon muodostuminen. (Pelli 2010, s.65) 

Vaihe kaksi kuvaa puunkorjuuta, jolloin sitoutunut pääoma kasvaa sen verran. 

Vaihe voi jakautua kahteen osaan niin, että hakkuu ja metsäkuljetus tehdään eri 

aikaan. Aikaväliä näiden välillä voi olla kuukausia. Kauppamuotona ollessa han-

kintakauppa, hankintaorganisaation näkökulmasta varaston tarkastelu alkaa vai-

heesta kaksi. Muissa toimintamalleissa paitsi sinisessä, varaston arvo nousee sa-

maan aikaan samalle tasolle, jos metsänomistajalle maksettu kantoraha on yhtä 

suuri. Kemera-tukien odottaminen voi hetkellisesti kasvattaa sinisessä toimintamal-

lissa ostajan varaston arvoa. Tuen saaminen voi kestää kauankin, joka vaikuttaa 

suoraan hankintaorganisaation varastonpidon kuluihin ja edelleen vähentää metsän-

omistajan saamaa korvausta jonkin verran. Vaiheen kaksi kesto vaihtelee tavalli-

sesti parista kuukaudesta vuoteen, mutta joissakin tapauksissa vieläkin pidempään. 

(Pelli 2010, s.65) 

Kolmas vaihe kuvaa haketuksen sitoutumista varastoon. Tavallisesti haketus suori-

tetaan juuri ennen toimitusta. Tämä vaihe siten verrattain lyhyt, vain muutaman vii-

kon kun huomioidaan laitoksen maksuaika. Vaihe neljä kuvaa vaihto-omaisuuden 

määrää laitoksen näkökulmasta, jota se kuluttaa tasaisesti. Laitoksen omassa han-

kinnassa rahaa sitoutuu tavallisimmin vaiheesta kaksi alkaen. Sitoutuneen pääoman 

kokonaismäärän arvioimisesta tekee vaikeaa korjuun epätasainen suorittaminen 
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vuoden aikana, puiden kuljettaminen eri aikoina säätilan mukaan ja hankintaorgani-

saation toimintamallit voivat olla erilaisia, kuten kuvassa 10 on esitetty. Pellin mu-

kaan metsähakejakeiden kustannusten eroavaisuuden johdosta hakkuutähteet on 

kaikkein edullisin ja tavoitelluin raaka-aine, mihin pääsee käsiksi käytännössä vain 

ainespuukaupan yhteydessä. Tämä on yksi merkittävimmistä syistä energiapuuhun 

erikoistuneiden hankintaorganisaatioiden kiinnostuksesta ainespuuhun. (Pelli 2010, 

s.65) 

Kuormatiiviydet vaihtelevat havainnollisesti kuvan 13 mukaisesti eri jakeiden koh-

dalla. Metsähakkeena rekassa on noin 80 – 90 MWh, kun vastaavat määrät kivihii-

lellä on 260 MWh ja jyrsinturpeella 110 MWh (Virkkunen 2013, s.16). Logistiikka 

ja sen organisointi on siten merkittävässä roolissa metsäenergian kuljetuksissa.  

 

Kuva 13. Kuormatiiviydet eri jakeiden osalta massan ollessa sama. (Virkkunen 2013, s.16) 

4.4 Laki metsätuhojen torjunnasta 

Laki metsätuhojen torjunnasta pyrkii estämään muun muassa hyönteisten kautta le-

viävän taudin siirtymistä puustoon, josta aiheutuisi taloudellista vahinkoa. Puula-

jeista tämä koskee kuorellista kuusta ja mäntyä, joiden tyviläpimitta on yli 10 sent-

timetriä lain 1087/2013 asettamien määrävelvoitteiden mukaisesti. Leviämisen es-

tämiseksi on asetettu erilaisia toimenpidevaihtoehtoja, kuten puutavaran kuljetta-

minen pois hakkuupaikalta tai välivarastolta heinä-syyskuussa asetettuihin päiviin 
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mennessä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi peittämällä kasa. Terminaali tai tehdas-

varastossa varastoitaessa vastaavaa puutavaraa, täytyy puutavaran omistajan lain 

1087/2013 4 §:n 1 momentin mukaisilla toimenpiteillä estää metsätuhoja aiheutta-

vien hyönteisten merkittävä leviäminen varastoidusta puutavarasta. (Laki metsätu-

hojen torjunnasta 1087/2013) 

  



51 

 

5 PUUPOLTTOAINEEN HAKETUKSEN JA LOGISTIIKAN 

TOIMINTAMALLIVAIHTOEHDOT 

Biomassojen toimitusketjun hallinnassa päätöksentekotasot ovat strateginen, ope-

ratiivinen ja taktinen. Strategiseen tasoon kuuluvat laitosten ja alueiden sijainti, ka-

pasiteetti, koko ja teknologia tai tyyppi sekä biomassojen hankinta ja jakaminen 

aleuiden ja laitosten kesken. Strategisen tason päätökset vaikuttavat pitkäkestoisesti 

toimitusketjuun, mikä luo edellytykset taktiselle ja operatiiviselle toiminnalle sekä 

onnistuessaan niiden menestymiselle. Bioenergiatoimijan on tärkeää ymmärtää 

oma asema ja toiminta toimitusketjussa sekä ymmärtää toimintaympäristö, jotta py-

syvien ratkaisujen kuten voimalaitoksen tai terminaalin sijoittamisessa ja mitoitta-

misessa on mahdollista onnistua. Bioraaka-aineiden käyttökapasiteettia voidaan li-

sätä kasvattamalla paikallisen raaka-aineen tarjontaa tai kehittämällä maakunnan 

ulkopuolelta tulevia kuljetuksia. Kustannustehokkuus on olennaista energiantuo-

tannon biomassojen toimitusketjussa, jotta kilpailukyky voidaan säilyttää. (Ram-

boll Oy 2014, s.16) Toiminnan laajuuden (engl. scale of operation) määrittää voi-

malaitoksen puupolttoaineen vuosittainen käyttömäärä. (Asikainen et al. 2001, 

s.74).  Voimalaitoksen näkökulmasta Kuisma (2011, s.26) nostaa esille neuvottelu-

valttien käyttämisen suhteessa toimittajiin, joita ovat esimerkiksi vaihtoehtoiset 

polttoaineet ja haketusmenetelmä. Eri vaihtoehtojen välillä tasapainoilemalla voi-

malaitos pystyy vaikuttamaan toimialakentän voimasuhteisiin. 

Bioraaka-aineiden hankinnan strategisia kustannuksia ovat kantohinta, korjuu ja 

metsäkuljetus, haketus (terminaali, käyttöpaikka, tienvarsi) ja kaukokuljetus sekä 

kuljetusetäisyydet. Kuitupuulla kantohinta oli Ihalaisen ja Niskasen tutkimuksen 

mukaan suurin yksittäinen kustannuserä, kun muilla jakeilla kantohinnan osuus ko-

konaiskustannuksiin oli vähäisempi. Korjuu- ja kuljetuskustannukset ovat hyvin 

suhdanneherkkiä muuttuvista työ- ja polttoainekustannuksista johtuen. Kokonais-

kustannuksissa kuljetuksen osuus nousee alhaisilla jakeiden tiheyksillä. (Ihalainen 

& Niskanen 2010, s.25-26) Ikosen (et al. 2013, s.9) mukaan toimitusketjun sisäl-

täessä useita eri vaiheita, korostuu kokonaisuuden johtamisen osaamisen merkitys. 

Toimitusketjuissa yritykset, jotka pystyvät takaamaan toimittamansa metsähakkeen 
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laadun, toimitusvarmuuden ja maltillisen hintakehityksen keskipitkällä tai pitkällä 

aikavälillä ovat kaikkein kilpailukykyisimpiä. Keskimääräistä paremmalla toimin-

nalla yritys voi siten luoda lisäarvoa ja saavuttaa kilpailuetua verrattuna toisiin bio-

energia-alan toimijoihin. 

Puun energiakäytön kysyntä on suurinta eteläisessä, läntisessä ja keskisessä osassa 

Suomea, kun taas tuotantopotentiaali on suurinta itäisessä ja pohjoisessa osassa. 

Häiriöt paikallisessa polttoainetuotannossa, alueellisen saatavuuden tasapainotta-

misessa ja huippukulutuksen kattamisessa vaativat tehokkaita pitkänmatkan kulje-

tusratkaisuja. Myös suunnitellut suuren mittakaavan nestemäisten biopolttoainei-

den tuotantolaitokset ja muut biojalostamot saattavat lisätä tarvetta energiapuun pit-

känmatkan kuljetustarpeesta. (Tahvanainen & Anttila 2010, s.3361-3362) 

Hakkeen korjuumenetelmät voidaan jakaa haketuspaikan perusteella keskitetyn tai 

hajautetun mallin mukaisiin menetelmiin. Hankintajärjestelmä rakentuu siten pit-

kälti sen mukaan, mihin ketjun vaiheeseen haketus sijoitetaan ja missä muodossa ja 

miten materiaalia siten kuljetetaan. Keskitetty haketus käyttöpaikalla tai terminaa-

lissa mahdollistaa suuret vuosituotokset, korkeat koneiden käyttöasteet ja siten 

alemmat haketuskustannukset verrattuna hajautettuun tienvarsihaketukseen. (Asi-

kainen et al. 2012, s.174)  

5.1 Käyttöpaikkahaketus 

Keskittämällä energiapuun varastointi ja käsittely käyttöpaikalle, on mahdollista 

investoida tehokkaaseen kiinteään sähkökäyttöiseen käyttöpaikkahakkuriin tai –

murskaimeen sekä kuljettimiin, jotka parantavat hakkeen siirtojen tehokkuutta. 

Kuitenkin pienen irtotiheyden omaavien metsätähteiden kuljettaminen käyttöpai-

kalle haketettavaksi pitkiltä matkoilta on kannattamatonta. Huoltovarmuuden kan-

nalta käyttöpaikkaterminaali on paras varastoinnin toteutusmuoto, koska suurilla 

varastoilla voidaan suojautua energiapuun toimitushäiriöitä vastaan. Lisäksi suuret 

varastot voivat suojata energiapuun hinnanvaihtelua vastaan. Varastointi vaatii kui-

tenkin runsaasti tilaa käyttöpaikalla. Tämä voi osoittautua useissa tapauksissa mah-

dottomaksi, koska voimalaitosalueella ei ole tilaa mittavaan energiapuun varastoin-

tiin. Lisäksi melurajoitukset voivat rajoittaa energiapuun haketusta ja murskausta 
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voimalaitosalueella. Tällöin varastoinnin keskittämistä lähiterminaaliin voidaan 

harkita. (Rusanen Antti 2013, s.3-4, 6 & Asikainen et al. 2012, s.174-175) Impolan 

ja Tiihosen (2011, s.5) mukaan käyttöpaikoilla on nykyään varattuna piha-alueilla 

biopolttoaineiden polttoainevarastoja. Suorat logistiikkaketjut eivät ole aina tar-

peeksi joustavia voimalaitosten nopeiden käyttömäärämuutosten ja kelien edessä. 

5.2 Terminaalihaketus 

Terminaali voidaan perustaa raaka-aineiden varastoksi, valmiin polttoaineen varas-

toksi ja/tai polttoaineiden tuotantoa varten. Terminaaliin on oltava hyvä liikennöi-

tävyys ja logistinen sijainti suhteessa puun lähtö- ja käyttöpaikkaan, kuitenkin huo-

mioiden ympäristövaatimukset. Toimintaa ohjaavat toimijoiden ja asiakkaiden tar-

peet, johon hallittu terminaaliympäristö tarjoaa useita mahdollisuuksia. Raaka-ai-

nevarastoterminaalissa varastoidaan metsästä toimitettuja raaka-aineita keskitetysti 

ja kuivuttuaan ne toimitetaan suoraan käyttöpaikalle murskattavaksi tai muualle ha-

ketettavaksi. Varastopaikan on oltava hyvien kulkuyhteyksien varrella. Terminaali 

voi olla myös valmiin polttoaineen varasto, joka tasaa kausivaihteluita ja toimii var-

muusvarastona taaten polttoainehuollon kaikissa olosuhteissa sekä on parantamassa 

toimitusvarmuutta. Tosin ylimääräisistä lastauksista sekä polttoaineen ristiin kul-

jettamisesta terminaalin ja asiakkaan välillä syntyy lisäkustannuksia (Impola & Tii-

honen 2011, s.29 & Asikainen et al. 2012, s.175). Yhä useammin polttoainetermi-

naaleja pidetään myös valmiiden polttoaineiden tuotantoalueina, joka tarkoittaa eri-

laisten raaka-aineiden haketusta tai murskausta valmiiksi polttoaineiksi. Terminaa-

lin koko, sijainti, omistussuhteet ja toimintamallit määrittelevät toimintatavan (jak-

sottainen vs. jatkuva) sekä laitekannan laajuuden ja mitoituksen. Terminaalien ja-

lostavammat toimintamallit ovat vielä muotoutumassa. (Impola & Tiihonen 2011, 

s.5-6 & Metsäkeskus 2015, s.6) Virkkunen (et al. 2015, s.63) muistuttaa, että suorat 

autokuljetustoimitusketjut ovat tehokkaimpia noin 80 – 150 kilometrin etäisyydellä 

voimalaitoksesta. Juna- ja laivakuljetuksien avulla on mahdollista laajentaa han-

kinta-aluetta kansalliselle tasolle. Kuljetusmuotojen vaihtokohtaan sopii hyvin ter-

minaali, jossa käsittely voi tapahtua. 
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Metsäkeskuksen (2015, s.6) mukaan tuotantoketjun tuottavuutta ja kustannustehok-

kuutta parantavat muun muassa tehokkaampi laaduntarkkailu ja parempien kuivu-

misolosuhteiden luominen. Ihalaisen ja Niskasen (2010, s.7) mukaan keskittämällä 

haketus terminaaliin tai käyttöpaikalle voidaan vähentää odotusaikoja tuotantoket-

jussa, kun päästään eroon tienvarsihaketuksen kuumasta ketjusta ja voidaan panos-

taa jokaisen vaiheen tehokkaimpaan mahdolliseen toimintaan. Impolan ja Tiihosen 

(2011, s.8) mukaan terminaalitoimintojen laajuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavat 

lähiympäristön teknis-taloudellisesti käytössä oleva energiapuupotentiaali sekä lä-

hialueen lämpö- ja voimalaitosten biopolttoaineiden käyttömäärät. Alueen muiden 

polttoainetoimittajien toimintamallit ja toimitusmäärät on myös tunnistettava ja 

huomioitava. Raaka-aineen hankinta-alue ja käyttökohteiden sijainti ovat vaikutta-

massa kuljetuskustannuksiin, terminaalitoimintojen kannattavuuteen sekä asiak-

kaalle myytävän polttoaineen hintaan. Toimintamallien ja arvioidun käsiteltävän 

polttoainemäärän selvitessä voidaan mitoittaa terminaalialue ja laitteisto. Biopolt-

toaineterminaalin perustamis- ja käyttökustannusten ollessa suhteellisen korkeat, 

täytyy suunnitteluun paneutua huolella. 

Virkkusen (et al. 2015, s.23,62) mukaan optimoidessa terminaalin sijaintia täytyy 

ottaa huomioon raaka-aineen kuljetusetäisyys terminaaliin ja valmiin polttoaineen 

kuljetusetäisyys asiakkaille. Terminaalin sijainti ja raaka-aineen hankinta-alueen 

koko vaikuttavat asiakkaiden puupolttoaineen porttihintaan ja terminaalitoimitus-

ketjun tuottavuuteen kokonaisuutena. Puupolttoaineiden käytön lisääntyminen 

saattaa jossain vaiheessa ylittää alueelliseen puupolttoaineen saatavuuden. Tällöin 

tarvitaan pitkänmatkan puupolttoaineterminaaleja, jotka toimittavat puupolttoai-

netta pienemmän kysynnän alueilta suuremman kysynnän alueille.  

Terminaali mahdollistaa Tahvanaisen ja Anttilan (2010, s.3373) mukaan myös uu-

denlaisten liiketoimintakonseptien luomisen ja laadunhallinnan avulla virtoja voi-

daan ohjata asiakkaan vaatimustason mukaan oikeille asiakkaille. Ramboll Oy:n 

(2014, s.18-19) mukaan terminaalin voivat omistaa useammat eri toimijat yhdessä 

tai erikseen: toimittaja, voimalaitos tai ulkopuolinen yritys. Omistajat ovat määrit-

telemässä mitä toiminnalla halutaan saavuttaa. Voimalaitos saattaa korostaa toimi-
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tusvarmuutta ja polttoaineen laatua, jolloin terminaali sijaitsee mahdollisimman lä-

hellä käyttöpaikkaa. Polttoaineen toimittajan omistaessa terminaalin, on oleellista 

että terminaalin lähettyvillä on mahdollisimman paljon raaka-ainetta. Omistusra-

kennetta oleellisempaa täytyy olla, että terminaalit toimivat osana toimitusverkos-

toa kustannustehokkaasti ja ilman rajapintoja. Terminaalin omistajan ulkoistaessa 

terminaalin palvelut, omistajan saavuttamat edut ulkoistamisesta korostuvat epä-

varmassa toimintaympäristössä ja toiminnan kausiluontoisuudessa. 

Lähiterminaali perustetaan yleensä tasapainottamaan polttoainetoimituksia voima-

laitokselle, koska voimalaitosalueella on puutteelliset polttoaineen vastaanotto- ja 

varastointimahdollisuudet toimitusvarmuuden takaamiseksi (Virkkunen et al. 2015, 

s.38). Rusasen (2013, s.6, 8) mukaan lähiterminaaleilla tarkoitetaan korkeintaan pa-

rin kymmenen kilometrin etäisyydellä käyttöpaikasta sijaitsevia terminaaleja, joissa 

energiapuun haketus ja varastointi tapahtuu. Huoltovarmuuden kannalta lähitermi-

naali on hyvä ratkaisu, koska varastot voivat riittää kattamaan usean kuukauden 

käyttötarpeen. Alueelliset terminaalit perustetaan lähelle metsävaroja, mutta kulje-

tusmatkat käyttöpaikalle kasvavat. Tällöin tarvitaan enemmän kuljetuskalustoa ja 

hakekuljetusten koordinointi on tarkempaa suhteessa lähiterminaalimalliin.  

5.3 Tienvarsihaketus 

Hajautetussa hakkeentuotannossa korjuuketjut perustuvat välivarastolla tai palstalla 

tapahtuvaan haketukseen. Välivarastohaketuksessa energiapuu haketetaan suoraan 

vireisen hakeauton kuormatilaan. Siten hakeauton ja hakkurin toiminnot kytkeyty-

vät kiinteästi toisiinsa, ilman limittämisen mahdollisuutta. Odotusaikoja syntyy si-

ten joko hakkurille tai kuljetusautolle riippuen kaukokuljetusmatkasta, kuitenkin 

odotusaikoja voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä useampaa hakeautoa. Näi-

den kahden eri kaluston välistä toimintaa kutsutaan ”kuumaksi ketjuksi”, joka on 

myös altis keskeytyksille. Välivarastohaketuksessa saadaan hyödynnettyä auton 

kantavuus ja kuormakoko täysimääräisesti sekä menetelmä on myös kuljetusteho-

kas myös pitkillä kaukokuljetusmatkoilla. Tienvarsihaketusketjun tehokkuus kärsii 

kuljetusmatkojen pidentyessä, koska joko hakkurin tai hakeauton odotusajat lisään-

tyvät tai tarvitaan lisää työvoimaa tai kalustoa. (Asikainen et al. 2012, s.175,177) 
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Rusasen (2013, s.10-11) mukaan tienvarsihaketukseen perustuva toimitusketju on 

useimmiten edullisempi vaihtoehto kuin vastaava terminaali- tai käyttöpaikkatoi-

mitusketju. Kustannusetu syntyy etenkin toimitusketjun yksinkertaisuudesta, kun 

terminaaleissa tapahtuvat purkaminen ja lastaus jäävät pois. Lisäksi metsätähteiden 

ja kokopuun kuljettaminen on kallista pienen irtotiheyden vuoksi. Sen sijaan rangan 

tiheys on samaa luokkaa metsähakkeen kanssa ja kuitu- ja tukkipuukuorman tiheys 

on haketta suurempi. Karsittu pyöreä puu sopii hyvin käyttöpaikka- ja terminaali-

haketukseen. Tienvarsihaketuksessa kuuman ketjun ylläpitäminen vaatii tarkkaa ai-

kataulutusta. Ketjujen on vaikea reagoida nopeisiin hakkeen kysynnän muutoksiin, 

koska varastot sijaitsevat hajallaan ja usein kaukana käyttöpaikasta. Lisäksi talvella 

lumiolosuhteet vaikeuttavat tienvarsihaketusta muun muassa teiden aurauksen 

vuoksi. Ympärivuotinen toimitusvarmuus on siten varmistettava terminaaleilla ja 

hakevarastoilla.  

