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TIIVISTELMÄ

Projektissa laadittiin hakkuukoneryhmän toimintaa jäljittelevä simulointi-
malli, jossa on mukana runkomuodon ennustusmalli ja hakkuukoneen
jakaumanohjausmenetelmä. Sahoilta hankittiin tukkitavoitejakaumia, joiden
toteuttamiskelpoisuutta testattiin leimikkoaineistolla.

Nykyiset runkomuodon ennustusmenetelmät ovat riittävät tarkkoja, mikäli
tukkiluokat ovat leveitä.  Nykyisin hakkuukoneiden mittaustarkkuus etenkin
läpimitan osalta antaa mahdollisuuden noin 20 mm levyisten tukkiluokkien
käyttöön.

Arvomatriisi ei vaikuta paljon tukkijakauman ohjauksen tulokseen. Sen mer-
kitys on tosin konemerkkikohtaista. Suomessa jakaumanohjauksessa pyritään
vähentämään arvomatriisin merkitystä. Myös hakkuukonevalmistajat ovat
esittäneet samansuuntaisia näkemyksiä. Edistyneimpien hakkuukoneiden
tietojärjestelmissä hyödynnettävissä oleva jakaumanohjaus parantaa selvästi
apteeraustulosta, etenkin tukkien pituusjakaumaa. Sen sijaan apteerauksessa
pystytään vaikuttamaan vain vähän läpimittajakaumaan. Läpimitta- ja
laatujakaumia pystytäänkin ohjaamaan lähinnä leimikoiden valinnalla.

Tavoitejakaumien laatiminen on aina tarpeen toteuttaa tuotantolaitoksen ja
puunhankintaorganisaation yhteistyönä. Tuotantolaitosten dimensiojakau-
mien ohjauksessa tulee pystykauppojen lisäksi ottaa huomioon myös mm.
hankintakaupoista ja toimitussopimuksista saatavat pölkkyjakaumat ja niiden
ajoittuminen tuotantojaksoittain. Usein näiden toimitusten ohjaus-
mahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin pystykauppojen.

Laadittu ohjelmakirjasto on monipuolinen väline, jolla pystytään tekemään
erilaisia apteeraustarkasteluja. Laskennassa pystytään ottamaan huomioon
myös laaturajat ja runkojen vikaisuudet. Laskenta edellyttää, että tuotantolai-
tokset ovat määritelleet tavoitejakaumat ja tuotantolaitoksen puunhankinta-
alueelta on saatavissa hakkuukoneella tai muulla menetelmällä kerättyä
runkotietoa.

Nykyisin puunhankintaorganisaatiot ovat jakaneet vastuuta tukkijakauman
ohjauksesta piireille ja edelleen hakkuukoneen kuljettajille eri tavoin. Lähtö-
kohtana voidaan pitää, että hakkuukoneen kuljettajalle jatkossa toimitetaan
tiedot, joiden perusteella hän tietää leimikosta hakattavat puutavaralajit ja tar-
vittaessa myös puutavaralajien sisäiset tavoitejakaumat. Nämä tiedot voidaan
kätevimmin toimittaa hakkuukoneeseen apteerauksen ohjaustiedostona joko
langattomalla tiedonsiirrolla tai levykkeellä. Tukkijakauman ohjauksessa
edistyminen edellyttää puunhankintaorganisaatiolta vastuitten täsmentämistä
ja koulutusta.
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1 JOHDANTO

Puunhankinnan tuotantoprosessi on kehittynyt palvelemaan asiakkaiden tar-
peita yhä laadukkaammin ja tuottamaan arvokkaampia puutavaroita käytettä-
vissä olevista puuraaka-aineista. Samalla pölkkyjen laatu-, läpimitta- ja
pituustavoitteiden esittäminen puunhankintaorganisaatiolle on muuttunut
dynaamisemmaksi. Puutavaralajeittaiset määrätavoitteet pidetään voimassa
lyhyemmän aikaa, ja ne ovat dimensioittain ja laaduittain tarkemmin
eriteltyjä. Näiden lisäksi saatetaan esittää määrämittatukkitilauksia, jotka ovat
voimassa hyvin lyhyen ajan.

Muuttuneessa toimintaympäristössä sahojen ja puunhankintaorganisaatioiden
neuvottelujen pohjaksi tarvitaan tietämystä metsien tarjoamista mahdolli-
suuksista ja tuotantolaitosten tavoitteiden vaikutuksesta tukkijakauman oh-
jaukseen. Tietämys perustuu nykyisin lähinnä arvioihin ja kokemusperäiseen
tietoon. Leimikoiden tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää tehok-
kaasti, kun tukkijakauman ohjauksesta vastaavalla henkilöstöllä on käytös-
sään hakkuukoneiden toimintaa jäljitteleviä ohjelmia, joilla pystytään ennus-
tamaan tuotantolaitoksille toimitettavaa pölkkyjakaumaa.

Pölkkyjakauman ohjaus toteutetaan edistyneimpien hakkuukoneiden
apteerauksessa pölkkydimensioille ja -laaduille määriteltyjen arvosuhteiden
perusteella. Arvosuhteet asetetaan sellaisiksi, että ne toteuttavat sahan tavoite-
jakauman. Arvosuhteilla tapahtuvan ohjauksen, ns. arvoapteerauksen, ohella
edistyneimmissä hakkuukoneissa on käytetty myös jakaumanohjausta, jota
varten hakkuukoneen apteerauksen ohjaustiedostoon on määriteltävä myös
tavoitejakauma. Tukkijakauman ohjauksen käytännön kokeiluissa on havait-
tu, että hakkuukoneille toimitettavien apteerauksen ohjaustiedostojen  laati-
minen on hankalaa nykyisin käytössä olevilla välineillä. Tässä raportissa esi-
tetään menetelmiä, joilla tukkijakaumaa pystytään ohjaamaan entistä
vaivattomammin ja tarkemmin.

2 TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tutkimuksen tavoitteena oli laatia menetelmä, jolla helpotetaan hakkuu-
koneen apteerauksen ohjaustiedoston laadintaa. Toisena tavoitteena oli selvit-
tää, mikä merkitys hakkuukoneen apteerauksen ohjauksen osatekijöillä on
tukkijakauman ohjaukseen.

