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Lisäksi tarkasteluissa voidaan ottaa huomioon mahdolliset erot puutavaralajien käyttöarvoissa sekä vaihtoehtoisten puutavaralajien kaukokuljetusvaiheen kustannuserot .

Kustannusperusteet
Sy~:teemittä

vo-Ldaan .t~koi.t.:tain hakea ha.tv-Ln käy:te:t.t.äv-L.6.6ä o.teva konjuumene:tetmä .
Veuai.t~~a k~:tannu~e:t R.Mke:taan :ta~ojen
ja ma~ujen p~:teeUa ~ekä h-lnnoi.t.:tel.erna:t.t.om-Len ;työmuo:to j en o~·a.e.:ta ajankäy;t;tö- ja
k~:tann~R.Mke.hrU.en mukaan . TankM.t.el.u-Lh-ln
vo-Ldaan lii.t.:tää kaikk-i. :tältke-lrnm~ konjuun
vä.e.i.t.:töm~ ja v~e:t k~:tannu~e:t .
S y~
.t.eem<. R.Mkee .te.J.m-Lkoi.t.:tain myö~ konjuun Mavaihu den ;tuo:to~ e:t . NU.t.ä vo-i.daan käy:t:tää
apuna konjuuohje1.m-len :teo.tJ~a .
Sy~:teemUn

on liae;t;ty

u~-La

:t.MkM.t.el.umah-

do~uu~-La .
A:tk- :to:te~:ta on k~etty
~-l:ten ,
e:t.t.ä R.Mken:taohje.hn-L.6:toa vo-Ldaan
käy:t:tää ~ wnmil..ta k~ ~tie:tokonUUa .

Systeemin ensimmäisen version kuvaus on julkaistu Hetsätehon katsauksena 16/1980. Painoksen loppumisen ja systeemin muutosten
vuoksi kuvaus julkaistaan tässä kokonaan uusittuna .
Loppuosassa esitellä än järjestelmän käyttösovelluksia .

Leimauksen ja leimikon suunnittelun kustannukse t lasketaan tutkimusten ajankäyttötietoja soveltaen.
Ajankäy tt ö ottaa huomioon
leimikko - olosuhteiden vaihtelun . Kustannukset määritetään t yön tekij öiden ja toimihenkilöiden työehtosopimusten mukaisina siten,
että niissä on otettu huomioon välilliset ja
välittömät palkka - ja ma tkakustannukset.

I ~.työnä
~ hakkuun

:tehtävän

puu.t.avManv~:tu~ en

kustannukset lasketaan voimassa
olevien palkkataulukeiden mukaisina . Järjest elmä sisältää runkojen hakkuupalkat .
Suoran aisten kustannusten lisäksi hakkuun kustannu ksiksi luetaan välilliset kustannukse t .
Niitä ovat muun muassa lakisääteiset ja vapaaehtoiset sosiaalikustannukset sekä kulke miskorvaukset .
Ne lisätään kerrointa käyttäen palkkataulukeiden mukaisiin kustannuksiin .
Henettely ottaa huomioon sen, että
myös
välilliset
kustannukset vaihtelevat
korjuuolosuhteiden mukaan. Kulkemiskorvaukset voidaan haluttaessa eritellä muista välillisistä kustannuksista .

SYSTEEMIN KUVAUS
Järjestelmän kattavuus
Systeemillä voidaan vertailla vaihtoehtoisia
puunkorjuume netelmiä . Niihin voidaan sisällyttää valinnaisesti seuraavat korjuun osavaihee t :
leimaus
leimikon suunnittelu
puutavaran valmistus ihmistyönä
puutavaran valmistus korjuukoneilla
puutavaran koneellinen kasaus
me tsäkuljetus kuormatraktorilla
puun mittaus ja
puunkorjuun ty önjoht o .

Kone~en puu.t.avMan vaim-L.6:tu~en kustannukset ovat systeemissä voimassa olevien
maks utaulukeiden mukaisina. Koneiden siirtokorvaukset lasketaan järjestelmässä käyttäjittäin mää ritettyjen keskimääräisten siirtomatkojen perusteella.
Vakiintumattomien
korjuumenetelmien kustannukse t voidaan sisällyttää
järjestelmään maksutaulukkomuotoon
laskettujen ajankäy tt ö - ja tuntikustannuslaskelmien mukaisina .

