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SUUNNITTELUSYSTEEMI
PUUNKORJUUN MENETELMÄVALINTAAN
Airi Eskelinen

Jaakko Peltonen

Metsätehossa on yhteistyössä jäsenyritysten
kanssa rakennettu atk- pohjainen suunnittelusysteemi (SUSY) 3 jolla voidaan leimikoittain
laskea edullisin puunkorjuumenetelmävaihtoehto . Korjuun osavaiheiden kustannukset voidaan määrittää joko taksojen ja ohjemaksujen
tai käytössä olevien ajanmenekki- ja kustannuslaskelmien mukaan . Suunnittelusysteemillä
tehtäviin vertailulaskelmiin voidaan isällyttää kaikki tärkeimmät korjuuseen liittyvät
välittömät ja välilliset kustannukset .

Systeemi laskee vaihtoehtoisten puunkorjuumenetelmien kustannukset . Lisäksi se tulos taa korjuun osavaiheiden tuotosarviot 3 joita
voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi korjuun
ohjelmoinnissa .
Suunnittelusysteemi voidaan liittää osaksi
hajautettua tietojenkäsittelyä hyväksi käyttävään puunhankinnan johtamisjärjestelmään .
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Metsäosastoilla käynnissä oleva tietojenkäsittelyn hajautus on mahdollistanut siirtymisen atk- pohjaisiin puunhankinnan suunnittelujärjestelmiin .
Näiden järjestelmien
merkitys puunhankinnan johtamisessa voimistuu
1980- luvulla .
Metsäteho on tutkinut runsaasti eri puunkorjuumenetelmiä ja niiden osavaiheita sekä
laatinut puunkorjuuta käsitteleviä oppaita .
Tähän systeemiin on koottu taksoista, ohjemaksuista ja Metsätehon julkaisuista eri korjuumenetelmien kustannuksia ja tuotoksia koskeva uusin perustieto siihen muotoon, että
sitä voidaan käyttää hyväksi tietokoneella
tehtävissä leimikoittaisissa puunkorjuun
vaihtoehtolaskelmissa.
Yhdessä jäsenyritysten kanssa on selvitetty
vaihtoehtoisten korjuumenetelmien käyttöön
vaikuttavat tekijät ja niiden kustannusvaikutukset sekä testattu suunnittelusysteemiä
käytännössä .
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Kuva 1 .

SIA KAYloSSll

Hakkuun työmenetelmäkuvaus

JÄRJESTELMÄN KATTAVUUS
Suunnittelusysteemillä t eh tävissä vertailulaskelmissa on mahdollista tarkastella er~
korjuumenetelmävaihtoehtoja. Näihin voidaan
sisällyttää valinnaisesti seuraavia osava~ 
heita:
leimaus
leimikon suunnittelu
ihmistyönä suoritettavat hakkuumenetelmät
puutavaran valmistus monitoimikoneilla
puutavaran koneellinen kasaus
metsäkuljetus kuorma traktorilla
mittauksiin liittyvät työnvaiheet ja
työnjohto työt.
Lisäksi tarkastelussa voidaan ottaa huomioon
muun muassa eri korjuumenetelmien mahdolliset
puutavaran laadun erot ja eripituisten kuitupuiden aiheuttamat kaukokuljetuskustannusten erot .

KUSTANNUSPERUSTEET
Leimauksen ja leimikon suunnittelun kustannukset lasketaan työryhmien ajankäyttöfunktioiden ja palkka- ja matkakustannusten perusteella .
Ajankäyttö on selvitetty Metsätehon tutkimuksista .
Palkka- ja matkakus tannukset voidaan määrittää valtakunnallisesti tai yr it yskoht aisest i vallitsevaan
kustannus tasoon .
Ihmistyövaltaisen hakkuun kustannukset ovat
vuoden 1980 työehtosopimusten palkkataulukkojen mukaiset . Järjestelmä sisältää runkojen hakkuupalkat (kuva 1) ja siitä on jätetty pois harvoin esille tulevat työmuodot .
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Suoranaisten palkkakustannusten lisäk~i hakkuun kustannuksiksi luetaan välilliset kus tannukset, joita ovat muun muassa lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalikustannukset
ja kulkemiskorvaukset . e lisätään kerrointa
käyttäen hakkuun suoranaisiin leimikoittaisiin kustannuksiin .
Monitoimikoneilla suoritettavan puutavaranvalmistuksen kustannukset on sisällytetty
systeemiin vuoden 1980 ohjemaks usopimusten
mukaisina .
Siirtymiskorvaukset otetaan mukaan antamalla keskimääräinen siirtymismatka .
Prototyyppikoneiden kustannusperusteet voidaan antaa systeemin aikatutkimus- ja tunti kustannuslaskelmien perusteella siten , että
ne taulukoidaan ohjemaksusopimusten muotoon .
Puutavaran koneellinen kasaus on systeemissä
vuonna 1977 sovittujen ohjemaks ujen muodossa .
Kustannukset on korjattu vuoden 1980 tasoon .
Metsäkuljetuksen kustannusperusteet käsittävät pääpiirtein vuonna 1980 sovitut puutavaran metsätraktorikuljetusmaksut. Siirtokustannukset liitetään mukaan kesk imääräisen
siirtymismatkan avulla . Systeemiin on s isä l lytetty myös jatkettu lähikuljetus .
Systeemi sisältää mittaussäännön mukaisesti
pystymittauksen , tukkien jälkimittauksen ja
kuitupuun jälkimittauksen pino- tai pölkkymenetelmällä . Kustannusten laskennassa käytetään tetsätehon mittaustutkimusten mukai sia ajanmenekkifunktioita ja mittausryhmien
palkka- ja matkakustannuksia .
Palkka- ja
matkakustannukset voidaan helposti päivittää
vallitsevaa kustannustasoa vastaaviksi .