Tutkimuksen lähtökohtana oli tilanne, jossa leimikot ja tavaralajit olivat jo
kohdennettuja tuotantolaitoksille. Työssä tarkasteltiin, miten puutavaralajin
sisäistä pölkkyjakaumaa saadaan mukautettua sahojen tukkitilausten mukai-
seksi. Eri tekijöiden merkitystä toteutuneeseen pölkkyjakaumaan selvitettiin
vaihtelemalla tavoitejakaumaa, hakattavien runkojen järeyttä ja laatua sekä
hakkuukoneen runkomuodon ennustusmenetelmää ja jakaumaohjausme-
netelmää.
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Projektissa laadittiin hakkuukoneen toimintaa jäljittelevä simulointimalli,
jossa ovat mukana runkomuodon ennustusmalli ja hakkuukoneen jakauman-
ohjausmenetelmä. PC-ympäristöön C++ -ohjelmointikielellä laadittu simu-
laattori pystyy käyttämään Ponsse-, Timberjack- ja Valmet-hakkuukoneilla
kerättyjä runkotiedostoja (STM-tiedostot). Tuotantolaitosten tavoitejakaumat
voidaan esittää hakkuukoneen tiedonsiirtostandardin mukaisina apteerauksen
ohjaustiedostoina (APT). Simulaattoriin toteutettiin useita apteeraustulosta
visualisoivia tulosteita, jotka mahdollistavat yksityiskohtaiset runko- ja
leimikkokohtaiset analyysit. Jotta hakkuukoneryhmän ohjausta pystyttäisiin
jäljittelemään mahdollisimman totuudenmukaisesti, lisättiin ohjelma-
kirjastoon piirteet, joilla voidaan simuloida useampaa hakkuukonetta yhtäai-
kaa. Kullekin korjuulohkolle tai sen osalle voidaan laatia puunhankinnan
ohjaustilanteen kannalta parhaiten soveltuva apteerauksen ohjaustiedosto. Eri
hakkuukoneilla hakattuja pölkkyjakaumia voidaan seurata erillisinä tai
hakkuukoneryhmän tasolla yhdistettyinä pölkkyjen pituus- ja läpimit-
tajakaumina ja tarvittaessa voidaan konekohtaisesti tehdä muutoksia
apteerauksen ohjaustiedostoihin. Simulaattori jäljittelee hankintapiirin tai
-alueen apteerauksen ohjausta mahdollisimman todenmukaisesti.

Projektia varten hankittiin sahoilta tavoitejakaumia, joiden toteuttamiskelpoi-
suutta testattiin leimikkoaineistolla. Projektia varten kerättiin hakkuu-
koneiden tallentamia runkotiedostoja (STM) noin 30  leimikosta.

4 SAHAN  TAVOITEJAKAUMIEN LAATIMINEN

Sahojen tuotannonsuunnittelussa tukkitavoitejakaumat laaditaan siten, että
sovitut sahatavaratoimitukset saadaan toimitettua mahdollisimman kannatta-
vasti. Sahojen toimintamalleista riippuen tavoitejakaumat voivat olla hyvin
yksityiskohtaisia ja vaihtelevia kuten asiakaslähtöisillä sahoilla, jolloin mitat,
laadut ja toimitusmäärät räätälöidään asiakastarpeen perusteella. Saha ja
puunhankintaorganisaatio toimivat tällöin intensiivisessä yhteistyössä. Osalla
sahoista tuotetaan pääasiassa standardituotteita, jolloin tarpeet eivät ole kovin
yksityiskohtaisia. Näillä ns. bulkkisahoilla apteerausta on yleensä ohjattava
siten, että sahalle toimitettava tukkijakauma pysyisi mahdollisimman saman-
laisena jaksosta toiseen.

Kun saha on laatinut tavoitejakauman, se on muutettava hakkuukoneille sopi-
vaan muotoon. Tässä ongelmaksi on havaittu hakkuukoneiden ja sahan tukki-
mittareiden mittavirheet (taulukko 1). Jos hakkuukone hakkaa jakauman B
mukaista tukkijakaumaa, sahalla mitattuna jakauma on taulukon A mukainen.
Jos sahan esittämä tavoitejakauma on A (taulukko 1), se siis tulee esittää
hakkuukoneissa muodossa B. Laskelmassa oletettiin läpimitan mittaus-
virheiden yhteisjakauman hajonnan olevan 6 mm ja pituusmittavirheiden
yhteisjakauman hajonnan 4,4 mm. Mittausvirheiden jakaumien oletettiin nou-
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Pituus, cm
  Läpimitta 430 460 490 520 550 Yhteensä

120 0 0 0 0 0 0
140 5 3 3 2 2 15
160 19 15 14 9 10 67
180 25 23 23 18 26 115
200 17 19 22 19 34 112
220 13 15 17 16 31 92
240 12 16 16 14 24 82
260 13 16 17 12 18 77
280 12 15 17 12 17 73
300 11 14 17 12 18 72
320 9 12 15 12 18 67
340 8 11 13 11 17 59
360 7 9 11 11 15 52
380 5 8 10 10 13 46
400 4 6 9 8 12 39
420 3 5 7 7 10 33

  Yhteensä 164 188 210 173 265 1000

A.    Sahan esittämä tavoitejakauma

B.    Hakkuukoneelle lähetettävä tukkijakauma

Pituus, cm
  Läpimitta 430 460 490 520 550 Yhteensä

160 20 15 14 9 10 69
180 26 24 24 18 27 119
200 17 20 22 19 35 114
220 12 15 17 16 31 92
240 13 16 16 14 24 83
260 14 16 17 13 19 78
280 12 16 17 12 17 74
300 11 14 17 12 18 72
320 9 13 15 12 19 67
340 8 11 13 11 17 60
360 7 9 11 10 15 53
380 5 8 10 10 13 46
400 5 6 9 8 12 40
420 4 5 7 7 11 34

  Yhteensä 162 187 209 172 269 1000

dattavan normaalijakaumaa. Läpimitan mittausvirheet hankaloittavat tukki-
jakauman ohjausta enemmän kuin pituuden mittausvirheet, sillä tukkiluokat
ovat varsin kapeita mittausvirheiden hajontaan nähden. Mittausvirheiden vai-
kutukset tukkijakaumaan pystytään määrittämään laskennallisesti.
Metsätehossa laaditussa, mittausvirheen huomioon ottavassa taulukko-
laskentaohjelmassa syöttötietona annetaan sahan esittämä tavoitejakauma,
jossa on sekä sahan tukkimittarin että hakkuukonemittauksen mittaus-
virheiden hajonta. Ohjelma laskee, mikä tulisi olla hakkuukoneelle lähetettä-
vä tavoitejakauma.

Tässä tutkimuksessa käytettiin tutkimussahoilta hankittuja tavoitejakaumia,
joihin tehtiin mittausvirheiden edellyttämät korjaukset. Tavoitejakaumien  to-
teuttamiskelpoisuutta testattiin useilla leimikkoaineistoilla. Pääosa lei-
mikkoaineistosta kerättiin Parkanon, Keuruun ja Heinäveden ympäristöistä.

TAULUKKO 1. Mittaustarkkuuden vaikutus tavoitejakaumien
laatimisessa
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5 TAVOITEJAKAUMAN SAAVUTTAMISEEN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

5.1 Hakkuukoneen jakaumanohjaus

5.1.1 Arvoapteeraus

Hakkuukone optimoi rungosta saatavaa apteeraustulosta pölkkyluokittaisten
arvojen ja rungon dimensioiden perusteella. Pölkkyluokittaiset arvot on
määritetty arvomatriisissa (kuva 1). Yksinkertaisimmassa tapauksessa
hakkuukoneen apteerausautomatiikka päättää, hakataanko tukkiosaltaan 830
cm:n pituisesta rungosta tyveltä 400 vai 430 cm:n pituinen tukki.
Arvoapteerauksessa hakkuukoneen apteerausohjelmisto lukee näiden tukki-
luokkien arvot arvomatriisista. Vaihtoehdoista valitaan se, jossa koko rungon
arvo maksimoituu. Esimerkissä arvo on suurin vaihtoehdossa, jossa tyveltä
otetaan 400 cm mittainen tukki.