Puu.t.avMan kone~nen ka-6~ on systeemissä
vuonna 1977 sovittujen maksutaulukeiden muotoisena . Kustannustaso korjataan vastaamaan
tarkasteluajankohd an hinta- ja kustannustasoa .
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Mwä.ku.tj e.;t.w, on j ärj es telmässä sovittujen
maksutaulukeiden
mukaisena.
Traktoreiden
siirtokustannukset lasketaan sovittujen keskimääräisten siirtomatkojen perusteella.
Systeemi sisältää mittaussäännön mukaisesti

py-b;tymdtau!M en, .tuk./Uen j äl./Wn..U:.:to.LLIM en ja
k.ud:u.puun jä1./Wn..0Uau!Men pino- ja pölkkymenetelmällä.
Kustannukset lasketaan soveltaen Metsätehon tutkimusten ajankäyttötietoja sekä mittaryhmien palkka- ja matkakustannustietoja.
Niissä otetaan huomioon sekä
välittömät että välilliset kustannukset. Uusitun pystymittauksen mukaiset ajankäyttötiedot pyritään sisällyttämään systeemiin
sen jälkeen, kun siitä on saatu riittävästi
tutkimustietoa.

Työnj oh.tok.U-6-tannu!M e.t

määritet ään
korj uun
osavaiheiden vaatiman ajankäytön, kulkemistarpeen ja konttorityöntarpeen sekä työnjohdon palkka- ja kulkemiskustannusten perusteella. Kustannusten määritys perustuu työehtosopimuksiin.
Työnvaiheittaisten kustannusten lisäksi Jarjestelmässä voidaan ottaa huomioon puutavara- tai runkolajikohtaisina mahdolliset korjuun laatuun liittyvät kustannuserot sekä
erot eri puutavaralajien kaukokuljetuskustannuksissa.
Systeemin kustannusrakenteet on määritetty
siten, että kustannukset ovat helposti muunnettavissa vastaamaan käyttäjän todellista
kustannustasoa.

Puutavaralajeittaisessa muodossa ohjelmisto
huolehtii runkolajien keskikoon ja lukumäärän arvioinnista muuntofunktioita käyttäen.
Tämäkin tarkastelutapa antaa tavallisesti
suunnittelua varten riittävän tarkat vertailukustannukset.
Sen jälkeen valitaan, mitkä seuraavista toiminnoista halutaan mukaan kustannusvertailuihin:
leimaus
leimikon suunnittelu
mittaus
korjuun t yönjohto.

KaU-bUuok.k.a annetaan korjuuajankohdan lumen
vahvuutena .
Ohjelmis to valitsee jokaiselle
työmuodolle oikean kausiluokan. Kausikorotukset lasketaan ainoastaan varsinaisille korjuun osavaiheille. Hakkuulle ja metsäkuljetukselle voidaan antaa oma kausiluokkansa.
Laskentaa varten joudutaan antamaan myös hakkuun palk.k.aU-balue .
Systeemi valitsee t ämän
perust eella muille t yö lajeille oikean palkkausalueen.
Perusmuodossaan k.onuden -6-U..It;tok.U-6-tannu!M e.t
lasketaan annettavaa laskentayksikköä, esimerkiksi lohkoa, kohti.
Laskennan ohjaustiedoilla voidaan kuitenkin määrittää kuutiomäärä , jota koht i siirrot halutaan laskea.
Täten esimerkiksi traktoreiden siirtokustannukset voidaan kohdentaa koko leimikon puumäärään, kun taas monitoimikoneiden siirtokustannukset ainoastaan niillä korjattavien
lohkojen puumäärään.

Tuotosperusteet
Korjuulohkon tiedot
Systeemissä korjuun osavaiheiden tuotokset
lasketaan ihmistyössä päivätuotoksina ja konetyössä käyttötuntituotoksina leimikoittaisten yksikkökustannusten ja ihmistyön päiväja konetyön käyttötuntikustannusten perustee lla . Työlajeittaiset tuotostasot voidaan
määritellä käyttäjäkohtaisesti.
Palkka- ja
maksusopimusten laatimisperusteiden vuoksi
laskentatapa johtaa varsin luotettaviin tuotosarvoihin.

Leimikoiden syöttömuoto
Korjuuvaihtoehtoja tulisi v ertailla korjuulohkoittain . Korjuun suunnitt elulle on t ä rkeää, että leimikot jaetaan lohkoihin oikeaoppisesti.
Lohko tulisi muodostaa siten,
että se voidaan korjata samana ajankohtana
samalla korjuumenetelmällä.

Laskennan ohjaustiedot
Leimikko tiedoston muodostaminen aloitetaan
määri ttelemällä annettavien leimikoiden syött ömuo to. Tallennus voi tapahtua joko nunk.olaj~k.oh;t~.ta
tai
puu.tav~alaj~k.oh.t~.ta
syött ömuotoa k äyt täen. Runkolajikohtaisella
muodo lla pääs tä än tarkkoihin kustannuksiin.
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Kwnpaa/Un

mä.ä.JU.;ty-6-tapaa käytettäess ä annetaan laskentayksikös t ä seuraavat perustiedot:
leimikon ·tunnistustiedot
hakkuutapa
eri työlajien maastoluokka
metsäkuljetusmatka sekä
r unko- tai puutavaralajei ttaiset
oksaisuusluokat ja
puun pituusluokat.