Työnjohtokustannukset määritetään ko r j uun
osavaiheiden vaatiman ajankäytön , kulkemis tarpeen ja konttorityötarpeen sekä työnjohdon
pa lkka- ja kulkemiskustannusten perusteella .
Kustannustaso voidaan määr ittää vastaamaan
alueen tai organisaation todellista kustannustasoa .
Työnvaiheittaisten kustannusten lisäks i systeemin korjuuketjuille voidaan antaa runko ja puutavaralajeittaisia vertailukustannuksia ,
joiden avulla voidaan kustannuksina ottaa
huomioon esimerkiksi puutavaran laadun ja
kaukokuljetuskustannusten erot .
Kaikki kustannusrakenteet on määritetty siten ,
että kustannukset on helposti muunnettavissa
vastaamaan alueen tai organisaation todellis~
ta kustannustasoa .
Valtakunnallisiin sopi muksiin perustuvat tiedostot päivitetään
Metsätehossa mahdoll isimman pian sopimusten
vaihduttua .

TUOTOSPERUSTEET
Systeemissä korjuun osavaiheiden tuotokset
lasketaan ihmistyössä päivätuotoksina ja
konetyössä käyttötuntituotoksina.
Laskenta
tapahtuu leimikoittaisten yksikkökustannusten
ja ihmistyön päivä- ja konetyön käyttötunti kustannusten perusteella .
Koska palkka- ja
maksusopimukset pyritään laatimaan rakenteeltaan sellaisiksi , että ansiotaso eri
leimikko-olosuhteissa on mahdollisimman vakio,
antaa tämä laskentatapa varsin luotettavan
tuotos - ja ajankäyttöarvion leimikoittain .

LEIMIKOIDEN SYÖTTÖMUOTO
Korjuuvaihtoehtojen vertailulaskelma tehdään
korjuulohkoittain .
Runkolajien maara on
raJOttettu kuuteen päälajiin : mäntytukki ja
- kuitupuu, kuusitukki ja - kuitupuu sekä lehtitukki ja - kuitupuu . Perussyöttömuotona on
käytetty PMP- systeemin lohkolomakkeen (E2)
mukaisia tietoja , JOlsta kustannuslaskennan
kannalta tärkeimpiä ovat
leimikon tunnistamistiedot
hakkuutapa
eri työlajien maastoluokka
metsäkuljetusmatka sekä
runkolajeittainen
oksaisuusluokka
pituusluokka
runkojen kappalemäärä
runkojen keskikoko ja
latvakuitupuun järeys tukkirungoista .
Syöttömuotona voidaan käyttää myös kauppa kirjan mukaisia puutavaralajeittaisia puumäärätietoja , jolloin runkolaj ien järeys ja
kappalemäärä lasketaan systeemiin liitettyjen alueittaisten muunnosfunktioiden avulla .

Kauppakirjatietoja on tällöin täydennettävä
r unkolajien pi tuus - ja oksaisuusluokkat iedoilla.
Nämä voidaan usein korvata alueit taisilla keskimääräisluvuilla .
Koko laskettavalle leimi kko- ja lohkojoukolle
voidaan syötön alussa määri te llä , otetaanko
leimauksen , leimikon suunnittelun , mittauksen
ja työnjohdon kustannukset mukaan kustannus tarkasteluun vat jätetäänkö ne vaihtoehto laskennasta pois.
Lisäksi tällöin voidaan
määr ittää laskennassa käytetty lumen vahvuus ,
jos sitä ei ole määritetty leimikkokohtaisesti . Näillä parametriohjauksilla pyritään
siihen , että laskenta voidaan suorittaa siten ,
että tarkastelua jatketaan siitä vaiheesta ,
mih i n leimikon korjuun valmistelu on edistyny t.