Kuva 1.  Arvoapteerauksen periaate hakkuukoneessa

5.1.2 Jakauma-apteeraus

Jos hakkuukoneessa käytetään jakauma-apteerausta, pölkkydimensioiden ar-
voja muutetaan leimikon hakkuun aikana siten, että ennalta määrätty
jakaumatavoite toteutuu mahdollisimman hyvin. Tukkiluokittaiset pölkkyjen
arvot voidaan muuttaa jokaisen hakatun rungon jälkeen. Jos esimerkiksi
läpimittaluokassa 140 – 160 mm 430 cm pituisia tulee liian vähän, tämän
dimension arvoa nostetaan. Jos arvoa nostetaan esimerkiksi 30 yksiköllä, pa-
ras rungon arvo saavutetaankin pölkytysvaihtoehdolla, jossa tyveltä otetaan
430 cm:n mittainen tukki. Tämä muutos vaikuttaa myös muihin tukkeihin,
sillä em. tapauksessa viimeinen tukki apteerataan 430 cm:n sijaan 400 cm:n
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pituiseksi. Jakauma-apteeraus mukautuvalla arvomatriisilla perustuu tähän
menetelmään. Menetelmä on käytössä Timberjack TJ3000 ja Ponsse Opti -
mittalaitteissa. Järjestelmä säätää automaattisesti arvot siten, että jakauma-
tavoite täyttyy mahdollisimman hyvin. Käyttäjä määrittelee, kuinka paljon
arvot saavat muuttua. Tällä rajoituksella pystytään välttämään se, ettei tukki-
osaa hakata kuiduksi silloin, kun tavoitejakauma sopii huonosti leimikkoon.

Laskettavien vaihtoehtojen määrä lisääntyy tukkiosan pituuden kasvaessa.
20-metrisellä rungolla saattaa olla 30 000 pölkytysvaihtoehtoa, joista hakkuu-
koneen automatiikka valitsee parhaan. Pitkät, hyvälaatuiset kuusirungot tarjo-
avat paljon vaihtoehtoja tukkijakauman ohjaukseen. Ohjauksella ei pystytä
vaikuttamaan yhtä paljon apteeraustulokseen pienirunkoisissa, huono-
laatuisissa leimikoissa. Samaten mäntyrungoilla jakaumanohjausmahdol-
lisuudet ovat vähäisempiä, sillä tyvitukki apteerataan useimmiten siten, että
rungon oksaton osa hyödynnetään mahdollisimman tarkasti. Myös
terveoksaisen tukin ottaminen latvasta omana puutavaralajinaan vähentää
tukkijakauman ohjauksen mahdollisuuksia. Tällaisten erikoistapausten tutki-
minen edellyttää yksityiskohtaisempia, tuotantolaitoskohtaisia analyysejä.

5.1.3 Apteeraustuloksen seurannan mittarit

Tuotantolaitosten tavoitejakaumien toteutumisen seurantaa varten tarvitaan
mittareita, joilla pystytään objektiivisesti esittämään, miten hyvin tavoite-
jakauma on saavutettu. Käyttökelpoisia mittareita tähän ovat jakauma-aste ja
tukkiosuuden hyödyntäminen.

Jakauma-asteella  kuvataan sitä, miten hyvin toteutunut pölkkyjen pituus- ja
läpimittajakauma vastaa tavoitejakaumaa. Jakaumat tulee tällöin esittää
suhteellisina osuuksina. Jakauma-aste ottaa huomioon sekä tavoitteen
ylityksen että alituksen. Se voidaan esittää kaavana

Kaavassa itseisarvolausekkeen sisällä lasketaan jokaiselle tukkidimensiolle
poikkeama sahan esittämästä tavoitteesta. Olkoon sahan esittämä tavoite-
jakauma vasemmassa lohkossa esitetty (kuva 2). Toimitetun tukkijakauman
vastatessa täysin sahan tavoitejakaumaa, on jakauma-aste 100 %. Mikäli
prosentuaalisessa tukkijakaumassa yksikään tukki ei ole sahan haluamassa
luokassa, on jakauma-aste nolla.  Alimmassa vaihtoehdossa jakauma-aste on
60 %, koska 60 % tukeista on hakattu sahan haluamiin luokkiin.

Jakauma-aste = 1 – ∑ tavoite – toteutunut
2
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5.2 Jakauma-apteerauksen vaikutus apteeraustulokseen

Jakauma-apteerauksen vaikutuksia selvitettiin simuloinnilla, jossa käytettiin
hakkuukoneiden keräämiä runkotietoja leimikoista Parkanon ja Heinäveden
lähistöltä (leimikot 1 ja 2). Tavoitteina käytettiin länsirannikolla ja Savossa
toimivien sahojen tavoitejakaumia. Arvoapteerauksella saavutettu tulos oli
selvästi huonompi kuin jakauma-apteerauksella saavutettu. Sekä Parkanon
että Heinäveden leimikoissa saavutettiin noin 20 %-yksikön parannukset ja-
kauma-asteisiin (kuva 3).

Kuva 2.  Jakauma-aste kuvaa leimikon toteutuneen jakauman (oikealla) vas-
taavuutta tavoitejakaumaan (vasemmalla). Kuvassa esimerkkejä jakauma-
asteesta.

Tavoitejakauma Toteutunut jakauma
Pituus Pituus

Lpm 400 430 460 490 Lpm 400 430 460 490
160 25 0 0 0 160 25 0 0 0
190 0 25 0 0 190 0 25 0 0
220 0 0 25 0 220 0 0 25 0
250 0 0 0 25 250 0 0 0 25

Jakauma-aste 100 %

Tavoitejakauma Toteutunut jakauma

Lpm 400 430 460 490 Lpm 400 430 460 490
160 25 0 0 0 160 0 10 10 0
190 0 25 0 0 190 10 0 10 10
220 0 0 25 0 220 10 10 0 10
250 0 0 0 25 250 0 10 10 0

Jakauma-aste 0 %

Tavoitejakauma Toteutunut jakauma

Lpm 400 430 460 490 Lpm 400 430 460 490
160 25 0 0 0 160 15 10 5 0
190 0 25 0 0 190 5 15 5 0
220 0 0 25 0 220 10 0 15 0
250 0 0 0 25 250 5 0 0 15

Jakauma-aste 60 %

Kuva 3. Jakaumanohjauksen käyttöönoton vaikutus leimikon jakauma-as-
teeseen.
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Tehdyistä simulointiajoista laskettiin myös jakaumanohjauksen, leimikoiden
ja tavoitejakauman vaikutus tukkiosuuden hyödyntämiseen.  Arvoaptee-
rauksella pystytään hyödyntämään tukkiosuus hieman paremmin kuin ja-
kauma-apteerauksella. Kun arvoapteerausta pidetään vertailukohtana, väheni
tukkien tilavuus jakauma-apteerauksessa enimmillään 1 % (kuva 4).