5.4 Haketusketjujen kannattavuudet 

Nuorten metsien energiapuun terminaalitoimintojen kannattavuudet voivat olla esi-

merkiksi kuvan 14 mukaiset, johon Rinne (2010, s.82, 84-86) on kuvannut eri ha-

ketusketjujen kustannukset etäisyyden kasvaessa. Kannattavin ketju vaihtelee kul-

jetusetäisyyden mukaan. Tarkastellut terminaalit ovat läpivirtausterminaaleja, 

joissa ei ole kausivarastointia. Käyttöpaikan tai terminaalin kiinteä murskain vaatii 

varmat tulevaisuudennäkymät laitteiden investoinnin kannattavuuden takaa-

miseksi, mikä luo oman riskinsä toimintaan. Mobiilihakkurin tai -murskaimen etu 

verrattuna kiinteään laitteistoon on sen liikuteltavuus.  
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Kuva 14. Esimerkki pienpuusta tehdyn polttoaineen tuotantoketjujen kokonaiskustannusvertailusta 

(terminaalissa toiminta kahdessa vuorossa, suuri hakkuri tai murskain ja murskaamattoman tavaran 

kuljetus 30 km). (Rinne 2010, s.82) 

Hajautetun terminaalijärjestelmän, pienempien terminaalien ja mobiiilikaluston 

avulla voidaan saavuttaa joustavuutta, jolloin on mahdollista yhdistää suoria kulje-

tusketjuja ja kuljetusketjuja terminaalien kautta niiden kustannustehokkuuden mu-

kaan. (Ramboll Oy 2014, s.19) Rinteen (2010, s.82, 84-86) tutkimuksessa koko-

naiskustannukset kiinteän- ja mobiilimurskaimen kustannustasot olivat lähes sa-

mantasoiset. Kiinteiden laitteiden pääomakustannusten osuus elinkaarikustannuk-

sista on suhteessa suurempi verrattuna mobiilimurskaimiin, mikä tarkoittaa kiinteän 

murskaimen osalta kustannustason nousemista jyrkemmin energiayksikköä koh-

den, jos murskattava määrä vähenee. Murskauksen osalta suunnittelemalla toimin-

taa, eli konesiirtoja vähentämällä ja työmäärää lisäämällä, voidaan saavuttaa kus-

tannussäästöä. Junakuljetus pitkillä matkoilla nähdään potentiaalisena sen edulli-

suuden vuoksi, mutta hintaan voi vaikuttaa toimitusvolyymit sekä kuormauspaik-

kojen sijainti ja siten toiminnan organisointi.  



58 

 

Virkkunen ja muut (2015, s.60-61, 66) ovat esittäneet tutkimuksessaan satelliitti-

terminaalille laskennallisia kustannusrakenteita ja raaka-aineen mahdolliset laitos-

hinnat. Esimerkiksi 13 €/MWh (pystykauppa + korjuu + kuljetus) karsitun rangan 

terminaalitoimitushinnalla, 2,6 – 3,4 €/MWh terminaalitoimintojen kustannuksella 

(murskaus ja varastointi) ja 300 km valmiin hakkeen junakuljetuksella (hinta 3,41 

€/MWh) on mahdollista ainakin teoriassa päästä läpivirtaavan materiaalin osalta 19 

€/MWh ja kausivarastoidun osalta 19,8 €/MWh laitoshintoihin suuren kokoluokan 

terminaaleja (0,7-1 TWh/a) hyödyntäen. Tutkimuksen mukaan pienemmissä termi-

naaleissa kustannukset ovat merkittävästi suuremmat, noin 34 % ero kokonaistoi-

mituskustannuksissa 0,1 TWh ja 1 TWh terminaalien välillä. Kausivarastointiin so-

pii parhaiten karsittu ranka.  

Toisaalta kokemukset suuremman luokan puupolttoaineterminaaleista ovat vielä 

vähäiset ja on huomattava, että investointiriski kasvaa sitä mukaa mitä suurem-

maksi toiminta kasvaa. Suuren mittakaavan terminaalitoiminnot vaativat pitkäjän-

teisiä sopimuksia puupolttoaineen toimittajilta ja käyttäjiltä, jotta toiminnasta saa-

daan kannattavaa. Siksi voidaan sanoa, että nykyään mobiilihakkureiden käyttö ter-

minaaleissa on halutumpaa niiden siirrettävyyden ja pienemmän investointitarpeen 

vuoksi. Suurimpana pullonkaulana kansallisen puupolttoainetoimitusketjun virittä-

miseksi on havaittu myös rautatietoimijoiden puute. (Virkkunen et al. 2015, s.63-

64)  

Terminaalitoimintojen kannattavuutta voidaan parantaa polttoaineen laadun ja eri-

tyisesti kuljetusteknisin keinoin. Tulevaisuudessa metsäenergian käyttö tulee li-

sääntymään, joten etenkin suurten laitosten osalta kuljetusmatkat tulevat kasva-

maan. Siten uudet kuljetusmuodot ja terminaaliketjut tulevat kilpailukykyisiksi. 

(Impola & Tiihonen 2011, s.36) Impolan ja Tiihosen (2011, s.35-36) mukaan ter-

minaalin sijainti on optimoitava tärkeimpien käyttäjien kannalta siten, että ajomat-

kat minimoidaan. Ramboll Oy:n (2014, s.15) mukaan kuljetuskustannusten mini-

moimiseksi biomassat pyritään hankkimaan mahdollisimman läheltä käyttöpaik-

kaa. 
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Lähiterminaaliin ja suureen terminaalihakkuriin tai -murskaimeen investoiminen ei 

ole suurenkaan voimalaitoksen kannalta järkevää ilman riittävää polttoainevirtaa 

kummallekin murskalle, koska terminaalihakkuri kilpailee suoraan käyttöpaikka-

hakkurin kapasiteetista ja sen käytön kannattavuudesta. Tällöin seurauksena saattaa 

olla kummankin murskan vajaakapasiteetti ja toiminnan kannattamaton toiminta. 

Lisäksi pienen tiheyden omaavan raaka-aineen kalliit alkukuljetusmatkat kasvavat 

hankintasäteen kasvaessa merkittävästi, eikä tällöin voida hyötyä edullisemmasta 

hakkeen kuljetuksesta.  

Ainakin laajamittaisessa toiminnassa alueellinen terminaali vaikuttaa lähiterminaa-

lia houkuttelevammalta vaihtoehdolta, kun on mahdollisuus perustaa terminaali 

raaka-aineen lähettyville ja siten minimoida raaka-aineen alkukuljetusmatkoja. Ku-

vaan 15 on kuvattu toimitusketjut suurimittakaavaisesta murskauksesta käyttöpai-

kalla ja terminaalissa. Terminaalin sijaitessa raaka-aineen lähettyvillä, voidaan 

raaka-aineen alkukuljetusmatkan osuutta minimoida ja hakekuljetuksen osuutta 

maksimoida kokonaiskuljetusmatkasta. Hyvien logistiikkayhteyksien avulla voi-

daan tehostaa hakekuljetuksia energiayksikköä kohden. Yhden voimalaitoksen 

raaka-ainetarve ei välttämättä riitä kattamaan kahden suuren murskaimen kapasi-

teettia kannattavalla tavalla, joten terminaalille on mahdollisesti etsittävä myös 

muita asiakkaita. Suurilla murskaus tai –haketusvolyymeillä voidaan vähentää ter-

minaalin lisäkustannusvaikutusta ja kuitenkin edelleen hyötyä terminaalin tarjoa-

mista eduista. Terminaalissa tuotetun polttoaineen laadun ollessa korkealaatuista ja 

tasaista, on mahdollista palvella vaativampiakin asiakkaita.  
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Kuva 15. Esimerkki raaka-aineen suurimittakaavaisesta murskauksesta ja/tai haketuksesta käyttö-

paikalla ja alueellisessa terminaalissa, jonka tarkoitus on minimoida raaka-aineen alkukuljetusmatka 

ja haketuskustannus sekä taata murskainten kapasiteettien korkeat käyttöasteet moniasiakkuuden 

avulla. 

Yksittäisen voimalaitoksen näkökulmasta on tärkeää havainnoida oma toimintaym-

päristö ja kalusto. Olemassa olevat investoinnit voivat olla niin merkittäviä, että ne 

ohjaavat haketuskannattavuusjärjestyksen sekä uusien investointien (terminaali 

mukaan lukien) järkevyyden. Toimintaympäristö taas voi vaikuttaa raaka-aineen 

saatavuuteen sekä polttoainetarvevaihtelun kattamisen laajuuteen. Kunkin ketjun 

kannattavuusjärjestys on tapauskohtaista, joten yleispätevää ohjetta ei voida antaa. 

Sen sijaan jokainen tilanne on määriteltävä omaan toimintaympäristöön sopivaksi 

ja tehtävä päätös ketjurakenteesta sen pohjalta. 

Voimalaitoksen lähialueen puupolttoainevarojen maksimaalinen hyödyntäminen 

lähimmälle laitokselle vähentäisi logistiikkakustannuksia. Kuljetusmatkat kuiten-

kin pidentyvät, johtuen toimittajien haalimista asiakkaista ja omista hankinta-alu-

eista. Rauch ja muut (2010, s.260) nostavat esille metsäpolttoaineiden hankinnassa 

yhteistyön merkityksen esille. Esimerkiksi voimalaitosten välisen yhteistyön avulla 

voidaan allokoida hankinta-alueita ja hankintaa niin, että logistiikkakustannuksia 

voidaan kokonaisuudessaan vähentää ja puupolttoaineen kannattavuutta siten pa-

rantaa. 
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5.5 Logistiikka 

Kuljetuskustannuksiin ja –tehokkuuteen vaikuttavat hyötykuorma, kuormaus- ja 

purkuaika, kuljetusmatka, tuntikustannukset ja operatiiviset viivästykset kuten odo-

tus- ja lisäavuntarveajat. Rautatie- ja vesitiekuljetukset ovat jääneet vähemmistöön 

johtuen niiden käytön kannattavuudesta vain pidemmillä matkoilla sekä siihen tosi 

asiaan, että Suomessa on tällä hetkellä vain muutama CHP-voimalaitos, joilla olisi 

mahdollisuus hyödyntää rautatie ja vesitiekuljetuksia. Suomessa kuljetuksia hallit-

sevat rekkakuljetukset, koska raaka-aineen nouto metsätien varresta ei muulla ka-

lustolla onnistuisi. Suomessa maantiekuljetuskaluston suurimmat sallitut rajat kuor-

mamassalle ja –kapasiteetille ovat kasvaneet vuoden 2013 lakiasetuksen voimaan-

tulon johdosta. Suuremman hyötykuorman mahdollistaminen tarkoittaisi metsähak-

keen ja metsäteollisuuden sivutuotteiden osalta kustannussäästöjä kuljetuskustan-

nuksissa tai vaihtoehtoisesti kannattavan hankinta-alueen kasvattamista, jos kalus-

ton kapasiteettia voidaan hyödyntää riittävästi. Kuitenkin kapeilla ja heikkokuntoi-

silla teillä suuremmilla kuorma-autoilla voi olla hankalampaa toimia. Kosteuden-

hallinta- ja kuivumismallit auttavat myös maksimoimaan hyötykuormamäärää. 

(Laitila et al. 2016, s.252, 253, 259-260) 

Logistiikan ulkoistaminen tuo bioenergian tuottajalle merkittäviä etuja, kuten kus-

tannussäästöjä, joustavamman kustannusrakenteen ja palvelutarjoajien kokemuk-

sen ja ammattitaidon hyödyntämisen. Toimitusverkoston yli eri toimijoiden välille 

täytyy kuitenkin synnyttää tehokas sekä läpinäkyvä kommunikointi ja tiedonsiirto. 

Verkostossa toimijoiden täytyy olla tietoisia omien toimien vaikutuksesta muiden 

osapuolten toimintaan ja koko verkoston täytyisi tähdätä loppukäyttäjän eli ener-

gian käyttäjän tarpeiden tyydyttämiseen. Toimitusketjun sisältäessä useita vaihteita 

korostuu kokonaisuuden johtamisen merkitys (Ikonen et al. 2013, s.9). Yksi mah-

dollinen kehityssuunta tulevaisuudessa bioenergialogistiikan toteutusmallista voi 

olla neljännen osapuolen logistiikka (4PL). 4PL-toiminnassa logistiikkaintegraat-

tori yhdistelee ja koordinoi palvelutarjoajien resursseja tuottamalla siten kokonais-

ratkaisupalveluita. Tärkeimmät integraattorin keskittymiskohteet ovat tiedonhal-

linta ja tiedonsiirto koko toimitusverkostossa, jolloin integraation avulla päästään 

syvemmälle toimijoiden prosesseihin kuin perinteisessä ulkoistamissopimuksessa. 
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(Ramboll Oy 2014, s.16) Ikosen (et al. 2013, s.9) mukaan sujuva tiedonkulku ja 

tuotteiden sekä palveluiden oikea-aikaisuus ovat tärkeitä toimitusketjun laatuteki-

jöitä. Tiedonkulun ongelmat aiheuttavat metsähakkeen kuljetuksissa myöhästymi-

siä, ylimääräisiä varastoja ja tilaus- ja toimitusvirheitä. Luottamus ja avoin kommu-

nikointi toimitusketjun osapuolien välillä on tärkeää.  

Paluukuljetusten hyödyntämisellä tavoitellaan kuljetuskapasiteetin tehokasta hyö-

dyntämistä välttäen tyhjäkäyttöä, mutta se edellyttää kuljetustarvetta molempiin 

suuntiin. Hyödyntäminen tulee mahdolliseksi, kun bioenergian tuottajien hankinta-

alueet tulevat päällekkäisiksi ja kuljetettava kalusto on soveltuva kuljetettaviin ma-

teriaaleihin. Paluukuljetusten suunnittelu ja täysimittainen hyödyntäminen edellyt-

tää toimittajien välistä tiedonsiirtoa ja yhteistyötä. (Ramboll Oy 2014, s.16) 

Konttilogistiikan hyödyntäminen mahdollistaisi hakekuljetusten yhdistelemisen 

kuljetusvälineestä toiseen (auto-juna-alus). (Routa & Ranta 2012, s.187) Rambollin 

(2014, s.17) mukaan erikoisrakenteisilla komposiittikonteilla on mahdollista saa-

vuttaa selkeitä etuja metsähakkeen kuljetuskustannuksien pienentyessä ja talviai-

kaan parempana laatuna. Intermodaaliset kuljetukset mahdollistuvat konttien 

avulla, jolloin niiden siirtäminen kuljetusmuotojen välillä tehostuu sekä sähköisten 

seurantajärjestelmien käyttäminen mahdollistuu. 

Junakuljetusten käyttäminen energiapuun kuljettamiseen on harvinaista vielä nyky-

ään Suomessa. Ruotsissa ollaan tässä suhteessa edellä. Alan tutkimuksissa keskity-

tään vahvasti terminaalitoimintoihin osana junakuljetuksia ja korostetaan terminaa-

lin polttoainetta valmistavaa toimintaa. Sen sijaan käsittelemättömän puupolttoai-

neen (esimerkiksi karsittu ranka) kuljettaminen junalla käyttöpaikalle murskatta-

vaksi olisi esimerkki helposta väylästä laajentaa omaa hankinta-aluetta ilman suuria 

terminaali-investointeja, jos käyttöpaikalle on olemassa oleva rautatieverkko. 

Raaka-aineen alkukuljetusmatka autolla tieitse tulee kuitenkin optimoida niin, jottei 

sen hinta kohoa liian suureksi kasvavan hankintasäteen johdosta (Routa & Ranta 

2012, s.190). Suurilla käyttöpaikkamurskausvolyymeilla hyödytään alhaisista ha-

ketuskustannuksista ja pidemmillä kuljetusmatkoilla junakuljetusten tehokkuu-

desta, mutta vältytään terminaalin aiheuttamista suurista investointikustannuksista. 
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Lisäksi avautuva kilpailu rautatiemarkkinoilla voisi johtaa junakuljetusten kilpailu-

kyvyn paranemiseen. Keskeisimmät lisäkustannukset syntyvät junavaunujen las-

tauksesta ja purkamisesta (Routa & Ranta 2012, s.188 & Wolfsmayer & Rauch 

2014, s.1), joihin voidaan vaikuttaa suunnittelemalla prosessit mahdollisimmat te-

hokkaiksi työjärjestelyin tai tekemällä lisäinvestointeja sujuvoittamaan toimintaa.  

Kuvassa 16 on esitetty junaverkon raakapuuterminaalit punaisina ja kuormauspai-

kat sinisinä palloina. Ilkkasen ja Sirkiän (2011, s.28) mukaan tavoitetilassa on tar-

koitus siirtyä pelkästään kokojunien käyttöön (24 Sp-vaunua), joiden lastaaminen 

onnistuu tavoitetilan terminaaleista ja kuormauspaikoista. Lisäksi terminaalit ja 

kuormauspaikat mitoitetaan kelirikkoajan vaatiman varmuusvarastotarpeen mu-

kaan. Tavoitetilaan kuulumattomat kuormauspaikat on esitetty harmaina palloina, 

jotka on tarkoitus säilyttää niin kauan, kunnes niihin vaaditaan investointeja johtuen 

rataosan huonon kunnon tai rataosan kehittämisen vuoksi (esimerkiksi sähköistys). 

Välke (2014) esittää, että uusien raakapuuterminaalien toteutuksessa edistetään 

aluevarauksin viereen toteutettavien energiapuuterminaalien toteuttamista. 

 

Kuva 16. Vuoden 2018 tavoitetilan raakapuuterminaalit (punainen väri) ja raakapuun kuormauspai-

kat (sininen väri). Muut nykyisin käytettävät kuormauspaikat (harmaa väri) ovat käytettävissä, kun-

nes niiden käyttö edellyttää investointeja. (IIkkanen & Sirkiä 2011, s.29) 
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Junakuljetuksia rajoittaa sopivien terminaalien puute, rajattu loppuasiakasmäärä 

(voimalaitokselle ei ole kiskoyhteyttä) sekä kilpailun puute rautatiemarkkinoilla ja 

vaunukaluston saatavuus. Kuljetustehokkuus on kuitenkin suuri ja työvoimatarve 

pieni. (Asikainen et al. 2012, s.177) Wolfsmayer ja Rauch (2014, s.1) korostavat 

rautatiekuljetusten käytön etuja, joita ovat suuret hankintavolyymit, hankinta-alu-

een kasvu kuljetusetäisyyksien pidentyessä ja vähemmät negatiivisiset ympäristöl-

liset (etenkin sähkökäyttöisillä junilla) ja sosiaaliset vaikutukset verrattuna tiekul-

jetuksiin. Autokuljetuskustannusten kasvaessa, esimerkiksi polttoaineen hinnan 

nousun johdosta, sähkökäyttöiset junakuljetukset voivat tulla entistä kilpailukykyi-

semmiksi.   
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6 JYVÄSKYLÄN ENERGIAN POLTTOAINEHANKINTA JA 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Jyväskylän Energian voimalaitosten polttoainevalikoima koostuu turpeesta, oman 

varaston kautta tulevasta energiapuusta sekä metsähakkeen ja metsäteollisuuden si-

vutuotteiden (esimerkiksi puru ja kuori) suorista laitostoimituksista. Omaan varas-

toon puuta ostetaan tienvarsitoimituksina. Tuotannon energiatarpeesta katetaan 

noin 40 % turpeella ja loput 60 % metsäenergialla, josta oman varaston osuus on 

ollut noin 1/2. Toinen puolikas metsäenergiasta toimitetaan suoraan voimalaitok-

selle metsäteollisuuden ja pienempien energiapuuyrittäjien kautta. Polttoaineen li-

sätarve on mahdollista kattaa niin sanotuilla spot-ostoilla eli osto suoritetaan tar-

peeseen ja markkinahintaan sopimusten ulkopuolelta. Lisäksi on mahdollista käyt-

tää hiiltä energiantuotantoon, mutta sen käyttö on nykytilanteessa kallista johtuen 

lämmöntuotannon verotusmallista.  

Voimalaitosten energiantarve muodostuu ennustetusta kaukolämpötarpeesta ja vas-

tapainesähkön tuotannosta. Lauhdesähkön tuotanto lisää polttoainetarvetta entises-

tään, mutta sen tuottamista on vaikea ennustaa. Kannattavuutta rajoittaa tällä het-

kellä sähkön alhainen markkinahinta, eikä merkittävää hinnannousua lähitulevai-

suudessa ole odotettavissa. Ennusteiden muodostamisen kannalta vuodet ovat sa-

manlaisia, mutta vaihtelua aiheuttavat talvien lämpötilaerot ja lauhdesähköntuo-

tanto. 

Terminaalien osalta Jyväskylän Energialla on kolme vakituisessa käytössä olevaa 

terminaalia, joista Haapalahdessa sijaitseva on voimalaitosten lähettyville itse pe-

rustettu ja omassa hallinnassa oleva terminaali. Lisäksi kauempana, noin 100 km 

etäisyydellä, on kaksi terminaalia. Kaikissa kolmessa terminaalissa on mahdollista 

suorittaa mobiilimurskausta urakointina, mutta lähiterminaali on ollut toimitusvar-

muuden ja volyymien kannalta tärkein. Terminaalit ovat vain oman hankinnan va-

rasto- ja tuotantokäytössä sekä niiden tarve nähdään kulkevan sykleissä. Terminaa-

litoimintoja arvioidaan kriittisesti johtuen kustannussyistä ja yrityksellä on uusia 

toimintamalleja selvityksen alla. Sekä Keljonlahden että Rauhalahden voimaloissa 
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on kiinteä käyttöpaikkamurskain. Voimalaitosten pihoilla on mahdollisuus varas-

tointiin niin siiloissa kuin piha-alueella. Siilot ovat tarkoitettu hakkeen, turpeen ja 

käyttöpaikkamurskeen varastointiin. Pihalla sen sijaan varastoidaan laitostoimitta-

jien toimittamaa haketta. Molemmille voimalaitoksille polttoaineenkuljetus on 

mahdollista niin tiekuljetuksin kuin myös raidekuljetuksin. Tietojärjestelmien 

osalta yrityksellä on ollut käytössä pitkään samat tietojärjestelmät. Järjestelmiä ja 

toimintatapoja ollaan kuitenkin uudistamassa ja järjestelmien raportointia paranta-

massa. 