Runk.o.taj-Unuo.to~U-ba mää rityksessä annetaan
runkolajeittaiset puiden kappalemäärä t, niiden keskikoot ja latvakuitupuun järeys . Puu.tav~j~ U-ba syöttömuodossa annetaan
puutavaralajei ttaiset puumäärät .

Tulostus
Systeemin peAU-6-tul0-6-tU-bmuo.tona on leimikkolista, jossa laskentalohkoittain tulost e taan
kyseisissä
leimikoissa
toteutuske lpois ten
korjuuke tjujen kust annu s- ja tuotostulokset .
Leimikkotiedot tulostuvat jokaises ta laskentayksiköst ä .
Puumää rätiedot
tulostetaan
syöttömuodosta riippumatta puutavaralajeitt aisina.
Muilta osin leimikkotiedot tulostuvat syö ttömuodon mukaisina . Tietoja voi-

daan käyttää tallennuksen tarkistamiseen ja
jatkoanalyysien tekoon eri korjuuolosuhteiden vaikutuksista.
Korjuuketjuittain tulostetaan
korjuuketjun tunnistamistiedot
korjuun yksikkökustannuserittely
kustannukset yhteensä
mittauskustannukset
leimikon suunnittelu- ja leimauskus tannukset
työnjohtokustannukset
muut lisät tai vähennykset
korjuun työlajierittely
työlajin nimi
työlajin kustannukset yhteensä,
josta eritellään
siirto- ja kulkemiskorvausten
osuus sekä
leimauksen ja mittauksen osuus
maksuissa
työlajeittaiset tuotosarviot päivätai käyttötuntituotoksina.
Kustannukset tulostuvat laskentayksikön kokonaispuumäärää kohti laskettuina.
Koneiden
siirtokustannukset tulostuvat vaihtoehtoisesti annettua korjuumäärää kohti laskettuina.
Pystymittausketjuissa
leimaus-,
leimikon
suunnittelu- ja mittauskustannukset tulostuvat yhtenä lukuna .
Ne tulevat mukaan tai
jäävät pois kustannuksista laskennan ohjaus määrittelyjen mukaan.
Jos Vertailtavan korjuuketjun hakkuuvaihe
sisält ä ä poistettavien puiden valinnan, erillistä leimauskustannusta e i lasketa.
To~ena tuto~~muotona systeemiin on mahdollista liittää tiedosteon tehtävä välitulostus, jossa lasketaan
hakkuun runkolajeittaiset kustannukset
met säkulj e tuksen ja konee llisen kasauksen
puutavara lajeitta iset kustannukset sekä
muid e n korjuuva iheid e n ku s t a nnuks e t korjuumäärää kohti laskettuina .

Siirto- ja kulkemiskustannukset tulostetaan
tarkastelulohkoa kohti laskettuina kokonaiskustannuks ina.

ylläpitolaitteistolla,
mutta jäsenyrityksissä on käytössä useita eri menettelyjä eri
laitteistoille.
Systeemi
on
rakennettu
siten, että joustavimmin sen käyttö sujuu
etäiserätyyppisinä tietokoneajoina.

JÄRJESTELMÄN HYÖDYNTÄMINEN
Leimikon korjuusta päättäminen
Puunkorjuun vaihtoehtolaskentasysteemi
on
kehitetty puunkorjuun suunnittelun apuvälineeksi. Käytännön puunhankinnan johtamisessa
sen käyttö tulisi ajoittaa suunnitteluketjussa ennen korjuun menetelmästä päättämistä.
Nykyisin korjuumenetelmästä päätetään ainakin alustavasti leimikkosuunnittelun yhteydessä.
Sitä ennen leimikosta on tiedossa
ainoastaan kaupanteon yhteydessä kerätyt
korjuuo~osuhdetiedot.
Niitä pidetään usein
riittämättöminä. Koska korjuumenetelmän valinnalla voidaan vaikuttaa leim~kon korju~
kustannuksiin 0,00 - 15,00 mk/m , on vars1n
perusteltua siirtää suunnittelun tämä vaihe
nykyistä myöhäisemmäksi. Se voidaan toteuttaa siten, että leimikon ulosotto suunnitellaan niin, että kaikki käytettävissä olevat
korjuumenetelmät ovat mahdollisia .
Sen jälkeen suunnittelija v oi keräämänsä
suunnittelutiedon avulla tehdä luotettavan
vaihtoehtolaskelman ja päättää lopullisesta
ulosottomenetelmästä. Vaihtoehtoisesti korjuup11r1n korjuuesimies tai vastaava voi
kerätyn tiedon perusteella tehdä päätöksen
korjuun menetelmästä, resursseista ja ajankohdasta.
Johtamisme nettely tulisi yhdenmukaistaa koneellisesti ja ei-koneellisesti
korjattavien leimikoiden osalta .
Jos ei ole mahdollista laskea kaikkien leimikoiden vaihtoehtokustannuksia, voidaan aiemmin laskettuja leimikoita käyttää apuna
korjuun päätöksentekij ö iden koulutuksessa.
Käytännön kokemus on kuitenkin osoittanut,
että näin tehtyjen päätösten taso on huomattavasti huonompi kuin täysin kattavaa vaihtoehtolaskentaa käytettäessä.