Kuva 4.  Jakaumanohjauksen käyttöönoton vaikutus leimikon tukkiosuuden
hyödyntämiseen.

5.3 Runkomuodon ennustamismenetelmä hakkuukoneessa

Nykyaikaisten yksiotehakkuukoneitten mittalaitteissa on käytössä runko-
muodon ennustusmenetelmä. Sillä ennustetaan käsiteltävälle rungolle läpi-
mitat jo ennen ensimmäistä katkaisua. Runkomuodon ennustuksen tarkkuus
vaikuttaa siihen, miten hyvä apteeraustulos saavutetaan.

Runkomuodon ennustamisen merkitystä testattiin edellä esitetyillä
leimikoilla ja tavoitejakaumilla. Tukkirunkojen tukkiosuuden pölkytyksessä
hakkuukonesimulaattorin ennustemalli ennusti runkomuodon, jonka perus-
teella pölkytysalgoritmi haki rungosta parhaan arvon tuottavan pölkytyksen.
Käytännön hakkuutyössä viimeisen pölkyn apteerauksessa hakkuukoneen
kuljettajalla on mahdollisuus vaikuttaa pölkytykseen. Jos hakkuukone ehdot-
taa liian pitkää tukkipituutta, joka aiheuttaisi pölkyn joutumisen kuiduksi,
pystyy hakkuukoneen kuljettaja muuttamaan ehdotuksen. Tätä jäljiteltiin
simulointimallissa siten, että ohjelma lyhensi viimeistä pölkkyä siihen mah-
dollisimman pitkään mittaan, joka vielä riitti tukkipuutavaralajiin.

Metsätehossa laadittu, Laasasenahon runkokäyräyhtälöihin perustuva
ennustemenetelmä heikensi apteeraustulosta täydelliseen rungon mitta-
tietojen hyödyntämiseen perustuvaan apteeraukseen verrattuna (kuva 5). Ja-
kauma-aste heikentyi kuitenkin vain vähän, alle 5 %.
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Kuva 5.  Hakkuukoneen runkomuodon ennustusmenetelmän vaikutus ja-
kauma-asteeseen.

Tutkituilla leimikoilla ja tavoitejakaumilla runkomuodon ennustaminen vä-
hensi leimikosta hakattujen tukkien tilavuutta (kuva 6). Tukkien tilavuus vä-
heni alle 1 %. Tämä tilavuusosuus siirtyi kuitupuuhun. Osa siirtymästä aiheu-
tuu siitä, että hakkuukoneen joutuessa ennustamaan runkomuotoa se saattaa
tehdä rungon ensimmäisissä pölkytyksissä apteerausvirheen. Esimerkiksi lii-
an pitkäksi apteerattu ensimmäinen tukki saattaa aiheuttaa sen, että toiseen
tukkiin jää tukkiosuutta vähemmän kuin tuotantolaitoksen määrittämä
minimipituus. Mitä tarkempi on runkomuodon ennustusmenetelmä, sitä tar-

Kuva 6.  Hakkuukoneen runkomuodon ennustusmenetelmän vaikutus tukki-
osuuden hyödyntämiseen.
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kemmin pystytään hyödyntämään tukkiosuus ja tuottamaan tuotantolaitosten
haluamaa tukkijakaumaa.

Vaikka runkomuotoa joudutaan ennustamaan, ovat tulokset sekä jakauma-as-
teessa että tukkiosuuden hyödyntämisessä hyviä. Vaikka kaikki rungon läpi-
mitat tiedettäisiin etukäteen, paranisi jakauma-aste ja tukkiosuuden hyö-
dyntäminen vain vähän. Tukkiosuuden parempi hyödyntäminen lisäisi
leimikon jalostusarvoa kuusirungoilla noin 0,5 % silloin, kun tukkiosuus on
60 % ja kantohintoina käytetään kuusitukilla 220 mk/m3 ja kuusikuitupuulla
130 mk/m3.

5.4 Tavoitejakaumien jakaminen leimikoille

5.4.1 Yleistä

Tuotantolaitosten laatiman tavoitejakauman tavoittelemisessa käytettiin tässä
tutkimuksessa kahta menetelmää. Ensimmäisessä, yksinkertaisemmassa
vaihtoehtossa käytettiin sahan tavoitejakaumaa sellaisenaan kaikilla
hakattavaksi tulevilla leimikoilla. Tässä toimintamallissa tavoitejakauma tal-
lennetaan hakkuukoneen apteerauksen ohjaustiedostoon (APT-tiedostoon).
Jokainen hakkuukone – leimikon ominaisuuksista riippumatta – tavoittelee
silloin leimikosta samaa tavoitejakaumaa. Toinen vaihtoehto on, että
leimikoille tehdään erilaiset tavoitejakaumat sen mukaan, mitä ennakko-
tiedon perusteella voidaan päätellä toteutuvasta tukkijakaumasta. Leimikoille
asetettavan tavoitejakauman vaikutusta testattiin koesarjalla, jossa 28 eri puo-
lilta Suomea kerättyä leimikkoa hakattiin hakkuukonesimulaattorilla.

5.4.2 Yhdellä tavoitejakaumalla saadut tulokset

Kun kaikilla leimikoilla käytettiin sahalta saatua tavoitejakaumaa, jakauma-
aste oli 45 – 93 % (kuva 7). Suurella osalla leimikoista jakauma-aste on yli
80 %. Näin suuri osuus selittyy sillä, että suuri osa sahojen haluamista
tukeista on läpimitaltaan alle 25 cm. Jos jakaumanohjaus toimii näillä tukki-
läpimitoilla hyvin, saavutetaan kokonaisuuden kannalta hyvä apteeraustulos.
Leimikon 3 poikkeuksellisen huono apteeraustulos selittyy leimikon
vähäisellä kuusitukkirunkojen lukumäärällä.
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Kuva 7.  Simuloitujen pölkkyjakaumien vastaavuus sahan tavoitejakaumaan
jakauma-asteella mitattuna.

5.4.3 Tavoitteen kohdentaminen leimikoihin

Leimikkotyyppien teko

Jotta tavoitejakauma kyettäisiin kohdentamaan yksittäiseen leimikkoon tai
leimikkotyyppiin mahdollisimman sopivaksi, puunhankintaorganisaatiolla on
oltava tietoa jakson aikana hakattavista leimikoista. Mitä tarkempaa ennakko-
tieto on, sitä tarkemmin pystytään tekemään puutavaralajien kohdentamis-
päätökset ja ohjaamaan puutavaralajien sisäiset dimensiojakaumat tuotanto-
laitosten tarpeiden mukaisesti. Hakkuukoneiden tietojärjestelmästä voidaan
kerätä jokaisesta leimikosta mittaustodistus, joka sisältää puutavara-
lajeittaisten puumäärien lisäksi pölkkydimensiokohtaiset kappalemäärät. Tie-
dot on esitetty hakkuukonetiedonsiirron standardin mukaisesti PRD-
tiedostona. Hakatuista leimikoista on useimmiten olemassa myös ennen
leimikon hakkuuta kerättyjä yleistietoja ja puustoa kuvaavaa ennakkotietoa,
jotka on tallennettu yrityksen tietojärjestelmään. Tietojen keräämiseksi on
voitu käyttää ennakkoon tehtäviä mittauksia tai arvioita.