Prosessit ja lupa-asiat voivat aiheuttaa rajoitteita polttoaineen käytölle. Esimerkiksi 

Keljonlahden voimalaitoksella kattilaan ei ole mahdollista syöttää metsäbion osalta 

pelkästään käyttöpaikkamursketta, johtuen käyttöongelmista kuten kuljettimien 

tukkiutumisesta ison palakokonsa vuoksi sekä mahdollisista muista ongelmista 

edempänä prosessia. Keljonlahden voimalaitoksella syöttösuhde on ollut murskeen 

ja hakkeen kesken siten 60/40 %. Rauhalahden voimalaitoksen piha-alueella on li-

säksi mahdollista käyttää mobiilimurskainta, joka ei taas Keljonlahdessa ole mah-

dollista lupa-asioista johtuen. 

6.1 Hankintakaupan, hakkeen ja metsäteollisuuden sivutuotteiden hintata-

sot 

Metsähakkeen hinta on noussut viimeisten vuosien aikana kysynnän kasvun seu-

rauksena, kun sen sijaan sivutuotteiden hintataso on pysynyt hyvin vakaana, kuten 

kuvan 17 indekseistä huomataan. Viime vuosien lämpimät peräkkäiset talvet ovat 

kuitenkin aiheuttaneet sen, että eri energiapuutoimijoiden energiapuuvarastot ovat 

täyttyneet edellisvuosien energiapuusta. Ylitarjonta on luonnollisesti aiheuttanut 

metsähakkeen hinnan putoamisen hetkellisesti kunnes kysyntä-tarjonta tilanne nor-

malisoituu. Polttoaineena metsäteollisuuden sivutuotteet puru ja kuori ovat selvästi 

halvimmat jakeet energiantuotannossa. Sivutuotteiden saatavuus saattaa kuitenkin 

vaihdella suhdanteiden mukana. Metsähaketta on ollut saatavilla suhteellisen hyvin, 

vaikka kysyntä onkin kasvanut. 
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Kuva 17. Metsähakkeen sekä purun ja kuoren laitostoimitusten hintakehitys Suomessa. (Foex inde-

xes 2016) 

Tienvarsitoimituksissa eri jakeiden valtakunnalliset indeksihinnat ovat nähtävissä 

kuvassa 18. Hintaindeksiä energiapuun osalta on ylläpidetty vasta muutaman vuo-

den ajan ja energiantuottajia kuitenkin kiinnostaa jakeiden kuutiohintaa (€/m3) 

enemmän energiasisällön hinta (€/MWh). Hintojen ollessa keskihintoja, eri han-

kinta-alueilla hinnat saattavat poiketa paljonkin keski-arvosta. Energiantuottajan 

kannalta hinnat olisi tärkeää saada kestävästi alhaiselle tasolle niin, että toimitus-

ketjun toimijoiden toiminnan kannattavuus ei kuitenkaan vaarantuisi. Poukkoileva 

tai epäedullinen hintataso johtaa korvaavien vaihtoehtojen etsimiseen ja turhaan 

epävarmuuteen koko toimialalla. Korjuukaluston vajaakapasiteetin lisääntyminen 

aiheuttaa ongelmia eritoten koneyrittäjille. 
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Kuva 18. Energiapuun hintatilasto (€/m3) kahdelta viime vuodelta jakeittain koko maan hankinta-

kaupassa. (Luke 2016) 

6.2 Puupolttoaineen varastonhallinnan nykytilanne 

Jyväskylän Energia ostaa energiapuuta omaan varastoon metsänhoitoyhdistyksiltä 

kappaleessa 4.2 kuvan 10 ketjun 1 mukaisesti, jossa erät luovutetaan tienvarsitoi-

mituksina. Tienvarsitoimituskauppa tapahtuu kiintokuutioissa (€/m3), kun sen si-

jaan hankintaosasto laskuttaa voimalaitosta MWh perusteisesti eli energiasisällön 

perusteella. Lisäksi logistiikkakustannukset on hinnoiteltu tonniperusteisesti (€/t). 

Tällöin on riskinä energiasisällön vaihtelevaisuus sen kosteuspitoisuuden ja laadun 

johdosta, joka vaikuttaa suoraan puupolttoaineen todelliseen käyttöpaikkahintaan. 

Riskin poistaisi hinnoittelun muuttaminen MWh perusteiseksi, johon Jyväskylän 

Energialla on myös tarkoitus pyrkiä tulevaisuudessa. Tienvarsiluovutuksia varten 

tehdään runkosopimukset metsänhoitoyhdistysten kanssa, missä on määritelty esi-

merkiksi tulevan vuoden hankintamäärät. Luovutusmääriä on ollut suhteellisen vä-

hän mahdollista muuttaa, mutta määrissä on ollut noin 10 % vaihtelua suurempaan 

tai pienempään suuntaan sopimuskannasta. Luovutukset tulevat useammissa ja eri-

suuruisissa erissä vuoden aikana ja energiayrityksellä on ollut toiveena suhteellisen 

tasainen virta luovutusten suhteen ympäri vuoden. Hankintaketjun alkupäässä puun 
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toimitusosoitteen on oltava selvillä hyvissä ajoin, koska aikajänne puun kaatami-

sesta polttamiseen on suhteellisen pitkä ja toimintaan sitoutuu pääomaa. Energia-

puun logistiikka sekä mobiilihaketus tienvarressa, terminaalissa ja tarpeen mukaan 

voimalaitoksella ovat ulkoistettu useammalle eri toimijalle.  

Tienvarsitoimitusten kaikille jakeille on käytännössä asetettu vaatimus, jonka mu-

kaan jakeet vaativat vähintään yhden kesän yli kuivamisen. Keväällä korjattu puu 

on siten parhaimmassa tapauksessa syksyllä käytettävissä. Kantojen laatu sen sijaan 

käytännössä paranee sitä mukaan, mitä kauemmin tavara varastossa seisoo ja epä-

puhtaudet vähenevät ajan myötä. Kantojen osuus hankinnoista on kuitenkin vähäi-

nen, johtuen niiden keräämisen aiheuttamista haitoista palstan ravinnetasapainoon. 

Oksallisessa energiajakeessa rajoitteena on sen sisältämä kloori, jota käytännössä 

kontrolloidaan siten, ettei vihreää saa tulla jakeiden mukana polttolaitoksille. 

Jyväskylän Energia tekee vuosittain tuotantosuunnitelmat eli ennusteet tulevalle 

vuodelle. Ennusteista on nähtävissä eri polttoainejakeiden tarpeet MWh:na sekä 

erikseen vastapaine- ja lauhdesähköntuotannon osalta. Oman energiapuuvarastoin-

nin osalta tulevan vuoden polttoainehankinnat (eli luovutuksen metsähoitoyhdis-

tyksiltä tienvarteen) määritetään tämän lämmityskauden tuotantoennusteen perus-

teella. Vastikään ennusteita on muutettu siten, että ennuste on tehty lauhalle talvelle 

ja lauhdesähköntuotantoa ei ole juurikaan mukana. 

Oman varaston kautta tulevan energiapuuaineksen valmistusta (eli haketusta tai 

murskausta) ohjaa voimalaitoksen polttoaineen tarve, joka vastaa asiakkaidensa 

kaukolämpötarpeen tyydyttämisestä. Polttovalmista tuotetta voidaan varastoida ter-

minaaleissa ja piha-alueilla toimitusvarmuuden takaamiseksi. Ennusteita tarkenne-

taan viikkotasolla sääennusteiden ja sähkön markkinahintojen perusteella, jolloin 

polttoainekuljetukset voidaan koordinoida tarkemmin. Tieto todellisesta kulutuk-

sesta on ennustettavissa, mutta vuosien vaihtelevuus ja laitosten ajotilanteiden muu-

tokset tekevät varastonhallinnan hyvin riippuvaiseksi todellisesta kulutuksesta. 

Oman varaston tasoa seurataan ja päivitetään kuukausittain toteutuneilla menekki-

tiedoilla, jolloin päivitetään eri toimittajien varastosaldot ja arvot. Päivitykset teh-

dään manuaalisesti, jolloin on olemassa aina virheen mahdollisuus. Nykytilanteessa 
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varastotasot ovat päässeet kuitenkin kasvamaan huomattavan suuriksi, kuten myös 

varastojakeiden hintatasot ovat kasvaneet merkittävästi verrattuna muihin vaihto-

ehtoihin. Ongelman yhdeksi aiheuttajaksi on havaittu erityisesti tuotantoennustei-

den ylioptimistisuus erityisesti lauhdesähköntuotannon osalta, mikä on jäänyt lo-

pulta toteutumatta. 

Valmistusmäärät lämmityskausittain eri haketuskanavia pitkin suunnitellaan koke-

musperäisesti. Varastojen kierrot ja käyttöpaikkamurskien vuosittaiset käyttömää-

rät perustuvat myös kokemusperäisiin arvioihin, joiden perusteella toimitusten oh-

jaus eri haketusketjuja pitkin myös suunnitellaan. Metsähaketta on haluttu toimitet-

tavan oman varaston kautta, koska tällöin säilyy tietoisuus metsäbion kustannusra-

kenteista. Myös neuvotteluvoimaa ja toimitusvarmuutta voidaan parantaa, kun polt-

toainehankintoja on useammasta eri lähteestä. Varastotasojen laskiessa omalle puu-

polttoainevarastolle täytyisi määrittää riittävä ja kannattava taso, jonka avulla huol-

tovarmuus ja toiminta vielä taataan.  

6.3 Polttoainehankinnan kehittämiskohteet nykytilanteessa 

Jyväskylän Energian polttoainehankinnan ongelmana ovat ja ovat olleet oman va-

raston hallitsematon kasvu ja varastojakeiden hankintahinnan suuruus energiayk-

sikköä kohden verrattuna korvaaviin puupolttoaineisiin. Näin ollen kokonaisuuden-

hallinnan puutteellisuus on johtanut ongelmiin muuttuneessa toimintaympäristössä. 

Osasyinä voidaan pitää tuotantoennusteiden ylioptimistisuutta, toimitussopimusten 

jäykkyyttä sekä konkreettisten ja järjestelmällisten varastonohjaus- ja hallintaperi-

aatteiden puutteellisuutta. Hankintoihin tarvitaan siten hallintamenetelmiä niin 

oman varaston hallintaan, kuin myös hankintojen ohjaukseen eri jakeiden välillä. 

Varastonohjaukseen tarvitaan laskennallisia työkaluja, jotka vakioivat ja kuvaavat 

toimintaympäristöä ja sen rajoitteita paremmin. Lisäksi oman varaston rooli kysyn-

nänvaihtelun hallitsemisessa on määritettävä. Varastonhallinnan on tarkoitus pyrkiä 

vähentämään varastonpitoa niin, etteivät kustannukset nouse tai reagointikyky vä-

hene liikaa. Kiertovaraston hallinta on tärkeässä roolissa kysynnän vaihtelun 

vuoksi, jota varten täytyy luoda koko tarvittavat hallintamenetelmät ja työkalut. 

Kuvassa 19 on esitetty havainnollistava kuva energiapuun varastotason vaihtelusta 
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ja täydennyksestä. Ideaalitilanteessa varastonhallinta on onnistunut täydellisesti 

reagoimaan kulutukseen, jolloin lämmityskauden alussa käytettävissä olevan ener-

giapuun varasto palautuu takaisin riittävälle tavoitetasolle (sininen katkoviiva). 

 

Kuva 19. Lämmityskaudella käytössä olevan kuivapuuvaraston taso (ideaalitilanne). 

Jyväskylän Energian uudella periaatteella muodostettu tuotantoennuste antaa vä-

himmäistarpeen tuotannolle, missä mahdollisen lauhdesähkön tuotannon yliopti-

mistisuus on poistunut. Siten ennusteen tarkkuuden parantumisen johdosta hankin-

tamäärät voidaan edelleen varata ennusteen perusteella tulevalle vuodelle. Pelkkä 

tuotantoennusteen käyttö ei anna kuitenkaan riittävää reagointinopeutta ja tark-

kuutta oman puupolttoaineen varastonhallinnalle. Toteutuneita menekkitietoja voi-

daan käyttää päivittämään varattuja hankintamääriä ja siten sopeuttamaan hankin-

toja suuntaan tai toiseen tarpeen mukaan siten, etteivät varastotasot pääse kasva-

maan tai vähenemään kohtuuttomasti johtuen ennustevirheestä. Pelkkä toteutunei-

den tiedon käyttö ilman muita kehitystoimenpiteitä parantaa selvästi varastonhal-

lintaa verrattuna nykytilanteeseen. Jos varastonhallintaa halutaan kehittää edelleen, 

täytyy tietoa toteutuneesta kulutuksesta päivittää aikaisemmin hankintamääriin ja 

siten pyrkiä vaikuttamaan varastotasoon aktiivisemmin. 
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Kysynnän vaihtelu aiheuttaa epävarmuutta todellisesta kysynnästä, joten on myös 

määritettävä riittävät varmuusmenetelmät ja/tai oman varaston varmuusvarasto-

taso. Varmuusvaraston tarkoituksena on varautua kausittaiseen vaihteluun. Tar-

peenmukaisen tason määrittäminen on riippuvainen kausittaisten vaihteluiden suu-

ruudesta, hankintojen reagointinopeudesta toteutuneeseen kysyntään, puutetilantei-

den sietokyvystä ja millä vaihteluun halutaan varautua. Luvussa 7 esitetään varas-

tonhallintamalli, mikä tuo vastauksia varastonhallinnan kehittämiseksi.  

Vaihtoehtoisien polttoaineiden käytön kannattavuutta täytyy voida arvioida, jotta 

on mahdollista varata kannattavuuden mukaan sopivat jakeet ja määrät. Keskeisin 

kilpaileva polttoaine oman varaston kautta tulevan puupolttoaineen kanssa on met-

sähakkeen laitostoimitus. Siten oman varaston asema suhteessa laitostoimituksiin 

on vähintään määritettävä kustannusperusteisesti. Puupolttoaineen hankintamalli 

luvussa 8 tuo esille suunnitelmallisen hankinnan periaatteet sekä antaa osviittaa 

strategisen hankinnan merkityksestä hankintoihin. Varastonhallintaan vaikuttavat 

tekijät on esitetty kuvassa 20. On huomattava, että varastonhallintaan vaikuttavat 

myös polttoaineiden käytön painotussuhteiden muutokset hintavaihteluiden vuoksi. 

Keskeisin kehittämiskohde on siten toimintaympäristön vakioiminen siten, että tar-

peenmukaiset hallintamenetelmät voidaan määrittää polttoainehankinnoille.  
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Kuva 20. Puupolttoaineen varastonhallintaan vaikuttavat tekijät. 
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7 PUUPOLTTOAINEEN VARASTONHALLINTAMALLI 

Varastonhallinnassa oleellista ovat tieto tulevasta kulutuksesta ja reagointimenetel-

mistä kysynnän vaihteluun. Jyväskylän Energia on kehittänyt ennustamismallin 

verkostonsa kaukolämpökysynnälle, minkä perusteella on mallinnettu kolme eri-

laista skenaariota vuoden kaukolämmöntarpeelle:  

 Lämmin talvi  

 Normaali talvi  

 Kylmä talvi  

Seuraavan vuoden ennuste valmistuu vuosittain elo-syyskuussa. Lämpimänä tal-

vena kaukolämmön kysyntä on pienin ja kylmänä talvena sitä vastoin suurin. En-

nusteen ääripäiden voidaan olettaa asettavan rajat talvien lämmitystarpeen vaihte-

luille. Lopullinen polttoainetarve saadaan selville kaukolämmitystarpeesta kerto-

malla ajanhetkenmukaisella laitosten hyötysuhteella ja lisäämällä vastapainesähkön 

tuotanto CHP-voimalaitoksissa. Kuvassa 21 on esitetty skenaarioiden kuukausittai-

set polttoainetarpeet kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotannon osalta. Lauh-

desähkön tuotantoa ei ole laskettu mukaan. Tämän työn tarkoituksena ei ole käydä 

tarkemmin läpi ennustamismenetelmää ja lopullista polttoainetarpeen muodostu-

mista, vaan käyttää olemassa olevia ennusteita sellaisenaan oman varastonhallinnan 

kehittämiseksi. 
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Kuva 21. Kuukausittaiset suhteelliset polttoainetarpeet ilman lauhdesähköntuotantoa kolmessa eri 

skenaariossa. 

Jyväskylän Energian polttoainevalikoima muodostuu oman varaston kautta tulevan 

hakkeen lisäksi hakkeen ja sivutuotteen laitostoimituksilla sekä turpeen laitostoi-

mituksilla. Lisäksi tarpeen vaatiessa kivihiilen käyttö on myös mahdollista. Tur-

peen tuotannon kausittainen vaihtelu sekä sivutuotteen ja hakkeen markkinahinnan 

ja oman varaston kautta tulevan polttoaineen hintatasot elävät markkinatilanteiden 

muuttuessa. Tällöin esimerkiksi hakkeen laitoksen porttihinta voi poiketa merkittä-

västi laitostoimituksen ja oman varaston kautta tulevien jakeiden välillä. Siten lai-

tostoimitusten ja oman varaston kautta tulevan polttoaineen toimitusten sopivaa 

suhdetta täytyy miettiä hintaperusteisesti. Tämä onnistuu parhaiten, kun tunnetaan 

eri polttoainejakeiden kustannusrakenteet ja siten laitoksen porttihinnat. Suhdetta 

pohditaan enemmän hankintamalliosiossa. 

Suomen olosuhteissa kaukolämmöntuotanto on enemmän kausiluontoista, joten 

polttoainehankinnalta vaaditaan sopeutumiskykyisyyttä vaihteluun. Käytännössä 

ennusteenmukaiseen kulutukseen varaudutaan käyttövaraston avulla ja vaihtelu ka-

tetaan varmuusvaraston avulla. Varmuusvarasto ja sen taso riippuu käytettävästä 

jakeesta sekä vaihtelun hallitsemisen menetelmistä. Ulkoistettu varmuusvarasto 

siirtää vastuun varastoinnista toimittajalle. 
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7.1 Varastonhallintamalli ja kysynnän vaihtelu 

Varastonhallinnan on tarkoitus pitää varastotasot hallinnassa siten, ettei todellinen 

kysyntä aiheuta ylivarastoja tai varaston loppumista. Varastoa täytyy hallinta han-

kintakanavan mukaisesti, jotta voidaan taata polttoaineen saatavuuden, laadun ja 

riittävyyden haluttu taso. Oman varaston osalta puun tärkein laadullinen kriteeri on 

sen kosteus, joka vaikuttaa niin energiasisältöön kuin kuljetuskustannuksiinkin. Pe-

riaatteellinen ajatus on ollut niin kirjallisuudessa kuin käytännössäkin, että puun 

täytyy kuivaa yhden kesän yli valmistuakseen polttoainekäyttöön. Tässä työssä 

raja-arvo on asetettu keväällä huhtikuun alkuun ja kuivuttuaan kesän ylitse, poltto-

aine on loppukesästä eli syyskuun alussa valmiina polttoon. Kuivumisajan määrit-

täminen on yksi tärkeä osa varastonhallinnan kannalta, jotta osataan määrittää so-

pivat reunaehdot toimitettaville jakeille ja hallintamenetelmille. Suomessa vuoden-

ajat vaihtelevat, jotka luovat omalle varastonhallinnalle omat erityispiirteensä ja 

keskittymiskohteensa. Kuvassa 22 on esitelty näistä keskeisimmät. 

 

Kuva 22. Vuodenajat energiapuun varastonhallinnan näkökulmasta. 

Muut oman puupolttoainevaraston tavoitetason määrittelyyn vaikuttavat tekijät 

ovat tienvarsitoimitusten sopimusehdot, kysynnän vaihtelun suuruus ja puutetilan-

teiden sietokyky. Niin oman varaston kuin laitostoimituksen osalta sopimusehdot 
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metsänhoitoyhdistysten, laitostoimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa määrittävät 

toimitusmäärät, työsuoritteet ja pelivarat suhteessa todelliseen tarpeeseen. Lämmi-

tyskauden suurin vaihtelu polttoainetarpeeseen tulee aikavälillä marraskuu maalis-

kuu, jolloin lämpötilavaihtelut suhteessa ennusteeseen voivat vaihdella voimak-

kaastikin kuukausien välillä ja siten myös polttoainetarpeen vaihtelut ovat suuret. 

