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Puunkorjuun koneellistaminen on Ruotsissa viime vuosina edistynyt 
hyvin nopeasti . Koneiden mukana on myös pääoma tullut puunkorjuus0E11, 
ja tämän pääoman tehokkaaseen käyttöön on kiinnitetty erityisen suur
ta huomiota. Pitkälle koneellistetun puunkorjuun taloudellisuus rili>
puu nitnittäin suuresti koneiden vuotuisista käyttöajoista, tuotoksis
t~ ynnä muista tekijöistä, joihin ennakko~uunnittelulla ja suunnitel
mien toteutuksen valvonn.alla voidaan vaikuttaa. Esillä olevassa kir
joituksessa tarkastellaan Ruotsissa näillä aloilla tapahtunutta kehi
tystä erään retkeilyn aikana tehtyjen havaintojen perusteella. 

ORGANISAATIOIDEN 1rOKSET 

Toimintaa ohja~ra organisaatio on aina jatkuvien muutosten alainen, 
mutta tällä hetkellä on erityisen suuria muutoksia tapahtumassa ja 
tapahtunutkin yhtiöiden organisaatioissa. Tehtävien luonteen muuttu
essa ja toiminnan ohjauksessa tarvittavan tiedon määrän kasvaessa ei 
yleismies pysty enää hallitsemaan koko tehtäväkenttää, vaan eri teh
täviin on saatava juuri kyseiseen työhön erikoistunut asiantuntija. 
Ruotsissa on yhtiöissä aikaisemmin käytetty linjaorganisaatioita, 
jotka muistuttavat suuresti suomalaisia organisaatioita aluemetsän
boitajineen, piirityönjobtajineen ja työnjohtajineen. Nykyinen sutm-
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taus on kuitenkin tehtäväkohtai seen eli funktionaaliseen or ganisaa
t ioon päin, jolloin er i miehet vastaavat esimer k i ksi k one i den k:.äurtös
tä, suunni ttelusta, kuljetusten järjestelyi~ä ja metsänhoi dos ta. 

Stor a Kopparb ergs B er gs l ags AB : ssä. on suoritettu seuraavanlai s i a 
or ganisaation muut oksi a . Metsäpäällikön alainen suunni tteluelin on 
kasvanut kuten monissa suomalaisissakin yhtiöissä . Hoitoalueet alue
metsänhoi tajineen on säi lytetty entisen linjaorganisaation mukaisina, 
joskin niiden kokoa on pyri tty suurentamaan. Hoitoalueiden sisäises
sä organisaatiossa on kul uvan vuoden aikana lopetettu alueittai.set 
metsäteknikkopiirit ja siirrytty tehtäväkohtaiseen organisaatioon. 
Hoi toalueen uutta organi saatiota voidaan kuvata seuraavalla kaaviol
la. 
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Organisaation eri tehtäväaloj en päälliköiden tehtävistä voidaan 
mainita, että konepäällikkö vastaa hoitoalueen hallinnassa olevien 
koneiden käytöstä ja huollosta. Suunnittelupäälliköt hoitavat l ei
mikoiden suunnittelun, johon kuuluvat mm. hakkuiden sijoitus , teiden 
ja varastoalueiden suunnittelu sekä ennakkolaskelmat työvoi man tar
peesta ja muista kustm1nuksista. Hakkuupäällik.kö huolehtii taksoi 
tuksesta palkanmaksua varten, hakkuiden ajoituksesta ja muista suun
nitelmien käytännölliseen tot euttamiseen liittyvistä tehtävistä . Kul
jetuspäällikkö puolestaan valvoo autokaluston käyttöä, jotta tasai
nen puutavaravirta metsästä tehtaalle jatkuisi keskeytyksittä. Pyr
kimyksenä on, että jokaisella t;>rÖmaalla on jatkuvasti paikalla olPva 
työnjohtaja, joka ty~n valvonnan ohella avustaisi koneiden huollossa 
ja korjauksissa. Esitettyä organisaatiota käytetään lähinnä omien 
metsien puun korjuussa. Ostometsiä varten organisaatiossa on yleen
sä erityinen ostomies . 