Kun leimikosta tehty kauppakirja on tallennettu puunhankintaorganisaation
tietojärjestelmään, voidaan leimikot jaotella esim. pääpuulajin, hakkuutavan,
leimikosta hakattavien puutavaralajien ja runkojen keskijäreyden mukaan.
Mikäli puunhankintaorganisaatio on kerännyt hakkuukoneiden mittaus-
todistuksen pölkkyjakaumatietoa, pystytään hakkaamattomista leimikosta ke-
rättyjen ennakkotietojen perusteella etsimään hakatuista leimikoista
vastinleimikko. Vastinleimikosta mitatut tunnukset vastaavat hakattavaksi tu-
levan leimikon ennakkomittauksien tuloksia mahdollisimman tarkasti.
Vastinleimikon pölkkyjakauma vastaa hakattavaksi tulevan leimikon
dimensiojakaumaa, jos molemmat hakattaisiin samoilla apteerauksen
ohjaustiedostoilla.

Tässä tutkimuksessa käytettiin hakkuukonesimulaattorilla hakattua tukkien
läpimittajakaumaa, kun laadittiin leimikkotyypeittäiset tavoitejakaumat.
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Kuva 8.  Tukkien läpimittajakaumat tutkituilla 28 leimikoilla.

Kaikki tutkimusleimikot simuloitiin samalla apteerauksen ohjaustiedostolla.
Toteutuneista pölkkyjen läpimittajakaumista voidaan todeta, että leimikoiden
välinen järeysvaihtelu oli suurta. Pienimpään, 160 – 180 mm läpimitta-
luokkaan kertyi leimikosta riippuen 30 – 60 % tukeista (kuva 8).

Leimikot jaettiin kolmeen leimikkotyyppiin, joita läpimittajakaumien perus-
teella nimettiin järeäksi, keskijäreäksi ja pienirunkoiseksi leimikoksi (kuva
9). Näihin leimikkotyyppeihin kuului vastaavasti 2, 13 ja 13 kpl leimikoita.

Kuva  9. Tukkien läpimittajakaumat eri leimikkotyypeillä.
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Kullekin leimikkotyypille laadittiin apteerauksen ohjaustiedosto, jossa
läpimittaluokan sisäiset suhteelliset pituustavoitejakaumat pidettiin samana,
mutta yksittäiseen läpimittaluokkaan tavoiteltavien tukkien määrä vaihteli
leimikkotyypin mukaan.

Saadut tulokset

Tavoitejakauman jakamisen merkitystä tarkasteltiin seuraamalla toteutunutta
pituus- ja läpimittajakaumaa. Tavoitteiden jakaminen leimikkotyypeille vä-
hensi lyhyiden tukkien osuutta ja siten paransi tavoitejakaumaa (kuva 10).

Kuva 10.  Tukkien pituusjakaumatavoite ja toteutuneet jakaumat eri
simulointivaihtoehdoilla.

Paraneminen oli kuitenkin hyvin lievää. Kun hakkuukoneessa on toimiva
jakaumanohjausmenetelmä, se pystyy ohjaamaan pituusjakaumaa tehokkaas-
ti, vaikka tavoitteena oleva läpimittajakauma poikkeaisikin leimikosta saata-
vissa olevasta läpimittajakaumasta.

Tavoitteiden jakaminen leimikoihin ei vaikuttanut leimikoiden läpimittaja-
kaumaan. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tyyppileimikkoihin luokitte-
lu paransi apteeraustuloksia yllättävän vähän.

5.4.4 Tavoitejakaumien jakaminen piireille

Puunhankintaorganisaatioiden hankinta-alueet ovat nykyisin niin laajoja, että
puuston laatu ja puutavaralajien dimensiojakaumat voivat vaihdella hankinta-
alueella merkittävästi. Tuotantolaitosten esittämiä tavoitejakaumia tulee sil-
loin kyetä jakamaan siten, että kaikilla piireillä olisi hyvät mahdollisuudet
toimittaa haluttua tukkijakaumaa. Edellä esitetty periaate sopii myös
piirikohtaisten tavoitejakaumien laadintaan. Hakatuista leimikoista voidaan
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kerätä puutavaralajeittaiset dimensiojakaumat yrityksen tietojärjestelmään.
Järjestelmään tallennetun ennakkotiedon perusteella tiedetään hakattavissa
olevien leimikoiden puustotunnukset. Puustotunnusten perusteella pystytään
etsimään vastinleimikot ja niiden dimensiojakaumat. Piireille pystytään siten
laatimaan puuston ja tuotantolaitosten tarpeet huomioon ottavat jakauma-
tavoitteet. Samaten joustavassa, asiakaslähtöisessä tuotannossa tarvitaan
ajoittain tiettyjä dimensioita, jota ei pystytä keräämään normaalista
tukkijakaumasta. Silloin on tarpeen laskea, miltä piiriltä halutut erikoistoiveet
saataisiin hankittua mahdollisimman tehokkaasti.

5.5 Arvomatriisin laatiminen

Hakkuukoneelle lähetettävä APT-tiedosto sisältää kullekin puutavaralajille
tavoitejakauman lisäksi arvomatriisin. Arvomatriisit sisältävät pölkky-
dimensioille ja -laaduille määritellyt arvosuhteet, joiden perusteella hakkuu-
kone tekee pölkytysehdotukset. Arvosuhteet asetetaan sellaisiksi, että ne to-
teuttavat sahan tavoitteen mahdollisimman hyvin.

Hakkuukoneelle lähetetyn apteerauksen ohjaustiedon arvomatriisi vaikuttaa
tukkijakauman ohjauksen onnistumiseen. Hyvän arvomatriisin laatiminen on
havaittu hankalaksi. Jos käytössä on 10 läpimitta- ja 10 pituusluokkaa ja käy-
tetään vain tukkiluokkien arvoja 300 – 310, pystytään näillä vaihtoehdolla jo
laatimaan 10100 erilaista arvomatriisia. Tukkijakauman ohjausta varten
arvomatriiseja on laadittu hakkuukonevalmistajien simulaattoreilla, jotka jäl-
jittelevät kyseisen hakkuukoneen toimintaa. Hyvän arvomatriisin löytämisek-
si tarvitaan useita simulointiajoja. Saatu arvomatriisi ei välttämättä toimi tyy-
dyttävästi, mikäli simuloinnissa käytetty runkopankki ei vastaa hakattavaksi
tulevia leimikoita. Näiden ongelmien vähentämiseksi etsittiin keinoja, joilla
arvomatriisit pystyttäisiin laatimaan ilman aikaavieviä simulointikokeiluja.
Leimikkoaineistot pyrittiin valitsemaan siten, että niiden välillä olisi mahdol-
lisimman paljon vaihtelua.