Tienvarsitoimitusten painottaminen ainoastaan kevättalvelle ei olisi mahdollista ra-

jallisen alueellisen metsäkaluston johdosta. Lisäksi alan toimijoiden kannattava toi-

minta vaatii mahdollisimman hyvää työllisyyttä ympäri vuoden. Muutosmahdolli-

suus oman varaston tienvarsitoimitusmääriin on käytettävä ennen huhtikuun alkua, 

jotta muutokset ehtivät kesän kuivauserään ja määrät ovat siten käytettävissä jo seu-

raavana syksynä. Toimitusmäärämuutoksien päivittämiselle on siten annettava 

enemmän aikaa (esimerkiksi tammi-maaliskuun välinen aika), jotta tienvarsitoimi-

tusten muuttaminen käytännössä onnistuisi ennen kuivauskauden alkua. Varaston-

hallinnan näkökulmasta olisi parasta päivittää hankintamääriä aina, kun havaitaan 

suurempaa poikkeamaa suhteessa ennusteeseen. Toisaalta jatkuva toimitusmäärien 

päivittäminen toteutuneen kysynnän mukaan, energiapuun ollessa kyseessä, ei tuo 

lisäarvoa varastonhallintaan, vaan aiheuttaa vain lisätyötä. Vuoden toimitusmäärien 

sopiminen ja muuttaminen kerran lämmityskaudessa antaisi riittävän reagointiky-

vyn omaan varastonhallintaan toimintaympäristö huomioiden.  

Tuotantoennuste antaa lähtökohdan lämmityskaudelle ja siten myös tienvarsitoimi-

tusmäärille. Tällöin tiedetään kuinka tulevana vuonna laitosta tullaan ajamaan sekä 

saadaan paras arvaus tulevan lämmityskauden polttoainetarpeesta. Ennusteeseen 

perustuen voidaan polttoainehankinnassa lyödä lukkoon tienvarsitoimitusmäärät, 

aliurakoitsijoiden suoritteet tienvarresta ja laitostoimitukset. Kuitenkin kaikkiin 

näihin on neuvoteltava vaihtelun aiheuttama lisätarve tai mietittävä miten lisätarve 

tuotetaan. Lauhdesähkön tuotannosta on tullut epävarmaa, koska yleinen sähkön 

hinnan alentuminen on aiheuttanut tuotannon kannattomuutta. Suuren epävarmuu-

den johdosta mahdolliselle sähköntuotannolle kannattaa ohjata polttoaine muualta 

kuin sopimusten sisäisistä toimituksista, jos varatuista polttoainemääristä ei riitä li-

sätarpeelle. 
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Energiapuu vaatii noin puolesta vuodesta vuoteen kuivumisaikaa tienvarressa, joka 

tuo mukanaan useita eri vaikutuksia niin pääomatarpeen kuin varastonhallinnankin 

näkökulmasta. Hankintavolyymien ollessa suuria, tienvarteen sitoutuu suuria pää-

omia polttoaineeseen. Varastonhallinnan kannalta pitkä puupolttoaineen kuivumis-

aika hidastaa puupolttoainevaraston reagointikykyä (varaston alhainen kiertono-

peus) vasten todelliseen kysyntään, jolloin uuden polttoaineen valmistuminen tien-

varresta kattilaan kestää pitkään. Lisäksi raaka-aineen korjuut on sovittava ja toteu-

tettava pidemmällä aikajänteellä toimintaympäristöstä ja polttoaineesta johtuen. 

Toisaalta pitkät aikajänteet antavat hankintatoimelle mahdollisuuden suunnitella 

luovutusmääriä huolella. Energiayhtiöllä olisi omia intressejä vähentää varastoon 

sitoutunutta pääomaa, mikä onnistuisi hankintakauppaympäristössä jakamalla toi-

mittajan kesken varastoon sitoutunutta pääomaa eli siirtämällä lopullista maksusuo-

ritusta. Maksuehtojen tai kauppatavan muuttaminen niin, että lopullinen korvaus 

polttoaineesta maksettaisiin vasta todellisen energiasisällön perusteella polttamis-

vaiheessa, vähentäisi laadullista riskiä. Toimitusketjunäkökulmasta riski pääomasta 

siirtyy kokonaan tai osittain toimittajalle, joka osaisi varmasti hinnoitella tämän 

katteeseensa. 

Polttoainejakeesta (ranka, metsätähde, kanto, metsähake) riippuen energiapuun säi-

lyvyys korjuun jälkeen on vaihtelevaa. Siten on tärkeää tunnistaa eri jakeiden eri-

tyispiirteet ja pyrkiä varastonhallinnassa raaka-aineen tehokkaaseen hyödyntämi-

seen niin, ettei turhaa hävikkiä pääse syntymään. Metsätähde säilyy jakeista huo-

noiten ja kannot parhaiten. Tosin kantojen käyttö yrityksen energiantuotannossa 

jäänee vähäiseksi. Minimoimalla hävikin syntyminen voidaan parantaa oman va-

raston kautta kulkevan puupolttoaineen pääoman tuottoa ja kustannustehokkuutta. 

Varmuusvarastointiin niin oman varaston osalta kuin kokonaistarpeenkin kannalta 

on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin oma varasto, joilla varaudutaan mahdolli-

sia puutostilanteita varten. Eri mahdollisuuksien toimivuutta ja kannattavuutta on 

kartoitettava ja arvioitava, koska eri mahdollisuudet lisäävät vaihtoehtoja kausi-

vaihteluiden tasoittamiseen. Vaihtelu voidaan kattaa esimerkiksi oman varaston 

puolivalmiilla tuotteilla kesäaikaan, koska voimalaitosten ajaessa alhaisemmilla 
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käyttöasteilla polttoaineen ei tarvitse olla täysin valmista eli riittävän kuivaa. Puo-

livalmiilla energiapuulla tarkoitettaisiin tässä yhteydessä vajaan kuivauskauden 

(kesän) kuivunutta energiapuuta. Polttoaineen mahdollisesti ollessa kosteampaa, 

kuljetuskustannuksen energiayksikköä kohden saattavat kuitenkin nousta kun auto-

jen täysimääräistä kuljetuskapasiteettia ei voida tilavuuden puolesta täysin hyödyn-

tää. Voimalaitosta ajettaessa korkealla käyttöasteella on tärkeää käyttää hyvälaa-

tuista kuivaa polttoainetta. Muita vaihtoehtoja vaihtelun kattamiseksi ovat laitostoi-

mitusten sopimusehtoihin jätettävä vaihtelun kattamismahdollisuus eli varmuusva-

raston ulkoistaminen toimittajille. Lisätarve voidaan kattaa myös spot-erillä, mutta 

hintavertailua täytyy tehdä muiden vaihtoehtojen välillä. Jos puolivalmiin puun 

poltto onnistuu, vaihtelu olisi mahdollista kattaa talvella esimerkiksi laitostoimituk-

silla, jotka tulevat solmittujen sopimusten sisältä. Tämä laitostoimituksilla korvat-

tava lisätarve paikattaisiin kesäaikana oman varaston puolivalmiilla tuotteella. Täl-

löin sopimusten ulkopuolisten spot-erien käyttäminen ei olisi tarpeellista. Lisäksi 

vaihtelu on luonnollisesti mahdollista kattaa muilla polttoaineilla (kivihiili, sivu-

tuotteet, turve). Kuvaan 23 on kuvattu esimerkki kysyntäennusteen ylitystä seuraa-

vasta prosessiketjusta. 

 

Kuva 23. Esimerkki kysyntäennusteen ylityksen prosessiketjusta. 

Jos vaihtelun kattamiseen nähdään myös muita kannattavia vaihtoehtoja kuin oma 

varasto, on mahdollista välttyä osittain tai kokonaan varastoon sitoutuneelta pää-

omalta sekä toteutuneeseen kulutukseen suunnitelluilta sopeuttamistoimilta. So-

peuttaminen tulee tällöin tehdä edellä kuvattuja polttoaineita käyttäen. Vaihtoehtoja 

puntaroidessa on siten tärkeää tunnistaa eri jakeiden kustannustasot, jotta voidaan 

tehdä hallittuja ja järkeviä päätöksiä korvattavuuden kannalta. Jo sopimusneuvotte-

luiden aikana on pohdittava, mitä kautta vaihtelu halutaan kattaa ja mikä on sen 
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hinta. Kuvassa 24 on esitetty kuinka varmuusvarastointi tukee voimalaitoksen polt-

toainehankintojen toimivuutta ja siten myös toimitusvarmuuden toteutumista. En-

nusteen mukaisesti varataan lämmityskauden polttoainemäärät ja jo näihin sopi-

muksiin voidaan sisällyttää vaihteluväli taaten osan varmuusvarastoinnista. Var-

muusvarastointia ei ole järkevää pitää liiallisesti, jotta vältytään ylivarastoinnilta ja 

liialliselta pääomien sitoutumiselta. Epätodennäköinen tarve ja puuttuva lisävar-

muus voidaan korvata sopimusten ulkopuolisilla ja suoraan tarpeeseen tulevilla 

polttoaineilla. Ulkoistaessa varmuusvarastoa, on muistettava toimittajan asettama 

varmuusvaraston riskilisä ja verratta kokonaiskustannuksia itse toteutettuun var-

muusvarastointiin.  

 

Kuva 24. Varmuusvarastot sekä suunnitellut lisävarmuudet tukevat onnistunutta polttoainehankin-

taa ja takaavat toimitusvarmuuden energiantuotannossa kaikissa tilanteissa. 

Polttoaineiden riittävyyttä on arvioitava säännöllisesti ja on ryhdyttävä heti korjaa-

viin toimenpiteisiin, jos voidaan havaita polttoaineen loppumisen vaaraa toimitus-

kauden aikana. Lisävarmuusvarastojakeiden kalliimpaa hintaa voidaan pitää pakol-

lisena pahana, jos ne ovat muilta ominaisuuksiltaan paremmin soveltuvia epätoden-

näköisen kysynnän täyttämiseen. Esimerkiksi kivihiili olisi hyvin säilyvänä jakeena 
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aina takaamassa toimitusvarmuuden kaikissa tilanteissa. Kivihiilen tilantarve on li-

säksi pienempi, koska energiamäärä suhteessa tilavuuteen on suurempi verrattuna 

voimalaitoksen pääpolttoaineisiin. 

7.2 Hankintakauppaympäristön varmuusvarastointi 

Tienvarteen tulevien jakeiden varastovaihtelun riittävä hallinta selvitetään skenaa-

riotarkastelun avulla. Skenaarioissa tarkastellaan useampaa peräkkäistä vuotta eri-

laisilla kaukolämmön kysynnöillä. Tarkoituksena on määrittää varmuusvaraston pi-

don tarpeelle vaihteluväli suhteessa käyttövarastoon, kun vaihtelu katetaan koko-

naan omasta varastosta. Tämän johdosta voidaan määrittää varastolle tavoitetaso 

laskemalla käyttövarasto ja varmuusvarasto yhteen.  

Skenaariotarkastelussa on käytetty seuraavia oletuksia: 

 Oma varasto varautuu lämpimän ennusteen mukaisesti 400 GWh:n (käyttö-

varasto) vuosikysyntään ja ennusteen aikajakso on aina tammikuusta joulu-

kuuhun. 

 Ennusteen päivitys suhteessa todelliseen kulutukseen tehdään edellisen 

vuoden osalta tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana, jolloin tienvarsi-

toimitusmääriä sopeutetaan suuntaan tai toiseen.  

 Käytetyn ennusteen suhde todelliseen kulutukseen otetaan huomioon ske-

naarioissa ja sen vaikutusta pohditaan. 

 Tavoitetaso = Käyttövarasto + varmuusvarasto 

 Tienvarteen toimitettava jae vaatii kuivumisaikaa vähintään huhtikuun 

alusta elokuun loppuun. Syyskuun alkuun mennessä tienvarsitavara on kui-

vanut riittävästi ja on valmiina poltettavaksi. 

 Tienvarsitoimitusmäärät jakautuvat tasaisesti ennusteen mukaisesti kalente-

rivuodelle. Tammi-maaliskuussa tulee mahdollisen lisäyksen tai vähennyk-

sen johdosta muutoksia luovutusmääriin. 

 Varmuusvarastotaso on asetettu kussakin skenaariossa tasolle, joka kattaa 

juuri ja juuri vaihtelun pelkästään oman varaston kautta. 
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Yrityksessä on tehty kaukolämpöennusteelle kolme erilaista ennustetta (lämmin, 

normaali, kylmä), joista lämpimin edustaa vähäisintä polttoainetarvetta ja kylmin 

suurinta mahdollista polttoainetarvetta. Kolmen kaukolämpöennusteen ääripäiden 

suhteellinen vaihtelu on noin 23 %.  

Edellä esitettyjen reunaehtojen mukaan luodaan kolme erilaista skenaariota varas-

totasojen muutosten tarkasteluun, simuloimalla viittä lämmityskautta perätysten:  

 Skenaario 1: Kaikki talvet menevät ennusteen mukaisesti.  

 Skenaario 2: Kaikki talvet kylmiä, ennusteet lämpimän mukaisesti. 

 Skenaario 3: Kaikki talvet lämpimiä, ennusteet kylmän mukaisesti. 

Skenaarion yksi vuosittaiset ennusteet ja toteutuneet puupolttoaineen kysyntämää-

rät on esitetty taulukossa 3. Tässä skenaariossa ennuste ja todellinen kysyntä vas-

taavat toisiaan ja vuosien joukossa esiintyy ennusteen mukaisia lämpimiä ja kylmiä 

talvia. Todellisuudessa ennusteen ja todellisen kulutuksen välillä on kuitenkin aina 

jonkinasteista poikkeamaa. 

Taulukko 3. Skenaario 1. Ennusteenmukainen kulutus on 400 GWh (100 %).  

 

Skenaariossa yksi tarkastelun tuloksena saadaan riittäväksi varmuusvarastotasoksi 

123 GWh, jolloin tavoitetasoksi määräytyy 523 GWh. Varmuusvaraston suhde 

käyttövarastoon (400 GWh) on noin 31 %, joka säilyy samana käyttövarastomäärää 

muutettaessa. Kuvassa 25 on esitetty skenaarion varastotasokuvaaja. 

Toteutunut kulutus Hankintamäärät (Ennuste) Vuoden poikkeama GWh (Toteutunut-Ennuste)

2016 100 % Lämmin 2016 100 % Lämmin 2016 0

2017 123 % Kylmä 2017 123 % Kylmä 2017 0

2018 100 % Lämmin 2018 100 % Lämmin 2018 0

2019 123 % Kylmä 2019 123 % Kylmä 2019 0

2020 123 % Kylmä 2020 123 % Kylmä 2020 0

2021 100 % Lämmin 2021 100 % Lämmin 2021 0
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Kuva 25. Skenaario 1. Varmuusvarasto on mitoitettu kattamaan skenaariotarkastelun mukainen 

vaihtelu. Varmuusvaraston koko on 123 GWh, jolloin tavoitetaso on 523 GWh. 

Skenaarion kaksi vuosittaiset ennusteet ja toteutuneet puupolttoaineen kysyntämää-

rät on esitetty taulukossa 4. Tämä skenaario edustaa varastonhallinnan kannalta vai-

keinta tilannetta, kun ennusteet edustavat toista ääripäätä suhteessa toteutuneeseen 

kulutukseen. Tällöin vaaditaan tienvarsitoimitusmäärien sopeuttamiseksi vasten to-

dellista kysyntää erityisen paljon niin hankintatoimelta kuin toimittajiltakin. 

Taulukko 4. Skenaario 2. Ennusteenmukainen kulutus on 400 GWh (100 %).  

 

Skenaariossa kaksi tarkastelun tuloksena saadaan riittäväksi varmuusvarastotasoksi 

146 GWh, jolloin tavoitetasoksi määräytyy 546 GWh. Varmuusvaraston suhde 

käyttövarastoon (400 GWh) on noin 37 %. Kuvassa 26 on esitetty skenaarion va-

rastotasokuvaaja. 

Toteutunut kulutus Hankintamäärät (Ennuste) Vuoden poikkeama GWh (Toteutunut-Ennuste)

2016 100 % Lämmin 2016 100 % Lämmin 2016 0

2017 123 % Kylmä 2017 100 % Lämmin 2017 90

2018 100 % Lämmin 2018 123 % Kylmä 2018 -90

2019 123 % Kylmä 2019 100 % Lämmin 2019 90

2020 123 % Kylmä 2020 100 % Lämmin 2020 90

2021 100 % Lämmin 2021 100 % Lämmin 2021 0
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Kuva 26. Skenaario 2. Varmuusvarasto on mitoitettu kattamaan skenaariotarkastelun mukainen 

vaihtelu. Varmuusvaraston koko on 146 GWh, jolloin tavoitetaso on 546 GWh. 

Skenaarion kolme vuosittaiset ennusteet ja toteutuneet puupolttoaineen kysyntä-

määrät on esitetty taulukossa 5. Tässä skenaariossa on jätetty pois kylmimmän en-

nusteen mukaiset vuosikysynnät, jotta saadaan selville viime vuosina trendinä ol-

leet lämpimämmät talvet ja tämän vaikutus varmuusvaraston pidon tarpeelle.  

Taulukko 5. Skenaario 3. Ennusteenmukainen kulutus on 400 GWh (100 %).  

 

Skenaariossa kolme tarkastelun tuloksena saadaan riittäväksi varmuusvarastota-

soksi 73 GWh, jolloin tavoitetasoksi määräytyy 473 GWh. Varmuusvaraston suhde 

käyttövarastoon (400 GWh) on noin 18 %. Kuvassa 27 on esitetty skenaarion va-

rastotasokuvaaja. 

Toteutunut kulutus Hankintamäärät (Ennuste) Vuoden poikkeama GWh (Toteutunut-Ennuste)

2016 100 % Lämmin 2016 100 % Lämmin 2016 0

2017 100 % Lämmin 2017 100 % Lämmin 2017 0

2018 111 % Normaali 2018 100 % Lämmin 2018 45

2019 111 % Normaali 2019 100 % Lämmin 2019 45

2020 100 % Lämmin 2020 111 % Normaali 2020 -45

2021 100 % Lämmin 2021 100 % Lämmin 2021 0
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Kuva 27. Skenaario 3. Varmuusvarasto on mitoitettu kattamaan skenaariotarkastelun mukainen 

vaihtelu. Varmuusvaraston koko on 73 GWh, jolloin tavoitetaso on 473 GWh. 

Skenaariotarkastelun tuloksena varmuusvaraston koko asetetaan välille 73 GWh – 

146 GWh vuositarpeen ollessa 400 GWh. Haluttu varmuusvaraston määrä on lo-

pulta päätöskysymys, koska vaihtoehtoja vaihtelun kattamiseksi on olemassa mui-

takin kuin oma varasto. Taulukkoon 6 on koottu skenaariotarkastelun tulokset. 

Taulukko 6. Skenaarioiden varmuusvarastojen suhteelliset osuudet ja tavoitetasot. 

 

Varmuusvarastotason määrittelyyn vaikuttavaa se, miten lisätarve halutaan kattaa, 

mikä on oman varaston rooli polttoainehankinnoissa ja kuinka käytännössä varas-

tojen ohjaus toteutuu. Lisävarmuutta voidaan esimerkiksi tarvita kelirikkojen 

vuoksi. Tienvarsitoimituksien todellinen reagointikyvykkyys vasten toteutunutta 

kulutusta on myös omat vaikutuksensa. Toisaalta ilman hankintamäärien sopeutta-

mista ja skenaarion kaksi (vaikein tilanne) mukaisessa tilanteessa varmuusvarasto-

tarve kasvaa noin kolme prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaisi noin 12 GWh suu-

rempaa varmuusvarastointia, mikä tarkoittaa karsitun rangan 2015 viimeisen nel-

jänneksen valtakunnan keskimääräisellä tienvarsihinnalla 12,50 €/MWh 150 000 

euroa enemmän varastoon sitoutunutta pääomaa. 

Käyttövarasto Varmuusvarasto Tavoitetaso

Lämpimän ennusteen mukaan Suhteessa käyttövarastoon, ei puutetilanteita GWh

Skenaario 1 400 31 % 523

Skenaario 2 400 37 % 546

Skenaario 3 400 18 % 473
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Kuvaan 28 on kuvattu varastoon sitoutunut pääoma skenaariotarkastelun mukai-

sissa tilanteissa. Koska tässä jakeena on käytetty karsittua rankaa, jonka tienvarsi-

hinta on korkein, on huomattava että muilla jakeilla varastoon sitoutunut pääoma 

olisi vähäisempi samoilla käyttömäärillä. Kuitenkin sitoutuvan pääoman määrä on 

merkittävä, jonka rahoitus on otettava huomioon laskelmia tehtäessä ja hankintaka-

navien kannattavuuksia pohdittaessa. Skenaarion kaksi ja skenaarion kolme mukai-

sissa tilanteissa varmuusvarastoon sitoutunut pääomaero on lähes miljoona euroa. 

Käyttövarastoon sitoutuneeseen pääomaan vaikuttaa ennustettu ja todellinen kulu-

tus. Vaihtelua katettaessa muusta lähteestä kuin omasta varastosta, voidaan välttyä 

varmuusvaraston pidon tarpeelta ja siten siihen sitoutuneelta pääomalta. Tällöin 

myös riski muun muassa oman varaston arvonalenemiselle laskee. 

 

Kuva 28. Skenaarioiden mukaisessa tilanteessa varmuusvarastoon sitoutuneen pääoman määrä (kar-

sittu ranka, hankintakauppa 12,50 €/MWh). 

