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Jotta puutavara voitaisiin hankkia tehtaalle pienimmin mahdollisin
kustannuksin, on koko hankintaketju suunniteltava etukäteen. Erilaiset tekijät kuten esimerkiksi leimikoiden ja maaston vaihtelut,
eri
puutavaralajit ja niiden erilainen varastoimisaika, kuljetusolosuhteiden vaihtelut, koneiden ja työmenetelmien jatkuva kehittyminen sekä teollisuuden vaihteleva raaka-aineen tarve vaikeuttavat suunnittelua. Nopean kehityksen vuoksi on usein vaikeaa määrittää mainittujen
tekijöiden vaikutusta ja laskea tarkasti ennakolta kustannuksia, jotka eri olosuhteissa syntyvät puun kulussa kannolta tehtaalle. Perusteellinen yksityiskohtiin pureutuva analyysi, kustannuslaskelmat
ja
kaikkien mahdollisten seikkojen huomioon ottaminen olisivat onnistuneen lopputuloksen edellytyksinä. Tällaiset laskelmat ja selvitykset
ovat nlleet erittäin aikaa vieviä ja kalliita tavanomaisia laskentamenetelmiä käyttäen.
Tietokoneet tarjoavat nykyisin mahdollisuuksia laskea nopeasti ja
suhteellisin pienin kustannuksin edullisimmat vaihtoehdot. Ruotsissa
on saatu tästä hyviä kokemuksia ja näyttääkin siltä, että metsäosas tot alkavat käyttää tietokoneita yhä enemmän puutavaran korjuun suunnittelussa ja optimoinnissa. Skogen-lehden n:ossa 4/1966 selostetaan
tietokoneiden käyttöön perustuvasta puunkorjuun oh j elmoinnista suoritettuja kokeiluja (Data om skog) . Tietokoneita varten on konstruoitu
erilaisia korjuuvaihtoehtoja, jotka käsittävät mm . seuraavien työvaiheiden yhdistelmiä: kaato, karsiminen, apteeraus, kasaaminen, k:uorinta, metsäkuljetus, lajittelu, kaukokuljetus, mittaus, käsittely teh-
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Kolme esimerkkiä niistä 19:atä puutavaran korjuuvaihtoeh-

dosta. kannolta tehtaalle, mitkä Ruots i s sa on konstruoitu j a lasket-

tu tietokoneen avulla. Jokainen osa.va i he, j oka on mer ki tty koodilla, lasketaan erikseen ohjelmas s a. Tämä mahdollistaa vaihtoeh tojen
edullisuusvertailun ja samalla helpo ttaa menetelmän käy ttöä , sillä
kehitys johtaa siihen, e ttä osavaihei t a joudutaan muu ttamaan ja
täyden tämään .
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taalla sekä valmistaminen hakkeeksi . Uusien koneiden ja työmenete lmi en tullessa käyttöön ja olosuhteiden muuttuessa voidaan vaihtoehtoja helposti muuttaa. Mallin muodostaminen on vaatinut puunkorjuun
eri vaiheiden tarkkaa erittelyä , ts . aikatutkimuksia eri työvaiheista sekä tehtaiden vastaanottokyvyn perinpohjaista arviointia.
Kun
ketju on konstruoitu ja perustiedot saatu, voidaan tietokon8 ottaa
avuksi ratkaisujen löytämiseksi. Oheinen kuva havainnollistaa Ruotsissa laadittuja erilaisia korjuuvaihtoehto ja .
Ohjelman ja korteille lävistettyjen t i etojen avulla voidaan laskea
mm . seuraavaa:
suunnitelma optimaalisista kulj e tustavoista ja niiden yhdi stelmistä aikasuunnitelmineen jokaiselle alueelle,
optimaalinen suunnitelma tarvittavista metsäteistä,
minimoitu kustannusarvio eri alueille ja koko hankinnalle,
koneiden ja miesten minimi tarve ,
selvitys puutavaravarastoista: pystymetsät, valmis puutavara
kuljetusreitin varressa tai tehtaalla .
Tietokoneohjelmointi ei ole kuitenkaan vielä lopullisesti muotout unut, sillä sen kehittäminen tapahtuu aste asteelta, niin että sovellutuksia voidaan jatkuvasti kehittää . Tämänhetkisten kokemusten
mukaan ovat edut kuitenkin olleet haittoja suurempia . Tietokoneohjelmoinnin eduista voidaan mainita mm. seuraavaa:
yri tyksen metsäpuolen johto saa perusteellisia tietoja päätösten tekoja varten,
(~

- suunnittelun ja valvonnan mahdollisuudet paranevat,
uudella suunnitteluohjelmalla rekisteröidään muutokset ja tule va kehitys paljon nopeammin kuin tavanomaisilla menetelmillä ja
optimoinnilla voidaan pienentää hankintakustannuksia .
Puunkorjuun optimoinnin käyttömahdollisuuksia rajoittavat meidän
olosuhteissamme tällä hetkellä mm . puutavarakauppaan liittyvät epävarmuustekijät ja laskelmissa tarvittavien perustietojen puutteellisuus . Esimerkiksi uusien metsäkoneiden kapasiteettia ja kustannuksia
ei tunneta vielä riittävän tarkasti . Aikatutkimukset muodostavat sen
tähden huomattavan osan tulevaisuuden puunkorjuuta suunniteltaessa .
Aimo Niku.nen
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