Leimikoista mitatut tunnukset olivat seuraavat:

Leimikko Pääpuulaji Kasvupaikka Hakkuutapa Keskiläpimitta

A Kuusi VT Siemenpuuhakkuu 27
B Kuusi MT Harvennus 29
C Kuusi MT Päätehakkuu 33
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Leimikoista hakattujen kuusirunkojen läpimittajakauma vaihteli selvästi
(kuva 11). Leimikossa A oli paljon alikasvoskuusikkoa.  Leimikko B oli
harvennusleimikko. Leimikossa C oli paljon järeitä runkoja. Järeysvaihtelut
osoittavat, että leimikot olivat erilaisia.

Kuva 11. Arvomatriisin säätömenetelmän valinnassa käytettyjen leimikoiden
runkojen läpimittajakaumat

Kokeiltavat arvomatriisit laadittiin seuraavilla menetelmillä :

1. Käytetään tasaista arvomatriisia, jossa kaikki arvot ovat samoja
2. Arvomatriisia säädetään tavoitteen perusteella 10 % :lla
3. Arvomatriisia säädetään tavoitteen perusteella 20 % :lla
4. Käytetään arvomatriisina leimikon A tulosmatriisia
5. Käytetään arvomatriisina leimikon B tulosmatriisia
6. Käytetään arvomatriisina leimikon C tulosmatriisia.

Tavoitteen perusteella tehty säätö perustui kaavaan, jossa kunkin dimension
promilleina esitetty tavoite kerrotaan 0,1:llä. Jos esimerkiksi läpimitaltaan
160 – 180 mm:n ja pituudeltaan 460 cm:n tukkien osuus oli 50 promillea,
perusarvoa 300 korotettiin 5 yksiköllä arvoon 305. Vastaavasti 20 %:n
säädöllä arvona oli 310. Leimikon tulosmatriisit ovat ne leimikon hakkuun
aikana mukautuneet arvomatriisit, jotka olivat käytössä leimikon viimeisen
puun hakkuun jälkeen.

Taulukon 2 perusteella voidaan todeta, että leimikon alussa käytössä ollut
arvomatriisi vaikutti vain vähän leimikon jakauma-asteeseen. Lisäksi merkil-
le pantavaa oli, että paras tulos saavutettiin eri tapauksissa eri tavoin
laadituilla arvomatriiseilla. Mikään kokeilluista menetelmistä ei osoittautunut
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muita merkittävästi paremmaksi. Laatimismenetelmien paremmuusvertailua
hankaloittavat edelleen erimerkkisten hakkuukoneiden erot jakauman-
ohjauksessa. Mukautuvaa arvomatriisia käyttävissä hakkuukoneissa
arvomatriisien hyvänä lähtökohtana on joko tasainen tai  tavoitteen perusteel-
la säädetty arvomatriisi. Tarvittaessa näitä voidaan hienosäätää
hakkuukonekohtaisella simulaattorilla.

Leimikot ja tavoitejakaumat vaikuttivat selvästi jakauma-asteeseen. Tavoit-
teeseen 1 nähden leimikko C oli paras. Leimikko A täytti parhaiten tavoite-
jakauman 2. Tuloksen mukaan tuotantolaitosten tavoitejakaumien saavutta-
minen edellyttää, että leimikoiden läpimittajakauma vastaa tavoitejakaumaa.
Jos toisaalta halutaan tiettyä jakaumaa, leimikon valinnalla pystytään vaikut-
tamaan selvästi siihen, miten hyvin jakauma toteutuu.

5.6 Arvomatriisin ja tavoitejakauman käyttö

Analyysissä selvitettiin, kannattaako hakkuukoneen tietojärjestelmässä palata
alkuperäiseen arvomatriisiin jokaisen leimikon alussa vai kannattaako jatkaa
hakkuuta edellisten leimikoiden hakkuun aikana mukautuneella
arvomatriisilla. Tätä varten 28 leimikkoa jaettiin 4 hakkuukoneelle. Kunkin
hakkuukoneen toimintaa  simuloitiin 6 – 9 leimikossa siten, ettei arvo-
matriisia välillä palautettu alkuperäiseksi. Saatuja tuloksia vertailtiin aiem-
paan simulointiin, jossa kunkin leimikon alussa palautettiin alkuperäinen
arvomatriisi (kuva 12).

TAULUKKO  2. Saadut apteeraustulokset jakauma-asteena (%) eri
leimikoissa vaihtoehtoisilla arvomatriisin laatimis-
menetelmillä.

Säätömenetelmä Leimikko A Leimikko B Leimikko C Keskimäärin

Tavoite 1 Jakauma-aste, %

Tasainen 77,2 56,7 85,1 73,0
Tavoitteen perusteella 0.1 77,5 57,0 86,2 73,6
Tavoitteen perusteella 0.2 76,8 57,9 87,2 74,0
Leimikon A tulosmatriisi 79,0 57,5 88,0 74,8
Leimikon B tulosmatriisi 77,8 59,9 87,7 75,1
Leimikon C tulosmatriisi 80,0 58,4 89,5 76,0

Tavoite 2

Tasainen 89,1 76,6 77,5 81,1
Tavoitteen perusteella 0.1 91,0 78,6 77,4 82,3
Tavoitteen perusteella 0.2 91,0 76,6 78,0 81,9
Leimikon A tulosmatriisi 90,6 74,8 76,8 80,7
Leimikon B tulosmatriisi 88,8 77,8 77,2 81,3
Leimikon C tulosmatriisi 90,2 75,4 78,0 81,2
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Kuva 12. Alkuperäiseen arvomatriisiin palaamisen vertailu ohjaustapaan, jossa
samaa APT-tiedostoa käytetään koko ohjausjakson ajan.

Simulointien perusteella voidaan todeta, että menetelmien välillä on hyvin
vähän eroa.  Ei siis näytä olevan suurta merkitystä sillä, miten monta
leimikkoa hakataan samalla arvomatriisilla, joka muokkautuu hakkuun ede-
tessä. Jakaumat eivät juuri eroa toisistaan. Tämä tukee myös aiemmissa
simuloinneissa saatua tulosta, jonka mukaan samaa tavoitejakaumaa voi me-
nestyksellisesti käyttää kaikilla leimikoilla.

Tuloksista voidaan havaita, että lyhyitä tukkeja on tullut tavoitteeseen nähden
liikaa. Tämä olisi voitu välttää alentamalla lyhyiden tukkien arvoja
arvomatriisissa. Arvomatriisien lopullinen muokkaaminen kannattaakin teh-
dä mittalaiteversioittain käyttäen apuna käytännön kokemusta ja tarvittaessa
mittalaitevalmistajien simulaattoreita, koska lopullinen pölkkyjakauma riip-
puu myös konekohtaisten apteerausalgoritmien toteutuksista. Mitä tehok-
kaammin jakaumanohjaus toimii, sitä pienempi merkitys on mittalaite-
kohtaisella arvomatriisien muokkauksella.