HANKINNAN KOKONAISSUUNNITTEUJ 

Tietokonetekniikan käyttö hankinnan suunnittelussa on nykyisin 
vilkkaan mielenkiinnon kohteena. Forskningsstiftelsen Skogsarbete
nin ja Skogsbrukets Datacentralin toimesta on kehitetty suunnittelu
malleja, joilla työvoiman ja konei den käyttö sekä puutavaran virta 
metsästä tehtaalle pyritään saamaan tasaiseksi ympäri vuoden . Puuta.
varan varastointiaikojen minimointi on myös tärkeänä osana na1ssä 
suunnitelmissa. Kehitetty menetelmä muodostuu seuraavista viidestä 
erilaisesta suunnit elmasta. 
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1. Puunkorjuun pitkäaikaissuunnitelma tehdään yleisen metsätalous
suunni telman tietojen perusteella, ja siinä tulevat leimikot py
ritään valitsemaan siten, että puunkorjuun ja teollisuuden vaa
timukset tulevat mahdollisimman hyvin huomioon otetuiksi . 

2. Tulevan vuoden hakkuusuunni.te1massa hoitoalueen hakkuut ajoitetaan 
vuoden eri kuukausille teollisuuden puuntarvetta seuraten, jotta 
varastointi ja jatkokuljetukset voisivat tapahtua pienin kustan
nuksin . Samalla suoritetaan jako siten, että kunakin vuodenai
kana hakataan ne alueet, jotka maaston puolesta parhaiten siihen 
soveltuvat , kun kustannukset sekä työvoiman ja koneiden käyttö
mahdollisuudet otetaan huomioon . 

3. Hakkuun kuukausisuunnitelma on yksityiskohtainen aikataulu , jol
la määrätään hakkuumiesten ja kuljetuskaluston sijoitus eri työ
maille . 

4. Jatkokuljetuksen vuosisuunnitelmalla pyritään yhtiön eri hoito
alueista tulevan puun kuljetukset järjestämään tehiaiden puuntar
vetta seuraten, jotta varastoinnin ja jatkokuljetuksen kustannuk
set saataisiin mahdollisimman alhaisiksi. Suunnitelmasta nähdään, 
minä kuukausina miltäkin alueelta puuta ajetaan ja missä tapahtuu 
puun varastointi . 

5. Jatkokuljetuksen kuukausisuunnitelma taas on autojen käytön yksi
tyiskohtainen aikataulu, jossa jokaiselle autolle määrätään kul
jetettavat puuerät. 

Esitetyn monivaiheisen suunnitelman haittana on tietenkin se, et
tä erilliset suunnitelmat eivät aina liity saumattomasti toisiinsa, 
vaikka suunnitelmia tehtäessä muut vaiheet pyrittäisiinkin ottamaan 
huomioon . Suunnitelmia ei tämän vuoksi ole tehty liian sitoviksi, 
vaan monia yksityiskohtia on jätetty suunnitelmien toteuttajien pää
tettäviksi . Käytännön sovellutusten osalta voidaan todeta, että me
netelmän yleislinjat ovat nyt valmiina, ja päähuomio kiinnitetäänkin 
tällä hetkellä yhtiökohtaisiin sovellutuksiin . 

Hankinnan kokonaissuunni tt elu on helpcil!lmin toteutetta\•issa yhti
öissä, jotka pääosin toimivat omissa metsissään, mutta se ei ole mah
dotonta ostometsiinkään turvautuvissa yhtiöissä . Holmens B:ruks och 
Fai:iriks AB esimerkiksi suorittaa kaikki ostot syksyllä, jolloin ko
neiden ja työvoiman käyttösuunnitelmat sekä jatkokuljetusohjelma pys
tytään laatimaan seuraavaksi vuodeksi . Pääosin ostometsissä toimiva 
yhtiö on tällä menettelyllä saanut keskimääräiseksi puun kulkuajaksi 
hakkuusta massakoneeseen 18 vuorokautta. Toimintaan sidotun pääoman 
määrää on täten kyetty huomattavasti pienentämään. 

TYÖMAIDEN SUUNNITTEUJ 

Yksityisten leimikoiden suunnittelussa käytetyt menetelmät vaihte
levat eri yhtiöissä . Tärkeänä pidetään kuitenkin sitä, että tässä 
vaiheessa saadaan kustannusten ja työvoiman tarpeen ennakkolaskelmia 
sekä valvontatoimenpiteitä varten riittävän yksityiskohtaiset tiedot 
puustosta, maaston laadusta, kuljetusmatkoista ja muista leimikko-
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tekijöistä . Nämä tiedot on saatava riittävän aJoissa, koska hoito- · 
alueen ja yhtiön hakkuun sekä jatkokuljetuksen vuosisuunnitelmat laa
ditaan näiden tietojen perusteella. Omissa metsissä leimikkosuunni
telmat pyritäänkin tekemään vähintään vuotta ennen hakkuun ajankohtaa. 