Esimerkiksi terminaalitoimijan ottaessa käyttöön tämän työn esittämän varaston-

hallintamallin, toiminnasta tulee hallitumpaa jolloin metsähakkeen hinnasta voi 

tulla vakaampaa, eikä voimalaitoksen ole silloin tarvetta hintaherkässä ympäris-

tössä vaihdella toimittajiaan. Tämä on sekä terminaalitoimittajan että voimalaitok-

sen parhaaksi ja hintavakaus antaa eväät yhteistyön kehittämisen syventämiselle. 

Terminaalitoimittajan hyödyntämät ennustemallit luovat kilpailuetua suhteessa 

muihin toimijoihin, jolloin muiden ennustaessa väärin lämmityskauden tai –kausien 
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polttoainetarpeet terminaalitoimija voi päästä hyötymään toisten ylisuurista varas-

toista. Varastonkasan kosteusmallintaminen toisi enemmän systemaattisuutta va-

rastonhallintaan, kun voidaan paremmalla tiedolla ohjata kuivimpia jakeita polt-

toon. Tämä on tärkeää, koska puupolttoaineen hankintaketjujen toiminta täytyy pe-

rustua optimointiin jokaisella osa-alueella. Suurilla volyymeilla saavutettavat sääs-

töt ovat siten myös merkittäviä. 

Ulkoistettaessa varmuusvarastointi ulkopuoliselle toimijalle, voidaan tavoitetasot 

suunnitella yhdessä, jotta haluttu toimitusmäärä voidaan saavuttaa. Skenaariotar-

kastelun 400 GWh:n lämmityskausitarpeella toimittajalle asetettu varmuusvarasto-

taso tulee olla kylmimmän ennusteen mukaan noin 90 GWh. Toimittaja vastaa 

omilla hallintamenetelmillään ja varmuusvarastoinnillaan, että vaadittu energia-

määrä on aina saatavissa. 

7.3 Varastonhallinnan onnistumisvaatimukset ja epävarmuustekijät 

Skenaariotarkastelussa on oletettu, että puumäärät ovat aina saatavissa. Kuitenkin 

väistämättä esiintyy lisäepävarmuustekijöitä, jotka vaativat enemmän tai vähem-

män lisävarmuutta tavalla tai toisella. Varastonhallinnan osalta operatiiviselta oh-

jaukselta vaaditaan toteutuneen kulutuksen mukaisten määrien saatavuus kaikissa 

tilanteissa, jotta puutetilanteita ei pääse syntymään. Operatiiviset toimintamallit 

täytyy muodostaa, jotta ohjauksesta tulee hallittua, läpinäkyvää hankinnan osalta ja 

toiminnan kehittäminen helpottuu kun voidaan täsmällisesti osoittaa mitä on tehty 

ja miksi. Toimintamalleissa täytyy kuvata määrälliset periaatteet ohjauksesta, esi-

merkiksi milloin, mitä jakeita ja kuinka paljon voidaan ohjata polttoainetta käyttö-

paikalle. Toiminnan vakioinnilla pyritään laskennalliseen ohjaukseen eri tilan-

teissa, jolloin esimerkiksi terminaalin varmuusvarastomäärä voidaan mitoittaa tar-

kemmin ja vältytään ylivarastoinnilta ja edelleen lisäkustannuksilta. Logistiikka- ja 

haketussopimukset muodostetaan myös palvelemaan suunnitellun toimintamallin 

operatiivisia toimintoja. Keskeinen tekijä on tunnistaa vaihtelun suuruus ja kuinka 

eri polttoainejakeilla ja/tai varastoilla voidaan kattaa syntyvä vaihtelu. Varsinkin 

kovimman kysynnän aika aiheuttaa suurimman paineen varmuustoimintamallien 

toimivuudelle, johon historiatiedot päiväkohtaisista kulutuksista antavat vastauksia 
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raja-arvojen määritykseen. Kuukausikohtaiset kulutustiedot peittävät alleen kovim-

pien pakkasjaksojen polttoainetarpeet. 

Mallissa ei ole otettu huomioon varastojen sijaintia ja polttoaineen muotoa, joten 

varastonohjauksen kannalta nämä täytyy määrittää jotta tarkoituksenmukainen lai-

tosten toiminta voidaan taata. Siten voidaan määrittää laitoksen pihavarastojen, sii-

lojen, tienvarsivarastojen ja tarvittaessa terminaalivarastojen tavoitetasot ja kierrot. 

Keskeistä on taata jakeiden saatavuus käytettävissä olevalla kalustolla kattamaan 

tarve. Operatiiviselle ohjaukselle täytyy muistaa myös muodostaa varasuunnitel-

mat, jotta toiminta voidaan kattaa kaikissa tilanteissa. Varautumisvalmius täytyy 

siten tehdä pahimman odotettavan tarpeen mukaan laskennallisesti, jonka täyttä-

miseksi suunnitellaan tarvittavat toiminnot kustannuksia optimoiden. Suunnitel-

mallisella ohjauksella voidaan saavuttaa selviä hyötyjä kustannus- ja toimitusvar-

muusmielessä, kun toimintaa kuvataan ja arvioidaan laskennallisesti toiminnan ra-

joitteet ja mahdollisuudet huomioiden. 

Ennusteen tarkkuus verrattuna todellisen kulutukseen vaikuttaa varmuusvarastopi-

don tarpeeseen. Tienvarsitoimitusten sopeuttaminen vaihteluun ja sen onnistumi-

nen vaikuttavat myös varmuusvaraston pidon tarpeeseen. Määrällisesti reagoivan 

tienvarsihankinnan toimintamallia on testattava ja tarpeen mukaan muutettava niin, 

että toiminnasta tulee aidosti reagoivaa ja jouhevaa. Toisaalta jos lämmityskauden 

aikainen hankintamäärien sopeuttaminen vasten todellista kysyntää ei onnistu 

syystä tai toisesta, silloin oman varaston varmuusvarastopidon tarve kasvaa huo-

nomman reagointikyvyn vuoksi. 

Tienvarsivarastoista raaka-ainetta tulisi ajaa ensisijaisesti ikäjärjestyksessä pois, 

jotta voidaan minimoida puumäärien ikääntymisestä aiheutuvaa energiasisällön las-

kua (hävikki). Jakeista metsätähteillä on huonoin säilyvyys välivarastolla ja ne tu-

lisi käyttää viimeistään kahden vuoden kuluttua korjaamisesta, jotta vältetään 

raaka-ainetappiot. Tällöin varaston kierto on taattava ja varasto oltava hallinnassa. 

Varastosaldojen täytyy olla myös ajan tasalla ja paikkansapitäviä (jakeet, määrät, 

energiasisällöt), jotta hankinnan suunnittelua ja ohjausta voidaan suorittaa luotetta-
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vasti. Tietojärjestelmän päivittämisen yhteydessä olisi syytä miettiä, voidaanko va-

raston seurantaa automatisoida. Siten varastonseurannasta tulee läpinäkyvämpää ja 

virheen mahdollisuus poistuu verrattuna manuaaliseen päivittämiseen. Lisäksi toi-

mituksia pystytään ohjaamaan reaaliaikaisemmalla tiedolla. Tietojärjestelmään täy-

tyy myös pystyä erottelemaan eri jakeet (kuiva ja tuorepuu sekä tarkemmalla 

jaekohtaisella tasolla), jotta niiden hankinta-, ohjaus- ja toimitussuunnittelu helpot-

tuu. Muutoin lisäepävarmuustekijöihin joudutaan aina varautumaan lisävarmuus-

varastoilla.  

Metsätuhojen torjuntalain mahdolliset vaikutukset omaan toimintaan on huomioi-

tava. Tienvarsitoimittajille on tehtävä selväksi lain aiheuttamat mahdolliset ylimää-

räiset kulut omassa toiminnassa. Toimintaa on siten selkeytettävä molemminpuoli-

sesti siten, että kummallekaan osapuolelle ei aiheudu siitä tarpeetonta kustannusra-

sitetta. Varastonohjauksen kannalta on tärkeää, että puutavaran kuljetuksen ajoitta-

misen kannalta lain täyttäminen ei aiheuttaisi tarpeetonta lisärajoitetta toimintamal-

lin ja kustannusten hallintaan. 

On huomioitava, että oman varaston hankintojen hitaan reagointinopeuden johdosta 

toimitusmääriä ei pystytä nopeasti kasvattamaan kysynnän voimakasta kasvua vas-

ten. Ennusteen laadun parantaminen polttoainehankinnan näkökulmasta ja enna-

koiva toiminta toimitusmäärien muuttamiseksi nousevat siten entistä tärkeämpään 

asemaan. Tiedonkulun ja toimintamallien kehittäminen ovat keskeisiä keinoja ke-

hittää toimitusketjun reagointikykyä muuttuneissa tilanteissa.  
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8  PUUPOLTTOAINEEN HANKINTAMALLI 

Hankintamalli määrittää nykytilanteessa oman varaston osuuden suhteessa laitos-

toimituksiin. Lisäksi malli tuo esille strategisen hankinnan periaatteet toimittaja-

markkinoiden hallintaan ja ennakoivaan polttoainehankintaan. Ennakoiva ja suun-

nitelmallinen toiminta on tärkeää, koska suurilla polttoainehankintavolyymien joh-

dosta pienilläkin prosentuaalisilla säästöillä polttoainehankintakustannuksissa voi-

daan saavuttaa suurinumeroisia säästöjä. Laitostoimituksen ja oman varaston kautta 

tulevan toimitussuhteen päättäminen vaatii oman varaston kautta tulevien jakeiden 

kustannuskomponenttien ja siten kokonaiskustannusten tunnistamisen. Omaan va-

rastoon ostettaessa energiapuuta hankintakaupalla laitoshinta muodostuu: 

 Hankintakaupasta 

 Haketuksesta 

 Kuljetuksesta 

Jokainen toiminto tuottaa merkittävän kustannuspotin suurilla polttoainevolyy-

meillä. Toiminnan jatkuva kehittäminen jokaisella alueella on siten tärkeää, kuten 

myös kustannustehokkaiden vaihtoehtojen suosiminen ja uusien vaihtoehtojen et-

siminen. 

8.1 Hankintakanavien kustannukset 

Haketukselle on käytössä kolme eri vaihtoehtoa: tienvarsihaketus, lähiterminaali-

haketus ja käyttöpaikkamurskaus. Tienvarsihaketuksesta tekee kalliimpaa pienem-

mät hakkurit, niiden kapasiteetin käyttöaste sekä kuuman ketjun ylläpitäminen. Ter-

minaalissa sen sijaan voidaan käyttää isompaa murskainta tai hakkuria, jos kapasi-

teetille tarjotaan riittävä käyttöaste. Terminaalitoiminnassa syntyy lisäksi ylimää-

räisiä lastaus ja kuljetuskustannuksia esimerkiksi ristiin kuljettamisesta. Käyttöpai-

kalla on käytössä kiinteä sähkömurskain, joka korkeilla käyttöasteilla on selvästi 

kustannustehokkain. Hakettamisen keskittäminen käyttöpaikalle tuo siten selvää 

säästöä kustannuksiin. Kuljetuskustannuksiin vaikuttavat kuljetettavan jakeen olo-

muoto ja auton tyyppi. Haketta on edullisinta kuljettaa energiayksikköä kohden, 
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kun taas hakkuutähdettä on kalleinta kuljettaa. Myös puupolttoaineen tienvarsitoi-

mituksen hinta vaihtelee jakeen ja markkinatilanteen mukaan. Käytännössä siis 

kaikki ulkoistetut kustannuskomponentit vaihtelevat vallitsevan markkinatilanteen 

mukaan. Hyvillä neuvottelutaidoilla ja oman neuvotteluaseman tiedostamisella voi 

kuitenkin vaikuttaa positiivisesti hintaan. Olemassa olevat hintaindeksit metsähak-

keesta ja tienvarsitoimituksista toimivat hyvänä vertailukohtana neuvotteluille.  

Laitostoimituksille on määritelty hintaneuvotteluissa yksi hinta, joka on suoraan 

laitoshinta. Olkoon tämä Suomen laitostoimitusten nykymarkkinahintatason mu-

kaisesti noin 20 €/MWh, joka kilpailee yrityksen hankintapaletissa ensisijaisesti 

oman varaston kautta tulevaa puupolttoainetta vastaan ja on siten määrittelemässä 

kannattavuusrajaa omalle varastolle. Kuvassa 29 on esimerkinomaisesti havainnol-

listettu tämän kannattavuusrajan sekä hankintakaupan, kuljetus- ja haketuksen kus-

tannuspotin muodostumista. Raaka-aineen hankintahinnat luonnollisesti vaihtele-

vat jakeen ja markkinatilanteen mukaan sekä jae ja sen koostumus vaikuttavat myös 

kuljetuskustannuksiin. Suomessa karsitun rangan markkinahinta on ollut vuoden 

2015 viimeisellä neljänneksellä 25 €/m3 eli noin 12,50 €/MWh, kun vakiintuneena 

muunnosyksikkönä käytetään kakkosta (1 m3 = 2 MWh). Tällöin kuljetuksen ja ha-

ketuksen hinta saisi olla korkeintaan 7,50 €/MWh, jotta laitostoimituksen hinta 20 

€/MWh ei ylity. Lisäksi pitkiä aikoja varastossa olevaan raaka-aineeseen sitoutunut 

pääoma aiheuttaa korkokustannuksia. 



92 

 

 

Kuva 29. Tienvarsitoimitus sekä kuljetuksen ja haketuksen kokonaishinnan muodostuminen suh-

teessa laitostoimituksen valtakunnan markkinahintaan. 

Koska Jyväskylän Energia tuottaa kuljetuksen ja haketuksen käyttöpaikkamurs-

kausta lukuun ottamatta urakointina, urakoinnin hinnat määräytyvät sopimusneu-

votteluiden hintatason mukaisesti.  Sopimuksissa hinnat ovat määräsidonnaisia 

€/tonni, jolloin riski energiasisällöstä jää itse laitokselle siitä, milloin raaka-ainetta 

ajetaan pois tienvarresta. Edullisinta kuljetus olisi silloin, kun polttoaine on mah-

dollisimman kuivaa. Kun tiedetään kannattavuusraja oman varaston kautta kulke-

valle polttoaineelle, voidaan tienvarsitoimitusten sopimusneuvotteluissa määrittää 

toimitukset sopivalle etäisyydelle laitokselta, jotta kustannukset eivät ylittäisi mer-

kittävästi haluttua laitoshintaa oman varaston osalta. 

Alhaisen varaston kiertonopeuden vuoksi puupolttoaineen varastoihin sitoutuu 

huomattavia määriä pääomaa. Keskimääräisestä varastotasosta muodostuu noin 1,5 

kertainen suhteessa vuoden kulutukseen. Riippuen siitä, millä tuo pääomatarve ka-

tetaan, sille voidaan asettaa oma hintansa eli korko. Turvauduttaessa pelkkään lai-

tostoimitukseen, vastuu varastoinnista siirtyy ketjun alemmille toimijoille ja jää 

edelleen toimitusketjun rasitteeksi. Toimittaja osaa varmasti hinnoitella riskin 

omaan katteeseensa. Oikein ja hyvin hallittu oma toimitusketju tienvarresta tuo 



93 

 

omat etunsa, kun ollaan lähellä kysyntää ja on olemassa suhteellisen toimivia en-

nustus- ja hallintamenetelmiä. Tätä voi verrata laitostoimittajan tietoon, jonka laatu 

on täsmälleen asiakkaan kanssa tehdyn vuositoimitusmääräsopimuksen veroinen. 

Tällöin syntyy helposti niin sanottu piiskaefekti ja varastotasot pääsevät kasvamaan 

tai loppumaan varastoja ohjattaessa väärällä tiedolla.  

Keskeinen muuttuja puupolttoaineen kustannusrakenteessa ovat logistiikkakustan-

nukset, joka on määrittelemässä sen, kuinka etäältä polttoainetta on kannattavaa 

hankkia. Logistiikan kustannukset vaihtelevat etäisyyden mukaan, jolloin lähialu-

eelta tulevan polttoaineen logistiikkakustannukset ovat alhaisimmat. Kuljetuksen 

sopimushinta on kilometriperusteinen ja massayksikköä kohden (€/tonni), mikä 

määräytyy käytettävän kaluston perusteella (puuauto, laatikkoauto, hakeauto). Kul-

jetettava jae ja sen energiasisältö määrittävät lopullisen kuljetuskustannuksen. 

Tienvarsitoimituksen hinta määritellään hintaneuvotteluissa. Terminaali- ja tien-

varsihaketuksen kustannukset on huomioitu haketusketjuissaan. Käyttöpaikkahake-

tuksen hinta on laskettu muuttuvien kustannusten osalta. Tienvarsi- ja terminaali-

hakkurit ovat mobiililaitteita, kun taas käyttöpaikkamurskain on kiinteä. Terminaa-

lissa valmistetun hakkeen kuljettaminen käyttöpaikalle aiheuttaa myös oman ku-

lunsa. Vertailua tehtäessä on muistettava vähentää päällekkäiset ajot käyttöpaikan 

ja terminaalin välillä (käsittelemätön jae ja hake), mutta toisaalta lisättävä ristiin 

kuljettamisesta aiheutuva lisäkustannus. Massaperusteiset yksikköhinnat saadaan 

muutettua hinnoiksi energiasisältöä kohden käyttämällä mitattua jakeen murskaus-

tilan energiasisältöä jakajana. Tiedot on saatu edellisten vuosien jakeiden keskiar-

voenergioiden perusteella. Karsitulle rangalle tämä on ollut keskimäärin 2,55 

MWh/tonni. Kun puupolttoaineen poltto tapahtuu yleensä melko nopeasti murs-

kauksen jälkeen, voidaan täten kohtuullisen tarkasti arvioida kuljetusketjujen kan-

nattavuutta.  

Kuvassa 30 on vertailtu Jyväskylän Energian tienvarsi- ja käyttöpaikkahaketusket-

jun kustannustasoa etäisyyden ollessa muuttujana. Kuvassa on laskettu investointi-

hetken mukainen tilanne, jossa käyttöpaikkamurskan kautta tulevan rangan käyttö-

paikkahintaan on laskettu muuttuvien kustannusten lisäksi investointikustannukset. 

Tämän työn tarkoitus ei ole keskittyä investointikustannuksiin syvemmin, koska 
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investointi on jo tehty ja sinällään yritys on sitoutunut laitteiston käyttöön sen elin-

kaaren ajaksi. Tarkoitus on kuitenkin tuoda esille investoinnin vaikutus kokonais-

kustannuksiin, joka kertoo laitteen elinkaaren aikaisesta investoinnin kannattavuu-

desta ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Investointikustannuksiin on laskettu mu-

kaan kaikki käyttöpaikkamurskaan suoraan ja ainoastaan kohdistuvat kustannukset. 

Laskennassa käyttöpaikkamurskan vuotuisena murskausmääränä on käytetty noin 

400 GWh:a ja pitoaikana 20 vuotta ja laskentakorkona 10 %. Mahdollisia inves-

tointitukia ei ole otettu huomioon. Tilanne vastaisi tällöin investointihetkeä ja olisi 

omana osanaan mukana määrittelemässä investoinnin kannattavuutta verrattuna 

muihin mahdollisuuksiin. Kiinteiden kustannusten vaikutus käyttöpaikkahintaan 

muuttuu merkittävästi, jos käyttöpaikkamurskan läpi virtaavat puupolttoainemäärät 

muuttuvat merkittävästi. Kiinteiden kustannusten kannalta murskauksen kapasitee-

tin käyttöaste on pyrittävä pitämään korkeana koko laitteen elinkaaren ajan. 

 

Kuva 30. Karsitun rangan kustannukset eri etäisyyksillä tienvarsihaketusketjulla ja käyttöpaikkaha-

ketusketjulla. Käyttöpaikkamurskaimen investointikustannukset on myös huomioitu (vuosittainen 

murskausmäärä 400 GWh). 

Koska käyttöpaikkamurskaimeen investointi on jo tehty, ei investointikustannuksia 

tule ottaa huomioon haketusmenetelmien kannattavuutta vertailtaessa. Pelkkien 
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käyttö- ja huoltokustannusten huomioiminen tekee käyttöpaikkamurskauksesta ver-

rattain erittäin halpaa. Oman varaston kautta murskainta tulisi siten hyödyntää niin 

paljon kuin on mahdollista ja kannattavaa kuvan 31 mukaisilla etäisyyksillä. Ver-

rattuna laitostoimituksiin, nykymarkkinatilanteessa olisi kannattavaa hankkia ener-

giapuuta tienvarteen keskimäärin 96 km etäisyydeltä voimalaitoksesta. Varastoon 

sitoutuneen pääoman korkokustannuksia ei ole otettu huomioon, mikä aiheuttaisi 

osaltaan kannattavan hankintaetäisyyden lyhenemistä. Terminaalissa hakettaminen 

tai murskaaminen tuo noin 17 % lisäkustannuksen käyttöpaikkahintaan verrattuna 

käyttöpaikkamurskaimen käyttöön. Karsitun rangan tienvarsihaketusketju on aina 

kallein verrattuna terminaalihaketusketjuunkin, joka on sinällään mielenkiintoista. 

Tämä johtuu siitä, että karsitun rangan sopimuskuljetushinnat ovat halvemmalla ta-

solla kuin hakkeen vastaavat. Terminaalin kiinteitä kustannuksia ei ole myöskään 

otettu huomioon niiden ollessa jo syntyneet. 