TULOSTUS
Systeemi tulostaa leimikkolistan , jossa pyritään siihen , että kustakin leimikosta tulos tetaan vain ne korjuumenetelmävaihtoehdot ,
joilla korjuu voidaan käytännössä to teuttaa
(kuva 2) .
Leimikkotiedoista tulostetaan ainoastaan tunnistamistiedot ja korjuun ohjelmointia edesauttavat ajoitustiedot, jos ne on lohkoittain
annettu .
Korjuuketjuista tulostetaan ketjun ja sen
osavaiheiden tunnistamis - ja määrittelytiedo t .
Korjuun osavaiheiden tuotokset tulostetaan
ihmistyössä päivätuotoksina ja konetyössä
käyttötuntituotoksina . Korjuun eri osavaiheiden yks ikkökustannukset tulostuvat koko korjattavaa puumäärää kohti . Hakkuutaksojen ja
metsäkuljetus ohjemaksujen sisältämät mittaus kustannukset ovat mukana korjuukustannuksissa ,
mutta ne on esitetty myös erillisinä . Pystymittausta käytettäessä leimauksen ja leimikon
suunnittelun kustannuksia ei eritellä mitta uskustannuksista . Pystymittauskustannuksista
vähennetään kuitenkin näiden työnvaiheiden
osuus , jos ne eivät ole mukana tarkastelussa .
Työnjohtokustannukset tu los tuvat aina eril lisinä samoin kuin mahdolliset muut ketjukohtaiset yleiskustannukset . Summakustannuksina
lasketaan varsinaiset korjuun työnvaiheiden
yksikkökustannukset sekä koko ketjun yksikkö ~
kustannukset .

TOTEUTUSYMPÄRISTÖ
Systeemi on toteutettu tietojen syötön ja
systeemin ylläpidon osalta Nokia 80 - pienoistietokoneella ja varsinaisen laskentaohjelman
osalta FORTRAN IV - ohjelmointikielellä . Ohjel misto on niin suuri, että sen käyttämiseen
tarvitaan keskustietokone .
Tietokoneajot
voidaan ajaa etäiserätöinä päätteeltä .
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Esimerkki vaihtoehtotarkas telusta

HYÖDYNTÄMINEN
Systeemiä voidaan käyttää valtakunnallisesti
tai yrityskohtaisesti analyso itaessa
käytössä olevien resurss1en taloudellisuutta ja niiden kehittämistarpeita ,

Systeemin soveltuvuutta erilais ii n tarkastelutarpeisiin on te s tattu yhdessä useiden eri
yritysten kanssa . Systeemi on osoit t a utunut
joustavaksi ja si itä on saatu myönteisiä
kokemuksi a .
Käyttökokeiluissa on todettu ,
että vaihtoehtoisten korjuumenetelmi en kus - 3
t annuserot ovat lohkoit t ain 0 , 00 - 10 , 00 mk/m .

korjuun osavaiheiden kehittämismahdollisuuksia Ja
kustannus t ekijöiden muutosten vaikutuksia .
Systeemi voidaan liittää osaks i yritysten
suunnittelujärjestelmää siten , että se joko
siirretään yritysten omille tietokoneille
tai käytetään päätteiltä tietokonekeskusp al veluna . Tällöin sys t eemillä voidaan korjuun
ohjelmointiva iheessa laskea lohkoittain
halvin korjuumenetelmäv a ihtoeh t o ja
käytettävän menetelmän vaat ima resurssien
tarve.
Metsäteho Review

KEHITYSNÄKYMIÄ
Systeemiä tullaan nykyisessä muodossa ylläpitämään ja päivittämään ~tsätehossa .
Kehitys- ja kokeilutyötä pyritään jatkamaan
siten , että systeemiin liitettäisiin kaukokuljetusvaihtoehtotarkas telu .
Puunkorjuun
menetelmävalintasysteemiä ja kehitettävää
kaukokuljetusten suunnittelusysteemiä pyrit~än
muokkaamaan niin , että ne nykyistä
paremmin soveltuisivat korjuun ja kuljetuksen
ohjelmoinnin apuvälineiksi .
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A PLANNING SYSTEM FOR METI-OD SELECTION IN TIMBER HA.RVESTING

Me t sä teho has built up in coope ration with
its member companies an ADP- based planning
system which makes it poss ible t o calculate
by stand the most economi ca l timber harvesting alternative .
The co sts of the work

METSÄTEHO

phases of the harvesting procedure can be
determined ei t her on the basis of rates and
standard payments or in accordance with
the time expenditure and cost calculati ons
in use .
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