Tehtyjen analyysien perusteella leimikosta saatava tukkijakauman jakauma-
aste  alkaa vakiintua vasta yli 500 tukin jälkeen. Apteerauksen ohjaustiedos-
tojen laadintaa varten tehdyissä runkopankeissa tulisi olla vähintään 500 tuk-
kia, jotta tulos olisi luotettava myös hakattavalla leimikolla. Tulos vahvistaa
Ruotsissa saatuja tuloksia (von Essen ja Möller 1997), joiden mukaan
Timberjack TJ3000 -automatiikalla varustetuissa hakkuukoneissa kannattaa
palata alkuperäiseen arvomatriisiin vasta, kun on hakattu vähintään 1000 tuk-
kia. Mikäli leimikossa on tätä vähemmän tukkeja, kannattaa seuraavassa
leimikossa jatkaa hakkuuta edellisen leimikon hakkuussa mukautuneella
arvomatriisilla. Käytännössä tämä toteutetaan jättämällä jakauman-
ohjaukseen vaikuttava tuotantotiedosto nollaamatta.
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6  JAKAUMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Puunhankintaorganisaation puunhankinnan ohjauksessa tulee pystyä varmis-
tamaan, että tuotantolaitokset saavat mitoiltaan ja laadultaan haluttua puuta-
varaa halutun määrän sovittuna ajankohtana. Apteerauksen tuloksena muo-
dostuva tukkijakauma kuljetetaan tienvarsivarastoon ja edelleen tuotanto-
laitokseen. Puutavarakuljetuksen ohjaukseen on viime vuosina kehitetty oh-
jelmistoja, joilla tehostetaan kuljetuskaluston käyttöä. Kuljetusten optimointi
perustuu mahdollisimman ajantasaiseen tietoon tienvarsivarastoista. Myös
apteerauksen ohjausta varten tarvitaan ohjelmistoa, joka yksinkertai-
simmillaan on PC:ssä käytettävä APT-tiedostojen laatimisohjelma. Useiden
puutavaralajien ja lukuisten dimensioiden puumäärien hallinta on vaativa teh-
tävä, johon ei ole toistaiseksi olemassa toimivaa ATK-ohjelmaa. Puutavaroi-
den määrien hallinta on nähtävä kuljetusten optimointijärjestelmien tapaan
ohjelmistotuotteena, joka on räätälöitävä puunhankintaorganisaatiossa ja tuo-
tantolaitoksilla jo olemassaolevien ohjelmistojen ja halutun toiminnallisuu-
den perusteella yrityskohtaisesti. Tässä projektissa ei ole selvitetty eri yritys-
ten tarpeita puumäärien seurannassa.

Puutavaralajien sisäisen jakaumanohjauksen onnistumisen visualisointikei-
noja  tarkasteltiin tässä projektissa jakauma-asteen perusteella. Kuvassa 13 on
esitetty, miten jakauma-aste kehittyy, kun hakkuukone hakkaa peräkkäin kol-
me leimikkoa. Ensimmäinen leimikko sopi tavoitteeseen kaikkein parhaiten,
ja kaksi seuraavaa leimikkoa olivat kutakuinkin yhtä sopivia jakauma-
tavoitteeseen nähden. Kuvassa ylimpänä oleva yhtenäinen käyrä esittää, mi-
ten kokonaisjakauma näistä kolmesta leimikosta kehittyi simuloinnissa. En-
simmäisen leimikon hakkuun aikana kokonaisjakauma on sama kuin yksittäi-
sestä leimikosta saatu jakauma. Tämän jälkeen kokonaisjakauma muuttuu
loivemmin kuin yksittäisen leimikon jakauma, sillä aiemmin valmistetut tukit

Kuva 13. Jakauma-asteen kehittyminen kolmen leimikon hakkuussa. Ylin käy-
rä esittää yhteenlasketun pölkkyjakauman vastaavuutta tavoitteeseen näh-
den,  katkoviivalla on esitetty leimikkokohtaiset tulokset.
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Kuva 14.  Jakauma-asteen kehittyminen neljällä hakkuukoneella. Käyrät esit-
tävät simulointia, jossa neljä hakkuukonetta hakkasi kukin 6 – 9 leimikkoa.
Pölkytystulosta on kuvattu jakson alusta saakka toteutuneella jakauma-as-
teella.

vaikuttavat kokonaisjakaumaan. Leimikosta riippuen jakauma-aste alkoi
vakiintua vasta noin 200 – 500 rungon jälkeen.

Kokonaisjakauman jakauma-aste kuvaa hyvin hakkuukoneen saavuttamaa
tulosta tuotantolaitoksen dimensiotavoitteeseen nähden. Yhdelle tuotanto-
laitokselle hakkaa useita hakkuukoneita, joiden hakkuun onnistumista voi-
daan seurata jakauma-asteella (kuva 14). Kokeessa jäljiteltiin neljän hakkuu-
koneen muodostaman hakkuukoneryhmän  toimintaa. Kukin hakkuukone
hakkasi 6 – 9 leimikkoa.

Hakkuukoneiden toteuttama pölkkyjakauma noudatti hyvin tuotantolaitoksen
tavoitejakaumaa. Hakkuujakson lopussa jakauma-asteet olivat  85 – 95 %.
Tämänkaltaista jakauma-asteen seurantaa on perusteltua tehdä isohkoilla
sahoilla noin kerran päivässä. Jakauma-asteella pystytään seuraamaan eri ko-
neiden tuotannon vastaavuutta tavoitteeseen, ja  tarvittaessa pystytään puuttu-
maan apteerauksen toteutuksen epäkohtiin. Vertailussa tulee ottaa huomioon
alueittaiset erot leimikoissa ja apteerausohjeissa.

Pölkkyjakaumien seurantaa varten hakkuukoneesta on lähetettävä tuotanto-
tiedosto (PRD). Mikäli se lähetetään kerran päivässä, muodostuu yhteyden
kustannukseksi NMT:llä tai Mobitexillä alle 2 mk. Jos hakkuukoneen tuotos
on päivässä noin 200 m3, ovat kustannukset 1 p / m3. Yhteysmaksut ovat vain
pieni osa kustannuksista, sillä sekä hakkuukoneisiin että yritysten tieto-
järjestelmiin on tiedonsiirtoa varten rakennettava ohjelmistoja ja hankittava
laitteita. Samaten on sovittava mm. yhteyskäytännöistä, siirrettävistä tiedoista
ja mahdollisista salauksista. Tiedonsiirron kustannusten arviointi voidaan teh-
dä vasta laajan, yrityskohtaisen vaatimusmäärittelyn perusteella. Tietoliiken-
nettä suurempi osuus kustannuksista muodostuu ohjelmistotyöstä, jonka laa-
juutta ei ole voitu arvioida tässä projektissa.
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7 PÄÄTELMÄT

Projektissa laadittiin hakkuukoneryhmän toimintaa jäljittelevä simulointi-
malli, jossa on mukana runkomuodon ennustusmalli ja hakkuukoneen
jakaumanohjausmenetelmä. Sahoilta hankittiin tukkitavoitejakaumia, joiden
toteuttamiskelpoisuutta testattiin leimikkoaineistolla.