 

Kuva 31. Karsitun rangan kustannustasot eri etäisyyksillä ja haketusmenetelmillä. Kohdeyrityksen 

todenmukainen tilanne, kun käyttöpaikkamurskaan on jo investoitu kuten myös terminaaliin. 

Vastaavasti metsätähteille kannattavuusraja on 80 km ja karsimattomalle rangalle 

60 km jakeita vedettäessä käyttöpaikkamurskan kautta, jotka ovat löydettävissä liit-

teestä 2. Näiden jakeiden kohdalla hakkeen kuljettaminen on halvempaa kuin kä-
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sittelemättömän polttoaineen. Metsätähteet ovat halpa jae, mutta käsittelemättö-

mänä sen kuljettaminen on kallista, jolloin kuljetuskustannusten vaikutus käyttö-

paikkahintaan on suurempi.  

8.2 Hankinta nykytilanteessa 

Oman varaston kautta tulevan puupolttoineen murskaukseen tulee käyttää käyttö-

paikkamurskaa niin paljon kuin toiminnallisesti on mahdollista, kuitenkin toimitus-

varmuus säilyttäen. Toimintamallien kuvaamisella ja materiaalivirtojen oikea-ai-

kaisella ohjauksella pihavarastoihin ja prosessoinnin kehittämisellä on mahdollista 

parantaa toimintaa edelleen. Käyttöpaikkamurskan toiminnan tehostaminen vähen-

tää tarvetta muiden tukevien toimintojen käyttämiseen toimitusvarmuuden paranta-

miseksi ja siten parantaa kustannustehokkuutta.  Mobiililaitteita hyödynnetään ta-

kaamaan toimitusvarmuus niiltä osin mihin käyttöpaikkamurskan kapasiteetti ja pi-

havarastot eivät siihen pysty vastaamaan. Haketusmenetelmien ja kuljetuskalusto-

jen vikatilanteet täytyy ottaa myös huomioon varmuusmenetelmiä suunniteltaessa. 

Nykytilanteessa oman varaston kannattavimman puupolttoainejakeen hankintaetäi-

syys voisi olla keskimäärin korkeintaan 96 km. Tällä etäisyydellä saatavissa olevat 

jakeet ja niiden määrät on selvitettävä, jotta voidaan arvioida tienvarsitoimitusten 

määriä ja hankinnan kannattavuutta. Sopimukset toimitettavista metsäbiomääristä 

sekä laitokselle että tienvarteen on tehtävä yhtäaikaisesti, jotta voidaan määritellä 

raja-arvot sen hetken markkinatilanteen perusteella. Esimerkki yhtäaikaisesta mää-

rittelyprosessista on kuvassa 32. Prosessissa on tärkeää edetä suunnitellusti niin, 

että lopullinen hintataso on selvillä ennen kuin rajavetoja aletaan tekemään. 

 

Kuva 32. Oman varaston ja laitostoimitusten suhteen määrittelyprosessi. 

• Laitostoimittajat

• Määrät, jakeet ja 
hinnat

• Tienvarsitoimitukset

• Erittele kilometrit, 
jakeet, hinnat ja 
määrät

1. Vaihe: 
Tarjous-
pyyntö

• Laitostoimittajat

• Tievarsitoimitukset

• Laitostoimitusten 
hintatason 
selviessä kilpailuta 
hankintakauppa-
hinnat määritä 
raja-arvo (km) ja 
määrät (MWh)

2. Vaihe: 
Kilpailuta

• Hienosäädä 
kilpailutuksen 
päätyttyä

• Lyö sopimukset 
lukkoon 

3. Vaihe: 

Tee päätös
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Oman varaston kiertonopeuden ollessa alhainen, muuttuviin määriin reagoiminen 

on hidasta. Varastotason kasvattaminen ja pienentäminen tapahtuu viiveellä, joka 

on huomioitava muiden polttoainesopimusten solmimisessa. Sähkön markkinahin-

nan noustessa lauhdesähkön tuotannosta tulee todennäköisempää, jolloin siihen 

voidaan varautua myös oman varaston kautta. Tällöin vaihtelun kasvaessa varas-

tonhallintamenetelmät korostuvat entisestään. Oikealla tiedolla ja menetelmillä oh-

jattaessa, voidaan saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin. Ennakoimat-

tomat muutokset tuovat siten suurempia vaikeuksia toimijoille, joilla ei ole käytössä 

reagoivaa ohjausjärjestelmää. Tällöin heidän varastotasonsa kasvavat (tai vähene-

vät), jolloin paremmin varastoa hallitsevat voivat hyötyä ylimarkkinoiden halvem-

masta polttoaineesta. Päinvastoin, jos laitostoimituksista tulee kallista, on mahdol-

lista hyötyä omista hankintayhteyksistä ja -ketjuista. Eri toimitusvariaatiot tuovat 

siten mahdollisuuden siirtyä halvemman polttoaineen perässä sekä muuttaa suhteita 

markkinanäkemyksen ja –tilanteen mukaan. Hyvä varastonhallinta mahdollistaa 

myös heikommin säilyvien jakeiden hyödyntämistä, kuten metsätähdettä. Metsä-

tähde on selvästi halvin jae kokonaiskustannuksiltaan, johtuen kustannustehok-

kaammasta korjuusta. Sen hinnoittelussa on sen sijaan suurin riski, koska metsätäh-

teen tilavuutta ja energiasisältöä on vaikea arvioida. Energiasisältöperusteinen hin-

noittelu sen sijaan poistaisi riskit.  

Laitostoimittajille tieto tilauksista ja niiden määristä tulee vuosittain sovittavista 

toimitusmääristä. Siten vuosien vaihdellessa, tämä tieto ei ole tarpeeksi tarkka oh-

jaamaan varastotasoja riittävästi ja vielä vähemmän kun saatu tilaus ei vastaa todel-

lista tarvetta. Väärällä tai kehnolla varastonohjaustiedolla aiheutetaan yli- tai aliva-

rastojen muodostuminen eli piiskavaikutuksen syntyminen. Ennusteen ja toteutu-

neen kysynnän käyttäminen varastojen hallinnassa tuo selviä etuja verrattuna edellä 

kuvattuun tilanteeseen. Vaihtelevatkaan vuodet eivät aiheuta merkittävää varasto-

tason kasvua, joka tuo kilpailuetua suhteessa heikommalla tiedolla ohjaaviin toimi-

tusketjuihin. Muiden tuskaillessa suurien varastojen kanssa, hyvin varastojaan hal-

litseva pääsee hyötymään myös hinnan muodossa halvemmista raaka-aineista oman 

varaston salliessa ulkopuoliset lisäostot. On huomattava myös kosteusmallintami-

sen tuomat mahdollisuudet energiasisällön maksimoimisessa. 
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8.3 Puupolttoaineen strateginen hankinta  

Jyväskylän Energian polttoainehankintoja analysoidaan kategoriastrategiaproses-

sin mukaisesti. Muodostettujen kategorioiden tuoteryhmät eivät ole suuria, vaan si-

sältävät korkeintaan muutaman eri tuotteen. Työkalu antaa kuitenkin selkeän kuvan 

hankintojen asemasta suhteessa toimittajamarkkinoihin ja tarvittaessa avittaa muu-

tossuuntien suunnittelussa, hankintojen innovoinnissa ja kehittämisessä sekä han-

kintastrategian muodostamisessa. Tarkoituksena on edetä prosessissa mahdolli-

suuksien ideointiin ja innovointiin saakka sekä tuoda esille strategisia näkökulmia. 

Lopullisen strategian muodostaminen jätetään ulkopuolelle, koska uusien mahdol-

lisuuksien ja oletusten toimivuus vaativat enemmän lisäselvityksiä pidemmällä ai-

kajänteellä. 

Puupolttoaineen hankintastrategian kannalta on erityisen tärkeää tunnistaa toimin-

taympäristö niin oman toiminnan osalta kuin ulkoisestikin. Jyväskylän Energia on 

investoinut käyttöpaikkamurskaimeen, joka tulee olemaan käytössä vielä vähintään 

kymmenen vuotta. Juoksevat kiinteät kulut ja toisaalta alhaiset muuttuvat murs-

kauskustannukset suosivat käyttöpaikkamurskauksen hyödyntämistä niin paljon 

kuin on mahdollista ja kannattavaa. Toimintaympäristö asettaa omat rajoitteensa 

sekä metsähakkeen logistiikkaongelma, joka aiheutuu raaka-aineen vähäisestä ra-

hallisesta arvosta suhteessa massaan ja siten rajoittaa markkina-alueen hyvin pai-

kalliseksi. Lähialueen polttoaineen hyödyntäminen tehokkaasti auttaa vähentämään 

logistiikkakustannusten osuutta kokonaiskustannuksista. Voimalalaitos on metsä-

hakkeen suhteen varsin riippuvainen paikallisista toimittajista. Toimittajasta aiheu-

tuvan riippuvuuden vähentäminen pakottaisi laajentamaan hankintasädettä, joka ai-

heuttaisi enemmän kustannuksia. 

8.3.1 Kategoriat 

Kategoriastrategiaprosessissa ensimmäiseksi määritellään polttoainehankintojen 

kategoriat: 

 Metsähake (laitostoimitus) 

 Metsäbio murskalle 
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 Sivutuotteet 

 Turve 

Kategorioiden hahmottamisessa on tarkoituksenmukaista jakaa hankinnat jakeit-

tain, koska määrät ovat jokaisessa kategoriassa suuret ja toimittajamarkkinat käyt-

täytyvät kussakin omalla laillaan. Koska työ keskittyy metsäbion hankintaan, tur-

peen ja sivutuotteiden osalta käydään asiat läpi pintapuolisemmin, ilman suurempia 

linjauksia. Kivihiilen markkinoita ei ole tarkoitus käydä läpi, koska tulevaisuudessa 

sen käyttöä ei nähdä merkittävänä johtuen korkeista kokonaiskustannuksista. Kä-

sittelemätön metsäbio on eroteltu omakseen metsähakkeesta, koska voimalaitoksen 

käyttöpaikkamurskan kapasiteetin käytön takaaminen on tärkeää ja siten on tärkeää 

miettiä miten voidaan hyötyä eniten tästä. Jokaisen kategorian historiatiedot analy-

soidaan ja tunnistetaan toimittajamarkkinoiden erityispiirteet. Energiayhtiön ta-

pauksessa polttoainekategoriat korreloivat keskenään, jolloin määrämuutokset toi-

sessa kategoriassa vaikuttavat muiden kategorioiden hankintamääriin. Jokaista ka-

tegoriaa johdetaan omalla strategiallaan, mutta kokonaisuudenhallintaan käytetään 

polttoainehankinnan yhteistä strategiaa. Polttoainehankintojen strategiaa ohjeista-

vat ylemmän tason strategialinjaukset. 

8.3.2 Toimittajamarkkinat 

Toimittajamarkkinoiden ymmärrys on tärkeää, koska tällöin voidaan suunnitella 

sopivat toimintamallit tuoteryhmien merkittävyyden ja toimittajamarkkinoiden laa-

juuden mukaan. Erilaiset hankintakanavat pitävät energiayhtiön vaihtoehdot avoi-

mina erilaisille ratkaisuille, jolloin ei synny liiallista riippuvuutta yksittäisiin toimi-

joihin. Tällainen toiminta voi olla tarpeen, jos halutaan ylläpitää tai luoda kilpailua 

toimittajien välille. 

Toisaalta energiapuutoimialalla riippuvuussuhde on molemminpuolinen ja varsin-

kin pienemmät toimijat ovat varsin riippuvaisia suuresta asiakkaasta. Jyväskylän 

Energian näkökulmasta toimittajamarkkinoiden rajallisuuden vuoksi toimijoiden 

kanssa on tehtävä yhteistyötä, jotta toimitusmäärät voidaan hyvissä ajoin varmistaa 
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paikallisesti. Sitä vastoin hankintakanavien karsiminen johtaa polttoaineen hankin-

takanavien yksipuolistumiseen ja lisää riippuvuutta tietyistä toimittajista. Polttoai-

neen käsittelyä varten tehdyt investoinnit (esimerkiksi murskaus) on otettava huo-

mioon sekä tunnistettava eri kanavien kustannusrakenteet, jotta voidaan tehdä kus-

tannusmielessäkin järkeviä päätöksiä ja pidemmän aikavälin kannalta turvallisia 

ratkaisuja. 

Vastikään tehtyjen hankintojen kilpailutus on tuonut tietoa markkinoilla olevista 

toimijoista ja tarjottavista puupolttoainemääristä. Hankintojen osuudet tulevaisuu-

dessa voivat olla likimain kuvan 33 mukaiset. Suhteet voivat vaihdella tulevaisuu-

dessa turvetuotannon vaihtelun ja muiden jakeiden hintasuhteiden vaihdellessa, kun 

voidaan luotettavasti seurata eri jakeiden kustannusrakenteita ja siten käyttöpaikka-

hintaa. Vuosittain ostettavat polttoainemäärät ovat rahallisesti suuria, joten pienil-

läkin prosentuaalisilla muutoksilla voidaan saavuttaa suuriakin säästöjä. Käytettä-

vät polttoaineet koostuvat turpeesta ja puupolttoaineista. Hintatasoltaan turve aset-

tuu sivutuotteiden ja metsähakkeen välimaastoon, mutta turvetta on kuitenkin saa-

tavissa markkinoilla rajallinen määrä. Mobiilihakkureilla suoritettavan haketuksen 

hankinta urakointina nähdään vähenevän pienempään roolin, koska sen suorittami-

sesta vastaavat laitostoimittajien omat hankintakanavat johtuen nykytilanteen oman 

varaston eri jakeiden korkeasta tienvarsihinnasta. Siten omassa toiminnassa on tar-

koituksenmukaista keskittyä käyttöpaikkamurskan käytön maksimointiin, minkä 

tulisi olla tavoitteena kaikissa tilanteissa hankintakanavasta riippumatta.  
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Kuva 33.  Arvio laitokselle toimitettujen polttoainehankintojen vuoden suhteellisesta rahallisesta 

arvosta.  

Jyväskylän Energia on niin sivutuotteiden kuin metsähakkeen osalta varsin riippu-

vainen toimittajalta 1 tulevista polttoainevirroista ja ne eivät ole korvattavissa suo-

raan ilman merkittävien lisäkustannusten hyväksymistä, koska hankintaa jouduttai-

siin tällöin suorittamaan kauempaa logistiikkakustannuksien samalla kasvaessa. 

Toimittajan 1 osuus on sivuotteen- ja metsähakkeen nykymarkkinatarjonnasta noin 

30 % (kuvat 34 ja 35). Sivutuotteita suurempia määriä tarjoavia yrityksiä on kui-

tenkin enemmän. Metsähakkeen osalta loput toimitukset koostuvat useista pienem-

mistä alle 10 % osuuksista nykymarkkinatarjonnassa.  
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Kuva 34. Sivutuotteita laitostoimituksena eniten määrällisesti tarjoavat toimittajat (tarjoajia yh-

teensä 11 kpl). 

 

Kuva 35. Metsähaketta laitostoimituksena eniten määrällisesti tarjoavat toimittajat (tarjoajia yh-

teensä 17 kpl). 

Tienvarsitoimitusten osalta markkinatilanne on jakautunut voimakkaasti kahdelle 

toimijalle (osuus 58 % tarjotuista), kuten kuvasta 36 voidaan huomata. Toimijat 

ovat nauttineet reilusti korkeammista hinnoista suhteessa indeksihintoihin jo use-

amman vuoden ajan ja toimitusmäärät ovat olleet tästä huolimatta taattuja. Yhteis-

työn epätasapainon ja kalliin polttoainetilanteen johdosta on harkittava muutosstra-
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tegioita tienvarsitoimituksille. Varmoista toimitusmääristä luopuminen ja toimitta-

jamarkkinoiden ravisteleminen toimii hyvänä herättäjänä toimittajille. Tienvarsitoi-

mitukset ovat palvelleet tähän mennessä käyttöpaikkamurskaa, joten kategorian 

muodostaminen käsittelemättömän metsäbion ympärille laajentaa käyttöpaikka-

murskalle tulevia mahdollisuuksia ja uusien ideoiden syntymistä erilaisten hankin-

takanavien hyödyntämiseen. Ajatusmuutoksen avulla voidaan varmistaa kilpailun 

syntymisen maksimointi toimittajamarkkinoilla toimitettavasta jakeista sekä laajen-

taa toimintamallivaihtoehtoja käyttöpaikkamurskan hyödyntämiseksi.  

 

Kuva 36. Tienvarsitoimituksena määrällisesti eniten tarjoavat toimittajat (tarjoajia yhteensä 12 kpl). 

Jyväskylän Energian vuoden puupolttoainetarve lämpimän ennusteen mukaan il-

man lauhdesähköntuotantoa on yhteensä 1286 GWh. Metsähakkeen ja sivuotteen 

tarjotut määrät olivat yhteensä 1564 GWh ja tienvarsitoimitusten tarjottu määrä 

korkeintaan sadan kilometrin etäisyydellä laitoksesta 551 GWh. Markkinoiden ko-

konaistarjonta on siten 2115 GWh. Tarve on 60 % markkinatarjonnasta, joten ener-

giayhtiön asema toimittajiin nähden on suhteellisen hyvä. Tienvarsitoimitusten hin-

tataso sen sijaan ei ollut niin hyvällä tasolla, joten kaikki jakeet eivät olisi yhtä kus-

tannustehokkaita. Lisäksi osa puupolttoainetarjouksien toimittajista on kuitenkin 

laadullisesti tai tarjoamisensa tuotteiden hintojen puolesta sellaisia, joita ei voida 

hyväksyä. Nykymarkkinatilanteessa energiapuulla on ylitarjontaa, joten on odotet-
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tavaa, ettei voimalaitoksen nykyinen hyvä asema tule säilymään kovin pitkään. Toi-

saalta tienvarsitoimitusten osalta tilanne on ollut pidempään epäedullinen, eikä 

energiapuumarkkinoiden epätasapaino ole vaikuttanut tarjottavien jakeiden hin-

taan.  

8.3.3 Toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksia ja strategialinjauksia 

Toimittajamarkkinoiden mahdollisuuksia tunnistaessa keskeisenä perustyökaluna 

pidetään Kraljicin matriisia. Kuvaan 37 on asemoitu polttoainehankinnan katego-

riat sekä nykyisen tienvarsitoimituksen osoittamaan ajatusmuutoksen vaikutuksen 

sijoittumiseen matriisissa. Nykytilanteessa metsähakkeen laitostoimitus sijoittuu 

enemmän tai vähemmän matriisin volyymihankintaneljännekseen, koska markkinat 

ovat hetkellisesti ylitarjonnan tilassa. Siten kysynnän ja tarjonnan tasapainon mu-

kaan horisontaalista liikettä voidaan havaita. Matriisin tilanne vastaa niin sanotusti 

normaalia tilannetta, jossa kysyntä ja tarjonta ovat suhteellisen hyvässä tasapai-

nossa. Selkeille volyymihankinnoille olisi mahdollista ottaa käyttöön sähköisen 

kaupankäynnin työkalut tehostamaan kilpailutusta. Toisaalta tilanne voi muuttua 

nopeastikin, kun kysyntä-tarjonta akseli normalisoituu ja on muuttamassa siten voi-

masuhteita. Kaikkia matriisin polttoainejakeita kuvaavat paikalliset markkinat ja 

siten rajallinen ostaja- sekä toimittajakunta. Täten molemminpuolinen riippuvuus-

suhde antaisi eväät yhteistyön syventämiseksi. Strategisen yhteistyön kautta voi-

daan luoda toimintamalleja toimijoiden kanssa, jossa kummatkin osapuolet tekevät 

investointeja ja tavoittelevat tätä kautta hyötyjä myös itselleen. 



105 

 

 

Kuva 37. Jyväskylän Energia Oy:n polttoainehankinnat Kraljicin strategiamatriisissa normalisoi-

dussa (ei ylivarastoja toimijoilla) nykytilanteessa ja metsäbio tienvarteen sisällyttäminen kategori-

aan metsäbio murskalle. 

Tienvarsitoimituksia tarkasteltaessa pelkästään omana hankintakanavaan, voidaan 

matriisistakin huomata kuinka voimakkaasti strategisiin tai jopa osittain pullon-

kaulahankintoihin se osuu. Tämä vain korostaa sitä tarvetta, että käsittelemätöntä 

puupolttoainetta on saatava tarjolle muitakin reittejä pitkin toimittajamarkkinakil-

pailun kasvattamiseksi. Tienvarsitoimitusten kokonaan pois jättäminen yhtenä kä-

sittelemättömän metsäbiopolttoaineen hankintakanavana rajaa kuitenkin jo ennes-

tään rajautuneita puupolttoaineen toimittajamarkkinoita. Pääpolttoainekategoriat 

asettuvat matriisissa hyvin tiiviiksi nipuksi volyymi- ja strategiahankintojen raja-

maastoon. Vertailun vuoksi kivihiilen markkinat ovat globaalit, kun sen sijaan met-

säbiopolttoaineen markkinat ovat voimakkaasti alueelliset ja paikalliset. Siten kivi-

hiili asettuisi enemmän volyymihankinnat-kategoriaan. Matriisi antaa perusstrate-

giasuuntaviivat ja mahdolliset muutossuunnat kategorioille, kun peilataan niitä toi-

mittajamarkkinoiden tilanteisiin ja nykytilanteen haluttavuuteen. 