Ilmakuvia ja muita tekniikan apuvälineitä käytetään mahdollisuuk
sien mu.kaan . Leimikkosuunnitelmat pyritään tekemään yksityiskohtai
sesti , jotta työn toteuttamisvaiheessa ei tähän puoleen tarvitsisi 
käyttää aikaa. Esimerkiksi palstatiet merkitään sekä kartalle että 
maastoon niin selvästi, että ajomies voi työskennellä jatkuvasti il
man maastotiedusteluja käyttämällä leimikkokarttaa apunaan. 

VALVONTA 

Yksityiskohtaisesti tehdyt suunnitelmat antavat hyvän perustan 
myös toiminnan valvonnalle~ joka Ruotsissa on pitkälle kehittynyttä . 
Erityisesti metsätraktoreiden tuotosten ja käyttötuntimäärien tark
kailuun on kiinnitetty huomiota. Pelkästään nä..~öhavaintoihin perus
tuvilla toime:npi teillä ei koneiden käyttöä pystytä valvomaan, vaan 
tuotoksista ja koneiden kustannuksista on saatava luotettavat tiedot , 
joita verrataen suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin . Jos suo
ritusten ja tavoitteiden välillä on huomattavia eroja, selvitetään, 
onko syy leimikon huonossa suu~nittelussa vai ajaja.n puutteellisessa 
ammattitaidossa. Oikaisutoimenpiteet voidaan tämän jälkeen kohdis
taa oikeisiin paikkoihino 

Kuvassa 1 on esitetty erään metsätraktorin viikkotuotokset verrat
tuina asetettuun tavoitteese3n. Tuotos on keskimäärin ollut suurem
pi kuin tavoitetuotos, 360 m /viikko, mutta koneen päivittäinen käyt
tötuntimäärä todetaan myös normaalia sull.:'em.~aksi . Koneen käyttötun
tia kohti laskettuna tuotos o~kin huooattavasti tavoitetta huonompi , 
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Kuva 1. Metsätraktori~ tuotoksen valvonta. 



joten aJaJa on pitkillä työpäivillä korvannut alhaisen tuotoksen. Oi• 
kaisutoimenpiteet ovat tässä tapauksessa varmaan paikallaano Käytän
nön kokemusten mukaan kehitetyllä valvontamenetelmällä pystytäänkin 
palj astamaan häiriötekijöitä, jotka aikaisemmin ovat peittyneet mui
den tekijöiden , kuten työajan vaihtel uiden, alle . Lisäksi koneiden 
käyttöä voidaan valvoa koko yhtiön puitteissa, jolloin mahdolli set 
alueittaisetkin eroavuudet saadaan selville. 

Metsät raktoreiden tuotokset ovat viime vuosina jatkuvasti suuren
tuneet . Vaikka ammattitaidon paraneminen onkin ehkä suurin syy tähän 
kehitykseen, on Ruotsissa vallitsevana mielipide , että myös valvonta.
menetelmien osuus on tässä tapauksessa huomattava. Koneiden käytön 
valvonta keskitetään tietenkin yhtiön omiin koneisiin, mutta sitä so
velletaan myös urakoitsijoiden ollessa kyseessä . Eräässä yhtiössä 
todettiin pienurakoitsijoiden omistamien koneiden tuotosten olevan 
keskimäärin 5o •• 10 ~alhaisemmat kuin yhtiön omien koneiden tuotokset . 
Tällainen tuotosero ilmenee luonnollisesti taks oihin kohdistuvana pai
neena, ja yhtiöllä ei ole varaa pitää urakoitsijoita valvontajärjes
telmänsä ulkopuolella. Myös urakoitsijat ovat ymmärtäneet , että täl
lä toiminnalla pyritään heidän työskentelymenetelmiensä kehittämiseen, 
joten valvonnan ulottaminen myös heihin ei ole tuottanut vaikeuksia. 

Unto Väisänen 

Metsäteho Review 19/1967 

OBSERVATIONS rn TEE DEVELOPMENT OF PLANNlNG AND 

ORGANISATION OF LDGGING IN SWEDEN 

Mechanisation of logging has progressed very rapidly in Sweden in 
the last few years . This has created new jobs for those who manage 
the logging process. Based on impressions gained during a trip to 
Sweden, the author discusses the development that has taken place in 
the organisation of logging and methods used for planning. 
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