Tuotantolaitosten tavoitejakaumien lähtökohtana voidaan käyttää aiempia
toteutuneita tukkijakaumia, joihin tehdään jaksolla tarvittavia muutokset.
Hakkuukoneiden jakaumanohjausmenetelmillä pystytään vaikuttamaan pal-
jon leimikoista saatavaan pituusjakaumaan. Sen sijaan apteerauksessa pysty-
tään vaikuttamaan vain vähän läpimittajakaumaan. Esimerkiksi leimikosta
saatavien järeiden tukkien määrän lisääminen onnistuu vain siten, että tukkien
keskipituutta selvästi lyhennetään. Läpimitta- ja laatujakaumia pystytäänkin
ohjaamaan lähinnä leimikoiden valinnalla. Tavoitejakaumien laatiminen on
tarpeen aina toteuttaa tuotantolaitoksen ja puunhankintaorganisaation yhteis-
työnä siten, että ennen tavoitejakauman käyttöönottoa varmistetaan tavoitteen
realistisuus esim. hakkuukonesimulaattorilla. Tavoitejakaumien laadinnassa
tulee ottaa huomioon myös hakkuukoneen ja sahan tukkimittarin mittaus-
virheet.

Nykyiset runkomuodon ennustusmenetelmät ovat riittävän tarkkoja silloin,
kun tukkiluokat ovat leveitä.  Nykyisin hakkuukoneiden mittaustarkkuus
etenkin läpimitan osalta antaa mahdollisuuden noin 20 mm levyisten tukki-
luokkien käyttöön. Mikäli läpimitan mittaustarkkuutta pystytään paranta-
maan, se parantaa samalla myös runkomuodon ennustustarkkuutta.

Arvomatriisi ei vaikuta paljon tukkijakauman ohjauksen tulokseen. Sen mer-
kitys on tosin konemerkkikohtaista, sillä jakaumanohjauksen toteutustavasta
riippuen arvomatriisin vaikutus vaihtelee jonkin verran. Tässä tutkimuksessa
käytetty jakaumanohjausmenetelmä vastaa Timberjackin menetelmää.

Suomessa jakaumanohjauksella pyritään vähentämään arvomatriisin merki-
tystä. Myös hakkuukonevalmistajat ovat esittäneet samansuuntaisia näke-
myksiä. Metsätehossa on kehitetty menetelmiä, joissa hakkuukone ei tarvitse
jakauma-apteerauksessa arvomatriisia. Hakkuukoneiden apteerauksen ohja-
uksesta vastaava henkilö määrittelee tällöin ainoastaan tuotantolaitosten
tavoitejakaumat apteerauksen ohjaustiedostoon. Nykyisin käytössä olevien
dimensioittaisten arvojen sijaan on tarpeen määritellä ainoastaan puu-
tavaralajeittaiset hintasuhteet. Hakkuukoneelle toimitettavaa tietosisältöä
pystytään täten vähentämään lähes puoleen toiminnallisuuden silti kärsimät-
tä. Menetelmä testataan jatkoprojektissa.

Edistyneimpien hakkuukoneiden tietojärjestelmissä hyödynnettävissä oleva
jakaumanohjaus parantaa selvästi apteeraustulosta. Vasta noin puolet nykyi-
sestä konekannasta on varustettu jakaumanohjauksella, mutta niiden osuus on
jatkuvasti kasvamassa. Nykyinenkin osuus antaa jo mahdollisuuksia
pituusjakaumien kohtuullisen hyvään hallintaan. Tuotantolaitosten dimensio-
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jakaumien ohjauksessa tulee pystykauppojen lisäksi ottaa huomioon myös
mm. hankintakaupoista ja toimitussopimuksista saatavat pölkkyjakaumat ja
niiden ajoittuminen tuotantojaksoittain. Usein näiden toimitusten ohjaus-
mahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin pystykauppojen.

Analyysit tehtiin kuuselle, jolla jakaumanohjausta käytetään varsin yleisesti.
Männyllä tukkiosuus jakautuu selvemmin oksattomaan, kuivaoksaiseen ja
terveoksaiseen osuuteen. Mäntyrunkojen apteerauksessa näitä laatuosia pyri-
tään pitämään erillään. Oksaton tyvitukki pyritään apteeraamaan mahdolli-
simman pitkäksi. Jäljelle jäävässä tukkiosassa ei ole kovin monia aptee-
rausvaihtoehtoja, mikä vähentää tukkijakauman ohjausmahdollisuuksia myös
näillä puutavaralajeilla. Viime aikoina on esitetty myös näkemyksiä, että  aina
ei olisi kannattavaa lajitella mäntytukkejakaan kolmeksi puutavaralajiksi. Jos
männylläkin käytettäisiin vain yhtä puutavaralajia, pystyttäisiin tukkijakau-
maa ohjaamaan yhtä hyvin kuin kuusella.

Laadittu ohjelmakirjasto on monipuolinen väline, jolla pystytään tekemään
erilaisia apteeraustarkasteluja. Laskennassa pystytään ottamaan huomioon
myös laaturajat ja runkojen vikaisuudet. Laskenta edellyttää, että tuotantolai-
tokset ovat määritelleet tavoitejakaumat ja tuotantolaitoksen puunhankinta-
alueelta on saatavissa hakkuukoneella tai muulla menetelmällä kerättyä
runkotietoa.

Simulaattori jäljittelee mahdollisimman tarkasti hakkuukoneiden apteerausta,
joten sen avulla pystytään ennustamaan tulevaa tukkijakaumaa. Samaten
simulointia tarvitaan tukkijakauman ohjauksessa, jossa seurataan intensiivi-
sesti tukkijakaumaa ja tarvittaessa muutetaan leimikoiden korjuujärjestystä
tai apteerauksen ohjaustiedostoa. Tämänkaltainen ohjaus lähestyy prosessin-
ohjausta. Tukkijakauman ohjauksessa voidaan käyttää hyväksi laadun-
ohjauksen työkaluja. Etenkin tilastollisen laadunvalvonnan (SPC) keinoja so-
veltamalla pystytään saamaan jäntevyyttä ja selkeitä sääntöjä tukkijakauman
ohjauksesta vastaavalle henkilölle.

Nykyisin puunhankintaorganisaatiot ovat jakaneet eri tavoin vastuuta tukki-
jakauman ohjauksesta piireille ja edelleen hakkuukoneen kuljettajille. Lähtö-
kohtana voidaan pitää, että hakkuukoneen kuljettajalle jatkossa toimitetaan
tiedot, joiden perusteella hän tietää leimikosta hakattavat puutavaralajit ja tar-
vittaessa myös puutavaralajien sisäiset tavoitejakaumat. Nämä tiedot voidaan
kätevimmin toimittaa hakkuukoneeseen apteerauksen ohjaustiedostona joko
langattomalla tiedonsiirrolla tai levykkeellä. Tukkijakauman ohjauksessa
edistyminen edellyttää puunhankintaorganisaatiolta vastuitten täsmentämistä
ja koulutusta.