Turpeen osalta voimalaitoksen neuvotteluasema on hyvä suhteessa pienempiin tur-

vetuottajiin, vaikkakin kesän aikana nostettavat turvemäärät aiheuttavat epävar-

muutta. Asiakaskunta on jokseenkin rajautunut ja suuri voimalaitos tuo skaalaetua 
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toimittajan näkökulmasta eli pystyy ottamaan vastaan suuria eriä polttoainetta. 

Skaalaetu toteutuu myös sivutuotteen ja metsähakkeen toimitusmäärien osalta. 

Suuria puupolttoaineen käyttäjiä on rajattu määrä alueellisesti, mikä osaltaan vai-

kuttaa tilanteeseen. Turpeen pintapuolisen tarkastelun osalta nykytilanteeseen ol-

laan tyytyväisiä, jolloin nykytilanteen suhteita ylläpidetään ja tarpeen mukaan tii-

vistetään. 

Laitostoimitettavan metsähakkeen nykymarkkinatilanne on hyvä, vaikkakin riippu-

vuus on suuri toimittajaan 1. Hintatasot ovat kuitenkin olleet hyvällä tasolla tähän 

mennessä. Sivutuotteiden osalta tilanne on erittäin hyvä tällä hetkellä, kun saata-

vuutta on paljon ja sivutuotteet ollessa myös selvästi edullisin polttoainejae. Lisäksi 

teollisuuden toimijat suosivat suuria määriä ostavia asiakkaita, mikä toimii Jyväs-

kylän Energian eduksi. Riippuvuutta toimittajaan 1 on sivutuotteidenkin osalta ole-

massa, mutta toimittajina on muitakin suurempia teollisuusyrityksiä. Sivutuote on 

edullista ja hyvää polttoainetta, jonka käyttöä on suosittava niin paljon kuin on mah-

dollista. Laajentuva sivutuotteen käyttö johtaisi laitostoimitettavan metsähakkeen 

vähenevään käyttöön, jonka vaikutuksena pienempien yritysten toiminta saattaisi 

vaikeutua huomattavasti ja aiheuttaa pienille energiapuuntuottajille kannattavuus-

vaikeuksia. Jonkinasteinen konkurssiaalto ei ehkä olisi pitkällä tähtäimellä hyvä 

vaihtoehto energiayhtiölle. Sivutuote on tällä hetkellä noin 4 €/MWh edullisempaa 

kuin metsähake verrattuna valtakunnan kevään 2016 markkinahintatilastoihin, jo-

ten pienenkin metsähakemäärän korvaaminen sivutuotteella tuo merkittäviä kustan-

nussäästöjä. Sivutuotteen osalta lähitulevaisuuden näkymät ovat vielä toiveikkaat 

vaihtoehtoisten tuotantomuotojen puuttuessa. Virtojen kääntyminen muunlaisen 

biojalostamiseen on kuitenkin selkeä uhkakuva tulevaisuudessa energiateollisuu-

delle. Tämä puoltaisi erilaisten hankintakanavien ylläpitämistä, jotta raaka-aineen 

riittävyys voidaan taata myös tulevaisuudessa energiayhtiölle. Yhteistyötä merkit-

tävimpien toimittajien kanssa on siten tarpeenmukaista jatkaa ja myös kehittää. Toi-

mittaja 1 näyttäisi mielekkäämmältä tässä tilanteessa, koska yritys pääsee käsiksi 

halvempaan raaka-aineeseen (metsätähde) ja toimitusmäärät ovat suuria. Lisäksi 

liikkuvien puumäärien kasvaessa on oltava hereillä mitä tapahtuu energiapuumark-

kinoilla. Polttoainehankintakanavien suhteet ja asema omassa polttoainepaletissa 
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on suunnitellusti määritettävä ja perusteltava, jotta sopivaan kokonaisuuteen voi-

daan päästä niin, että nyky- ja tulevaisuudentilan kustannustehokkuus voidaan 

myös turvata. 

Tuotteen hinnoitteluun voidaan sisällyttää myös indeksitarkastuksia, esimerkiksi 

raaka-aineen hinta sidotaan maailmanmarkkinahintaindeksiin. Tärkeää on kuiten-

kin ymmärtää hankinnan kohteen kustannusrakenne, jotta indeksin vaikutus osa-

taan määritellä oikeassa suhteessa lopulliseen tuotteeseen tai suoritteeseen. (Niemi-

nen 2016, s.62) Puupolttoaineelle on olemassa useita indeksejä kuten pysty- ja han-

kintakaupoille, metsähakkeelle ja kuorelle. Indeksihinnat sopivat hyväksi viitteeksi 

hinnalle, mutta toimittajan tulee pystyä perustelemaan oma hintansa tarvittaessa 

myös kustannusrakenteen perusteella. Toimittajien kustannusrakenteen selväksi te-

kemisellä voidaan taata ainakin periaatteessa kannattava ja tasapuolinen toiminta 

molemminpuolisesti. Tämä voisi olla yksi tekijä, joka edesauttaisi pitkäkestoisem-

pien toimitussuhteiden muodostumista. Esimerkiksi ostettaessa rankapuuta tienvar-

teen on toimittajan pystyttävä esittämään luotettavasti lopullinen tienvarsihinta 

(kantohinta + hakkuu + metsäkuljetus + organisointikustannus + toimittajan ottama 

kate). 

Käyttöpaikkamurskalle tulevaa käsittelemätöntä puupolttoainetta on nykymarkki-

natilanteessa hyvin saatavilla. Murskalle tuleviksi jakeiksi olisi mahdollista myös 

ohjata samoja jakeita käsittelemättömänä, jotka tulevat nykyisin valmiina hakkeena 

suoraan laitokselle. Nykyisten metsähakkeen laitostoimittajien kanssa yhteistyössä 

olisi tarkoituksenmukaista selvittää, voidaanko joitakin jakeita logistisesti lähim-

pänä voimalaitosta ohjata käyttöpaikkamurskalle. Toiminnalla voidaan minimoida 

logistiikkakustannuksia niin, että sekä toimittajan että asiakkaan kustannusrasite 

vähenee logistiikkakustannusten pienentyessä toimitusketjussa. Voimalaitos voi li-

säksi hyödyntää näihin jakeisiin käyttöpaikkamurskaansa, joka edesauttaisi koko-

naiskustannusten laskemista. 

Käyttöpaikkamurskan toimintaa ja sen prosesseja on myös tärkeää tarkastella, jotta 

kapasiteetin käyttöaste saataisiin korkeaksi ja murskauskustannuksia siten pienem-
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miksi. Valmiin murskeen varastointilaa kasvattamalla voidaan kasvattaa käyttö-

paikkamurskan käyttökapasiteettia sekä voidaan varautua paremmin suuremman 

kysynnän aikoihin paremmin lisäten toimitusvarmuutta. Lisäksi voidaan hyödyntää 

suhteessa edullista käyttöpaikkamurskaa enemmän verrattuna muihin kalliimpiin 

haketusmenetelmin, jolloin puupolttoaineen laitoshinnat myös alenevat. Käyttö-

paikkamurskan käytön tehostamiseksi tarvittaessa vaadittavat kohtuulliset inves-

toinnit maksavat siten nopeastikin itsensä takaisin. Suuripalakokoisen murskeen ei 

pitäisi aiheuttaa ongelmia suuren kokoluokan voimalaitoksissa. Tämän joustavuu-

den hyödyntäminen täytyisi varmistaa voimalaitoksella niin, etteivät esimerkiksi 

kuljettimien toimintavaatimukset rajoita suuren palakoon murskeen käyttöä ja siten 

käyttöpaikkamurskan vuosittaisia murskausmääriä. Toinen rajoittava tekijä on pel-

kän siilon käyttäminen murskan varastointiin. Käyttöpaikkamurska ja sen toiminta 

sekä pihavarastointi vaikuttavat keskeisesti polttoainehankinnan toimintamallien 

muodostamiseen ja lisävarastointitarpeiden määrittelyyn. Täten operatiivistenkin 

toimintamallien on oltava selkeitä, jotta voidaan asettaa raja-arvoja eri toiminnoille 

sekä taata ohjausjärjestelmän toiminta. Prosessien kuvaaminen ja läpinäkyvä toi-

minta on keskeistä, jotta voidaan toimia järjestelmällisesti jokapäiväisessä toimin-

nassa sekä myös kehitysmielessä. Hallinnan ja toimintatapojen ollessa selkeitä, voi-

daan optimoida kustannuksia suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti. 

8.3.4 Muutosstrategiat 

Tulevaisuudessa kategorian epäedullinen asema voi antaa aihetta muutossuuntien 

etsimiseen. Tienvarsitoimituksien säilyttäminen välttämättömänä toimintona ilman 

vaihtoehtoja ei ole oikea suunta, mutta vaihtoehdon poissulkeminenkaan lopulli-

sesti ilman tilanteen kehittymisen seuraamista ei ole kannattavaa. Kaikki käytettä-

vissä olevat hankintamahdollisuudet on pidettävä avoinna siltä varalta, jos muutok-

set toimittajamarkkinoilla antavat aihetta muuttaa hankintapalettia. Tienvarsitoimi-

tusten etuna on se, että käyttöpaikkahintaa voidaan optimoida helpommin hyödyn-

tämällä tietoa raaka-aineen sijainnista ja halutusta haketus tai –murskausmenetel-

mästä. Käsittelemättömän raaka-aineen laitokselle toimittamisen ulkoistaminen pii-

lottaa tiedon raaka-aineen sijainnista ja siten hankintahinnan sekä logistiikkakus-
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tannusten osuuden laitoshinnasta. Siten laitostoimittajien kanssa vaadittaisiin yh-

teistyön kehittämistä niin, että jakeiden kustannusrakenteet tulevat selväksi ja siten 

laitoshintaa voidaan pitää oikeutettuna. Näin voidaan päästä lähes samalle tasolle 

kustannustenhallinnassa kuin vastaavasti omassa varastossa. Toiminnan kehittämi-

nen vaatii kuitenkin molemminpuolista luottamusta yhteistyön syventämiseksi. 

Laitostoimituksissa vastuu varastoon sitoutuneesta pääomasta siirtyy luonnollisem-

min toimittajalle, jolla on myös omat vaikutuksensa. 

Metsäenergian logistiikkakustannukset ovat keskeinen ongelma johon yritetään jat-

kuvasti löytää tehokkaampia tapoja. Kuljetuskustannuksiin voidaan vaikuttaa edes-

auttamalla uusien tekniikoiden käyttöönottoa ja siten tehostaa logistiikkaa. Uuteen 

kalustoon investoiminen on ulkopuolisten toimittajien vastuulla, jolloin energiayh-

tiön rooli voi olla vain tukea kaluston käyttökapasiteettia kun mahdollista inves-

tointia pohditaan. Suurempien rekkojen käyttäminen mahdollistaisi biopolttoaineen 

kuljettamisen kauempaakin. Myös siirtokonttien käyttäminen tehostaisi valmiin 

hakkeen kuljetuksia. Uusilla tekniikoilla hankintaetäisyyttä voidaan parantaa mar-

ginaalisesti, eikä merkittävää hankinta-alueen kasvamista tapahdu.  

Junakuljetukset voidaan nähdä yhtenä keskeisenä ratkaisuna suurten volyymien te-

hokkaana ja ympäristöystävällisenä kuljetusmuotona, jolla voidaan samalla kasvat-

taa puupolttoaineen saatavuutta, laajentaa toimittajamarkkinoita ja siten kilpailua. 

Jyväskylän Energialle on mahdollista toimittaa polttoainetta junalla suoraan laitok-

sille, mikä edesauttaisi kustannustehokkaidenkin vastaanottoratkaisujen kehittämi-

sen ilman kohtuuttomia investointeja verrattuna lähiterminaalin käyttämiseen ja 

siitä syntyviin lisäkustannuksiin (esimerkiksi lisäpurku, –lastaus ja -kuljetus).  

Terminaalitoimintojen kehittäminen raaka-aineen lähettyville ratkaisisi toimitus-

varmuusongelman ja parantaisi laatua sekä laajamittainen toiminta edistäisi termi-

naalin kilpailukykyä muihin haketusketjuihin verrattuna. Terminaalitoimintoihin 

investoiminen vaatii paljon pääomaa ja toisaalta varmuutta saatavuudesta ja mene-

kistä. Toimintaympäristö on kuitenkin tällä hetkellä epävarma niin poliittisella kuin 

paikallisellakin tasolla. Suurimittaisen terminaalitoiminnan perustaminen vaatisi-
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kin useamman toimijan osallistumisen ja tällä tavalla varmistaisi osaltaan puuvir-

tojen saatavuuden ja kysynnän sekä investoinnin riskien jakautumista. Lisäksi ter-

minaalille olisi löydettävä myös muita asiakkaita, jotta polttoaineen käyttömäärät 

voitaisiin taata investoinnin elinkaaren ajaksi. 

Sen sijaan kappaleessa 5.5 esitetty kuormauspaikoilta junalla voimalaitoksille kul-

jetettava käsittelemätön puupolttoaine voisi olla yksi mahdollinen väylä laajentaa 

raaka-ainemarkkinoita, jos kokonaiskustannukset suhteessa nykyisiin hankintaka-

naviin pysyvät maltillisina. Toimintamalli ei vaatisi suuria terminaali-investointeja 

ja siten loisi suurta riippuvuutta toimintaan niin rahallisesti kuin ajallisestikin. Li-

säksi toimittajamarkkinoiden laajentaminen parantaa voimalaitoksen neuvottelu-

voimaa suhteessa toimittajiin, kun raaka-aineen saatavuus kasvaa.  

Muutosstrategioiden havainnoimisen jälkeen edetään kategoriastrategiaprosessissa 

tarpeenmukaiseen selvitystyöhön ja edelleen kategoriastrategioiden hahmotelmaan. 

Tarkemman selvityksen, neuvotteluiden ja tarjouksien jälkeen voidaan luoda todel-

linen kuva aikaisemmin tehdyille hankintaoletuksille. Uudet sopimukset aloittavat 

kategoriastrategian toteuttamisen. Aika-ajoin prosessi on tärkeää aloittaa uudes-

taan, eritoten markkinatilanteiden muutoskohdissa. Siten tiedostamalla toimittaja-

markkinoiden mahdollisuudet jatkuvalla selvitystyöllä, suunnittelulla ja kehittämi-

sellä, voidaan tehdä hallittuja ja ennakoituja ratkaisuja polttoainehankintojen kehit-

tämiseksi sekä koko energiayhtiön kilpailukyvyn takaamiseksi. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn ongelmanratkaisu lähti liikkeelle oman varaston hallinnasta ja eteni aina stra-

tegisen hankinnan käsitteeseen. Lopputulos korostaa oman toimintaympäristön ym-

märrystä ja sen hyödyntämistä entistä tehokkaammin, mikä asettaa rajat eri toimin-

tojen määrittämiseen. Hankinnat pyrkivät siten vastaamaan parhaalla mahdollisella 

tavalla kyseisillä toimittajamarkkinoilla oman toiminnan optimoituun tarpeeseen. 

Tämä on tärkeää, koska Jyväskylän Energian oman toimintaympäristön ohjaus (esi-

merkiksi jakeiden ohjaus, varastomäärät) ei toimi suunnitelmallisten ja laskennal-

listen toimintamallien mukaisesti vaan mututuntumalla. Myös toiminnan rajoitteita 

tunnistamalla ja niitä poistamalla tai kehittämällä voidaan parantaa paljonkin toi-

mitusketjun suorituskykyä. Tuotantoennuste ja toiminnanohjauksen laskennalliset 

varastomäärät esimerkiksi piha-alueella ovat määrittämässä varastointi- ja lisävar-

muusmenetelmätarpeet. Tiedonvaihdon kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen 

polttoainehankinnan ja tuotannonsuunnittelun välillä, toisin sanoen poikkifunktio-

naalinen toiminta, on tärkeää ja edesauttaa molemminpuolisesti ymmärtämään tu-

levaa polttoainetarvetta sekä ennusteen vaikutusta polttoainehankintoihin. Lisäksi 

ennustetta voidaan myös tarvittaessa muokata tai kehittää paremmin vastaamaan 

polttoainehankintojen tarpeita. 

Varastonhallintamallissa oman varaston hallintamenetelmät pyrkivät minimoimaan 

vaihtelun vaikutuksen, mutta niiden toiminnan testaamista vaaditaan. Jo ennusteen 

parantunut tarkkuus ja toteutuneen kulutuksen päivittäminen hankintamäärin pa-

rantaa varastonhallintaa verrattuna nykytilanteeseen, riippumatta siitä tehdäänkö se 

kesken lämmityskauden vai vasta kesäkaudella. Toisaalta hidas hankintamäärien 

reagointikyky vaikuttaa pidettävän oman varmuusvaraston tarpeeseen suurenta-

vasti. Oman varmuusvaraston pito sitouttaa paljon pääomaa varastoon, mikä saattaa 

nousta energiayhtiölle kynnyskysymykseksi. Pääoman korkokustannus on mahdol-

lista huomioida kokonaiskustannuksissa ja olla siten vaikuttamassa rajavedoissa. 

Toisaalta vastuuta sitoutuneesta pääomasta voi pyrkiä myös vyöryttämään toimi-

tusketjussa alemmas. Hankintojen ja varmuusvarastoinnin enenevä ulkoistaminen 

oman varastoinnin kustannuksella siirtää varastoinnin vastuusta taemmas toimitus-

ketjussa. Toimittaja osaa kuitenkin varmasti hinnoitella varastoinnista aiheutuvat 
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ilmiöt katteeseensa ja toisaalta vahvasti ulkoistettu polttoainehankinta pimittää 

polttoaineen kustannusrakenteen muodostumista, vaikka kuinka avoimin kirjoin 

hankintaa toteutetaankin. Hankintatoimintaa on suunniteltava joustavasti ja avoi-

min mielin sekä tarpeen mukaan liikuttava hankintakentällä epäedullisesta ase-

masta kohti edullisempaa asemaa. Polttoainehankinnoista syntyvät kustannukset 

ovat kuitenkin ohjaamassa niin hankintoja kuin varmuusvarastoinnin menetelmiä, 

kuitenkaan unohtamatta valintojen vaikutusta toimittajamarkkinoiden rakentee-

seen. 

Nykytilanteessa ja uusienkin tarjouksien mukaan oman varaston kautta hankinta-

kaupalla hankittavan raaka-aineen hinta on korkea, jolloin kannattava hankintasäde 

ja siten määrät eivät voi olla kovin suuria verrattuna kilpaileviin hankintakanaviin. 

Toisaalta karsitun rangan kuljettaminen on edullista, jolloin kannattava hankin-

tasäde on laajempi ja siten saatavissa olevat määrät ovat suurempia. Oman varaston 

kannattavimman puupolttoainejakeen hankintaetäisyys voisi olla keskimäärin kor-

keintaan 96 km. Näiltä etäisyyksiltä on mahdollista saada suurempiakin määriä 

puupolttoainetta voimalaitoksen käyttöön edullisin kokonaiskustannuksin. Met-

sätähteen hankintaa olisi kannattavinta hyödyntää lyhyillä etäisyyksillä sen edulli-

suuden vuoksi. Lähialueen puupolttoaineen hyödyntäminen mahdollisimman te-

hokkaasti vähentää toimitusketjun logistiikkakustannuksia ja siten myös laitos-

hintoja. Aktiivisella vaikuttamisella voidaan saada aikaan myös tuloksia. 

Jyväskylän Energian polttoainevirtojen ohjaukseen ei ole olemassa dokumentoituja 

toimintamalleja, mikä edesauttaisi varmuusvarastoinnin tarpeen vakioimista sekä 

kustannussäästöjen syntymistä edullisimman haketusketjun tehokkaammasta hyö-

dyntämisestä. Kustannustehokkuuden tavoittelussa pullonkaulojen toiminnan te-

hokkuutta on tärkeää voida arvioida, jotta myös kehittämistyö mahdollistuu. Esi-

merkiksi käyttöpaikkamurskauksen jälkeisen varastokapasiteetin kasvattaminen ja 

murskeen suhteen kasvattaminen polttoaineseoksessa antaa enemmän vapauksia 

polttoaineiden käytön suunnitteluun. Jyväskylän Energialle käyttöpaikkamurska on 

vaatinut suuret investoinnit, joten toiminnan tehokkuus täytyisi taata parhaimmalla 

mahdollisella tavalla prosesseja tarkastelemalla ja kehittämällä sekä tarpeen mu-
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kaan tekemällä kannattavia investointeja laitteen elinkaarikustannukset huomioi-

den. Prosessien kuvaaminen on keskeistä tiedonjaon, osaamisen ja kehittämisen 

kannalta, jotta ymmärretään miten on toimittu ja kuinka toimintaa voidaan edelleen 

kehittää. Kaikkiin hankintahintoihin voidaan vaikuttaa neuvottelumenetelmin (han-

kintakauppa, logistiikka, haketus, laitoshinta). Lisäksi logistiikka- ja murskauskus-

tannuksiin voidaan vaikuttaa oman toiminnan ohjauksella. Lähialueen polttoaine-

jakeiden maksimaalinen hyödyntäminen ja oman murskauskapasiteetin maksimaa-

linen käyttö vähentää hankittavan polttoaineen kokonaiskustannuksia. Kun oma 

toimintaympäristö on tunnistettu, voidaan hankkia tarkoituksenmukaiset polttoai-

neet ja palvelut turvaamaan toiminta. Lisäksi varasuunnitelmat ovat keskeisiä ta-

kaamaan toimitusvarmuutta esimerkiksi laiterikkojen varalta. Laskennallinen ja te-

hokas toiminta edullisimmissa haketusketjuissa auttaa pienentämään kustannuksia, 

kun toimitusvarmuutta voidaan taata kustannustehokkaammilla menetelmillä. Ku-

vassa 38 on esitetty, kuinka hankinnan suunnittelu täytyy lähteä oman toimintaym-

päristön hallitsemisesta ja voi siitä kasvaa kohti kustannustehokasta hankintatoi-

mintaa. 

 

Kuva 38. Moninaisen toimintaympäristön hallitseminen suunnitelluilla ja kuvatuilla toimintamal-

leilla johtavat tarkoituksenmukaiseen ja hallittuun hankintaan. 

Kun oma toimintaympäristö on vakioitu vasten odotettua kysyntää, voidaan alkaa 

suunnittelemaan hankintoja omina kokonaisuuksinaan. Hankinnat pyrkivät suosi-

maan oman toiminnan ehdoilla toimittajamarkkinoiden kustannustehokkaimpia ka-

navia pitkäjänteisellä tavalla ja siten turvaamaan myös tulevaisuuden kustannuste-

Ymmärrys toimittajamarkkinoista    
ja omasta toiminnasta sekä niiden 

mahdollisuuksista

Toiminnan hallintamenetelmät, 
prosessikuvaukset ja jatkuva 

kehittäminen pyrkivät 
parantamaan toimitusvarmuutta 

ja vähentämään 
polttoainekustannuksia 

esimerkiksi toiminnan rajoitteita 
vähentäen

Tarkoituksenmukainen ja 
hallittu sekä  

kustannustehokas 
polttoainehankinta
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hokas toimintaympäristö. Useille pienemmille toimijoille voi tulla ongelmia kan-

nattavuuden kanssa, jos aletaan suosia enemmän muita hankintakanavia. Tulevai-

suudessa palaaminen takaisin yksittäiselle hankintakentälle voi osoittautua mahdot-

tomaksi toimialan uudelleen muotoutumisen johdosta. Siten riippuvuus yksittäisiin 

toimijoihin voi kasvaa hankinnan yksipuolistamisen vaikutuksesta. Ymmärtämällä 

toimittajamarkkinoiden käyttäytyminen, niiden vaihtoehdot sekä mahdollisuudet ja 

oma asema suhteessa toimittajiin, hankintoja voidaan ohjata toimittajamarkkinoita 

halliten haluttuun suuntaan eri markkinatilanteissa.   

Kivihiilen jäädessä tämän työn ulkopuolelle, on sen asema suhteessa muihin polt-

toaineisiin lisäksi selvitettävä, jotta kaikkia polttoainejakeiden käyttöä voidaan oh-

jata hallitusti eri tilanteissa. Lisäksi puupolttoaineen kosteusmallintamisen kehittä-

minen ja käyttöönotto voi parantaa selvästi varaston kiertonopeutta ja puupolttoai-

neen laatua. Mallinnuksen keskeinen hyöty saavutetaan oikea-aikaisella puupoltto-

aineen käyttöhetkellä energiasisältö maksimoiden, jolloin kokonaiskustannukset 

energiayksikköä kohden pienenevät.   
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10 YHTEENVETO 

Biopolttoaineiden käytön edistäminen on johtanut energiantuotannossa puupoltto-

aineen enenevään käyttöön. Puupolttoaine vaatii pitkiä aikoja kuivumiseen energia-

sisällön kasvattamiseksi ja energiatiheyden vähyys massayksikköä kohden aiheut-

tavat haasteita niin varastonhallinnalle ja –ohjaukselle sekä hankinnoille. Lisäksi 

sähkön- ja lämmön yhteistuotannossa suunnittelua ja ennustettavuutta ovat hanka-

loittaneet sähkön hinnan laskeminen sekä normaalia lauhemmat talvet. Nämä ovat 

osaltaan heijastuneet polttoainehankintoihin ja siten myös varastotasoihin. Jyväs-

kylän Energian polttoainehankinnan ongelmana ovat ja ovat olleet oman varaston 

hallitsematon kasvu ja varastojakeiden hankintahinnan suuruus energiayksikköä 

kohden verrattuna korvaaviin puupolttoaineisiin.  

Työn tavoitteena oli luoda energiapuun varastonhallintamalli ja kustannusohjau-

tuva hankintamalli energiantuotantolaitoksen näkökulmasta sekä kuvata kustannus-

tehokkaita ja toimitusvarmoja vaihtoehtoja puupolttoaineen varastoinnille ja hake-

tukselle. Varastonhallintamalli keskittyi varastotason hallintaan, jotta voidaan taata 

puupolttoaineen riittävyys kuin myös estää varastotason liiallinen kasvu huomioi-

den toimialan erityispiirteet. Hankintamalli määritti siten oman varaston ja suoran 

laitostoimituksen suhteen sekä auttoi pohtimaan strategisen hankinnan merkitystä 

hankinnan toteuttamiseen ja hankintakanavien valintaan. Tarkoituksena oli siten 

kuvata, mitä biopolttoaineiden hankintakanavia olisi kannattavaa käyttää ja kuinka 

arviointia voidaan toteuttaa sekä mitä riskejä eri muodot voivat aiheuttaa hankin-

nalle pidemmällä aikavälillä. Työssä ei käsitelty syvällisemmin muita energiantuo-

tantopolttoaineita ja ei otettu tarkemmalla tasolla kantaa puupolttoaineen toimitus-

ketjun operatiiviseen toimintaan tai sen asettamiin rajoitteisiin. Tutkimusmenetel-

minä käytettiin kirjallisuutta, verkkomateriaalia ja tiedon keräämistä kohdeyrityk-

sessä useita eri lähteitä käyttäen. 

Puuperäisillä polttoaineilla tarkoitetaan kaikkia puu- ja kuoriaineksesta sekä sivu-

tuotteista peräisin olevia polttoaineita ja jakeet ovat yleensä sellaisia, jotka eivät 

kelpaa metsäteollisuudelle. Puusta valmistettavan murskeen ja hakkeen merkittävin 
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laadullinen ominaisuus on sen kosteuspitoisuus, jota minimoimalla voidaan maksi-

moida energiasisältöä massayksikköä ja tilavuutta kohden. Siten lähtökohtana ener-

giapuun tuottamiselle on sen kuivattaminen mahdollisimman paljon ennen hake-

tusta ja kuivumisen tulisi kestää yhden kesän yli. Energiapuun hankintaa on mah-

dollista suorittaa kokonaan itse suoraan metsänomistajalta asti tai tuotantoketju voi-

daan ulkoistaa kokonaan ja valmis polttoaine tulee suorina laitostoimituksina. Jy-

väskylän Energia hankkii käsittelemätöntä puuta tienvarteen toimitettuna, kun met-

sänhoitoyhdistys huolehtii korjuupalvelunsa kautta puumäärien keräämisestä ja 

tienvarteen toimittamisesta. MHY:n tarjoama palvelu on huomattavasti helpompi 

toteuttaa kuin oman puunhankintaorganisaation kautta. Lisäksi energiapuuta tulee 

suorina laitostoimituksina. Energiantuotannon toimitusketjuissa varastoihin sitou-

tuu paljon pääomaa johtuen kuivattamisen ja lämmityskauden kausiluontoisuu-

desta. Arvoketjussa kosteusriski tai –mahdollisuus tulisi ulottaa aina metsänomis-

tajalle saakka, verrattuna pelkkään ostajan vastuunkantoon. 

Varastonohjaus on toimenpiteitä, joiden avulla ohjataan materiaalivirtaa ja tehoste-

taan pääoman tuottoa. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa kierto- ja varmuus-

varaston hallinta. Varastonohjauksessa keskeistä on tasapainottaa kustannuksia, 

toimintakykyä ja laatua, jotta asiakkaille ja yrityksille voidaan tarjota paras mah-

dollinen lisäarvo. Teollisessa tuotannossa on tarkoitus pitää kustannukset alhaisina 

niin, etteivät toimitusvarmuus ja laatu kärsi. Jyväskylän Energia on kehittänyt en-

nustamismallin verkostonsa kaukolämpökysynnälle, minkä perusteella on mallin-

nettu kolme erilaista skenaariota vuoden kaukolämmöntarpeelle (lämmin – nor-

maali – kylmä). Skenaarioita käytettiin puupolttoaineen varastonhallintamallin luo-

miseen ja ne toimivat perustana hankintamäärien suunnittelussa sekä hankintakaup-

paympäristössä varmuusvarastopidon tarpeen määrittelyssä. Varastonhallintamalli 

toi esille toteutuneen ennusteen ja toteutuneen kysynnän vertailun ja sen päivittä-

misen hankintamääriin. Tällä voidaan vaikuttaa kiertovarastonhallintaan, joka taas 

vaikuttaa varastoon sitoutuneen pääoman määrään. Lisäksi tiedonvaihdon kehittä-

minen polttoainehankinnan ja tuotannonsuunnittelun välillä, toisin sanoen poikki-

funktionaalinen toiminta, edesauttaa molemminpuolisesti ymmärtämään tulevaa 

tarvetta sekä ennusteen luonnetta. 
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Varmuusvaraston on tarkoitus vähentää kysynnän ja täydennyksen välillä syntyvää 

epävarmuutta. Vaihtelun hallinnan kannalta Jyväskylän Energia voi edelleen kehit-

tää yhteistyötä tienvarsitoimittajien kanssa niin, että hankintamääriä päivitetään 

kesken lämmityskauden kevättalvella, jotta poikkeamat voitaisiin päivittää ennen 

kuivauskauden alkua ja jakeet olisivat siten käytettävissä tarvittaessa jo seuraavalla 

lämmityskaudella. Sen sijaan jos varmuusvarastointi hoidetaan muilla polttoaineilla 

(esimerkiksi laitostoimitukset, kivihiili) voidaan välttyä sopeuttamistoimilta ja 

oman pääoman sitoutumiselta oman varaston osalta. Kuitenkin on huomattava, että 

varmuusvarastoinnin ulkoistamisella on oma hintansa ja sitä on arvioitava muihin 

vaihtoehtoihin. Hankintakauppaympäristön varmuusvarastointimäärän selvittä-

mistä varten simuloitiin kolmen eri kysyntäskenaariotilannetta. Oma varasto vaatii 

skenaarioympäristössä 18 – 37 % varmuusvaraston suhteessa käyttövarastoon riip-

puen varmuusasteesta. Skenaariotarkastelu tehtiin ympäristössä, jossa hankinnat 

pystyivät reagoimaan toteutuneeseen kysyntään ja siten päivittämään hankintamää-

riä vasten todellista ennen kuivauskauden alkua. 

Kustannustehokkuus on olennaista energiantuotannon biomassojen toimitusket-

jussa, jotta kilpailukyky voidaan säilyttää. Bioenergiatoimijan on tärkeää ymmärtää 

oma asema ja toiminta toimitusketjussa sekä ymmärtää toimintaympäristö, jotta py-

syvien ratkaisujen kuten voimalaitoksen tai terminaalin sijoittamisessa ja mitoitta-

misessa voi onnistua. Keskitetty haketus käyttöpaikalla tai terminaalissa mahdol-

listaa suuret vuosituotokset, korkeat koneiden käyttöasteet ja siten alemmat hake-

tuskustannukset verrattuna hajautettuun tienvarsihaketukseen. Terminaalissa tosin 

syntyy lisäkustannuksia ylimääräisistä lastauksista sekä polttoaineen ristiin kuljet-

tamisesta terminaalin ja asiakkaan välillä. Terminaali parantaa kuitenkin puupolt-

toaineen toimitusvarmuutta, jos käyttöpaikalla ei ole mahdollista pihavarastointiin. 

Kustannustehokkaaseen terminaalitoimintaan investoiminen vaatii paljon pääomaa 

ja toisaalta varmuutta saatavuudesta ja menekistä. Toimintaympäristö on kuitenkin 

tällä hetkellä epävarma niin poliittisella kuin paikallisellakin tasolla. Suurimittaisen 

terminaalitoiminnan perustaminen vaatisikin useamman toimijan osallistumisen ja 

tällä tavalla varmistaisi osaltaan puuvirtojen saatavuuden ja kysynnän sekä inves-

toinnin riskien jakautumista. 
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Logistiikkakustannuksiin voidaan vaikuttaa raaka-aineen kuljetettavan etäisyyden 

ja jakeen sekä ohjauksen optimoinnin ja kuljetuskaluston kautta. Kuljetuskustan-

nuksiin voidaan vaikuttaa edesauttamalla uusien tekniikoiden käyttöönottoa ja siten 

tehostaa logistiikkaa. Kuitenkin uusilla rekkakuljetustekniikoilla hankintaetäisyyttä 

voidaan kasvattaa marginaalisesti, eikä merkittävää hankinta-alueen kasvamista ta-

pahdu. Sen sijaan junakuljetukset voidaan nähdä yhtenä keskeisenä ratkaisuna suur-

ten volyymien tehokkaana ja ympäristöystävällisenä kuljetusmuotona, jolla voi-

daan samalla kasvattaa puupolttoaineen saatavuutta, laajentaa toimittajamarkki-

noita ja siten kilpailua. Jyväskylän Energialle junakuljetukset suoraan voimalaitok-

sille ovat mahdollisia. Toisaalta puupolttoaineen junakuljetuskokemukset Suo-

messa ovat vielä vähäisiä johtuen toimijoiden puutteesta rautatiekuljetuksissa.  

Strategian avulla yritys pyrkii hallitsemaan ja muokkaamaan toimintaympäristöään 

sekä omaa toimintaansa suuntaan, jonka avulla voidaan saavuttaa kannattavuus-, 

jatkuvuus- ja kehittämistavoitteet. Yrityksen sisäisten tekijöiden avulla ja jatkuvalla 

kehittämisellä luodaan edellytykset strategiselle menestykselle. Muuttuvassa liike-

toimintaympäristössä hyödyn saavuttaminen vaatii strategisia kykyjä, taitoja etsiä, 

löytää ja kehittää, soveltaa ja integroida erilaisten toimittajien ja erilaisten osaamis-

ten välillä muuttuneissa tilanteissa. Strategisen hankintaotteen keskeinen uusi työ-

kalu on kategoriastrategiaprosessi. Prosessissa sovitetaan yhteen erilaisten hankin-

tojen tarpeet ja erilaisten toimittajamarkkinoiden piirteet, joista valitaan yrityksen 

strategiaan parhaiten sopivat ja tukevat ratkaisut. Kategoriajohtamisen perustana 

ovat yrityksen liiketoimintastrategia ja sen asettamat tavoitteet. Kategoriatyön kes-

keisiä ominaisuuksia ovat toimittajamarkkinoiden tuntemus, tiivis vuorovaikutus 

eri sidosryhmien kanssa, muutosten tehokas läpivienti sekä toiminnan jatkuva ana-

lysointi ja kehittäminen. Jyväskylän Energian polttoainevalikoima ja samalla muo-

dostetut kategoriat koostuvat rahallisen arvon mukaisessa järjestyksessä suurim-

masta pienimpään turpeesta, metsähakkeen laitostoimituksista, sivutuotteista ja 

oman varaston käsittelemättömän puupolttoaineen tievarsi- ja käyttöpaikkamurska-

toimituksista. Nykytilanteessa energiayhtiön asema suhteessa toimittajiin puupolt-
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toaineen saatavuuden kannalta on hyvä, johtuen markkinoilla yleisesti tiedossa ole-

vasta ylivarastomäärästä. Tulevaisuudessa tilanteen normalisoituessa tilanteen ei 

odoteta olevan yhtä hyvä kuin nykyisin on.  

Kraljicin strategiamatriisi oli keskeinen työkalu polttoainehankintatuotteiden ryh-

mittäisessä tarkastelussa osana kategoriastrategiaprosessia, mikä toimii oivallisena 

apuvälineenä strategisten tavoitelinjauksien ja haluttujen muutossuuntien määritte-

lyssä ja kuvaamisessa. Ryhmäluokittelu perustui hankintojen jaotteluun volyymi-, 

rutiini-, pullonkaula- ja strategisiin hankintoihin. Näistä tämän työn kannalta oleel-

lisimmat olivat volyymi- ja strategiset hankinnat. Kaikki Jyväskylän Energian han-

kinnat sijoittuivat volyymi- ja strategisten hankintojen rajamaastoon. Jokaista kate-

goriaa kuvaa markkinoiden paikallisuus sekä rajallinen ostaja- ja toimittajakunta. 

Täten molemminpuolinen riippuvuussuhde antaisi eväät yhteistyön syventä-

miseksi. Strategisen yhteistyön kautta voidaan luoda toimintamalleja toimijoiden 

kanssa, jossa kummatkin osapuolet tekevät investointeja ja tavoittelevat tätä kautta 

hyötyjä myös itselleen. Tienvarsitoimituksia tarkasteltaessa pelkästään omana han-

kintakanavaan, huomattiin kuinka voimakkaasti strategisiin tai jopa osittain pullon-

kaulahankintoihin se osui. Tämä on korostamassa tarvetta, että käsittelemätöntä 

puupolttoainetta on saatava tarjolle muitakin reittejä pitkin toimittajamarkkinakil-

pailun kasvattamiseksi. Lisäksi polttoainehankintakanavien suhteet ja asema 

omassa polttoainepaletissa on suunnitellusti määritettävä ja perusteltava jotta sopi-

vaan kokonaisuuteen voidaan päästä niin, että nyky- ja tulevaisuudentilan kustan-

nustehokkuus voidaan myös turvata. Riippuvuus yksittäisistä toimijoista voi kasvaa 

hankinnan yksipuolistamisen vaikutuksesta pidemmällä aikavälillä, jolloin liikku-

mavara toimittajamarkkinoilla vähenee.  

Käyttöpaikkamurska ja sen toiminta sekä pihavarastointikapasiteetti vaikuttavat 

keskeisesti polttoainehankinnan toimintamallien muodostamiseen ja lisävarastoin-

titarpeiden määrittelyyn, koska käyttöpaikkahaketusketju on selvästi halvin poltto-

aineen kokonaishinnan kannalta. Prosessien kuvaaminen ja läpinäkyvä toiminta on 

keskeistä, jotta voidaan toimia järjestelmällisesti jokapäiväisessä toiminnassa sekä 

myös kehitysmielessä. Kustannustehokkuuden tavoittelussa pullonkaulojen toimin-

nan tehokkuutta on tärkeää voida arvioida, jotta myös kehittämistyö mahdollistuu. 
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Hallinnan ja toimintatapojen ollessa selkeitä, voidaan optimoida kustannuksia 

suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti niin jokapäiväisessä toiminnassa kuin han-

kintamääriä- ja kanavia suunniteltaessakin. 

Tulevaisuudessa kategorian epäedullinen asema voi antaa aihetta muutossuuntien 

etsimiseen. Kaikki käytettävissä olevat hankintamahdollisuudet on siten pidettävä 

avoinna siltä varalta, jos muutokset toimittajamarkkinoilla antavat aihetta muuttaa 

hankintapalettia. Tienvarsitoimitusten etuna on se, että käyttöpaikkahintaa voidaan 

optimoida helpommin hyödyntämällä tietoa raaka-aineen sijainnista ja halutusta ha-

ketus tai –murskausmenetelmästä. Oman varaston kannattavimman puupolttoaine-

jakeen hankintaetäisyys voisi olla keskimäärin korkeintaan 96 km. Näiltä etäisyyk-

siltä olisi mahdollista saada suurempiakin määriä puupolttoainetta voimalaitoksen 

käyttöön. Metsätähteen hankintaa olisi kannattavinta hyödyntää lyhyillä etäisyyk-

sillä sen edullisuuden vuoksi. Aktiivisesti hankkimalla mahdollisimman tehok-

kaasti lähialueen puupolttoainetta, voidaan vaikuttaa logistiikkakustannuksiin ja si-

ten vähentää kustannuksia toimitusketjussa. Käsittelemättömän raaka-aineen laitos-

toimitusten ulkoistaminen piilottaa tiedon raaka-aineen sijainnista ja siten hankin-

tahinnan ja logistiikkakustannusten osuuden laitoshinnasta. Kun oma toimintaym-

päristö on vakioitu vasten odotettua kysyntää, voidaan alkaa suunnittelemaan han-

kintoja omina kokonaisuuksinaan niin, että hankinnat pyrkivät suosimaan toimitta-

jamarkkinoiden kustannustehokkaimpia kanavia pitkäjänteisellä tavalla ja siten tur-

vaamaan myös tulevaisuuden kustannustehokas toiminta.  

Jatkotutkimuksena on lisäksi selvitettävä kivihiilen asema polttoainehankinnoissa, 

jotta kaikkien polttoainekanavien hyödyntämismahdollisuudet ovat selvillä. Lisäksi 

puupolttoaineen kosteusmallintamisen kehittäminen ja käyttöönotto voi parantaa 

selvästi varaston kiertonopeutta ja puupolttoaineen laatua. Mallintamisella voidaan 

saavuttaa lisää järjestelmällisyyttä toimintaan. 
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