Korjuun kehittäminen

Tämä tulo s tu s muoto on tarkoitettu aputulosteeksi puut a varala j e ittaista ku s tannus jakoa
varten.
Susyyn tätä kustannusjakoa ei ole
sisällytetty, mutta se voidaan tehdä yritysten laske ntajärj e stelmissä yrityskohtaisten
jakoperus t e iden mukai s esti.

Syst e emiä voidaan k äytt ää valtakunnallisesti
tai yrity s kohtaises ti a nalysoitaes s a

Toteutusympäristö

Kehitt ämisselvityksis sä on ot e tta va huomioon,
että systeemi on ainoastaan vaihtoehtolaskentajärjestelmä, joka ei ota huomioon korjuuorganisaation resurssitilannetta. Täten
laskelmia ei voida sellaisinaan käyttää korjuuorganisaation mitoituksen suunnitteluun.
Sitä varten on olemas s a e rillisi ä mitoitussy s teemejä .

Systeemiä ylläpidetään Nokia 80 -pienoistietokoneilla.
Varsinainen laskentaohjelmisto
on tehty FORTRAN IV -ohjelmointikielellä .
Ohjelmisto on yhteensopiva use impiin käytös sä ole viin keskust i etokoneisiin. Le imikkoa ineis ton syöttö on Me t sät e hossa t o t e ut e ttu

käytössä olevien resurssien taloudellisuutta ja niiden kehitt ämistarpeita sekä
puunkorjuun kustannustekij öiden muutosten
vaikutuksia korjuukustannuksiin.
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Tehdashintalaskelma
Metsäosastojen kustannustietoisuuden lisääntyminen on johtanut siihen, että osassa yrityksiä ollaan ottamassa käyttöön tai uusimassa leimikkokohtaisia tehdashinnan laskentaj ä rjestelmiä. Susyä voidaan käyttää niissä
apuna korjuukustannusten laskentaan. Laskennan lähtötietaina voidaan käyttää kaupanteon
yh teydessä kerättäviä tietoja. Puutavaralajeittaiset puumäärätiedot täy dennetty n ä alueen t yypillisill ä oksaisuus- ja pituusluokkatiedoilla ri i tt ävät antamaan suhteellisen
luotettavan lähtökohdan ._. Jos pyri t ään tarkkoihin kustannuksiin jo kaupantekovaiheessa,
on korjuun olosuhdetiedot kerät t ävä erikseen.
Laskelmaa voidaan tarkentaa korjuun suunnitte lun edistyessä.

Systeemi voidaan myös siirtää yrityksen omille tietokoneille .
Tällöin on mahdollista
käyttää kerät t yjä leimikkotietoja apuna leimikkoaineiston muodostamisessa. Esimerkiksi
leimikko- ja pmp:n palstatiedostoista voidaan leimikkotunnuksen perusteella pyytää
kuvaputkelle
esitäytetty
leimikkokuvaus,
jota tarkennetaan systeemin vaatimin tiedoin.
Tehdashintalaskelmaja seurantajärjestelmissä Susy liitetään yritysten laskentaj ärjestelmiin erillisten leimikkotiedoston muokkausohjelmien avulla .
Tulostusmuotona käytetään tiedostomuotoista välitulosta, jonka
perusteella suoritetaan yri t yskoh tainen kus tannusjako eri puutavaralajeille .

Korjuukustannusten seuranta
Laskentasysteemiä
voidaan
käyttää
~na
puunkorjuukustannusten seurantajärjestelmää .
Nykyise t kus tannusseurantajärj es t elmät ottavat huonos ti huomioon paikalliset toimintaolosuhteet. Pelkkien keskimääräisten korjuukustannus t en perusteella on usein vaikea
päätellä, onko jonkin organisaatioyksikön
toiminnan tulos parempi kuin jonkin toisen.
Jälkiseurannassa on mahdollista laskea kaikille korjatuille leimikoille optimaalinen
korjuun toteutusvaihtoehto. Tulosta voidaan
verrata joko halvimpien mahdollisten korjuuvaihtoehtojen tulokseen tai halvimpien organisaation käytössä olevien korjuuvaihtoehtojen tuloksiin .
Edellinen v e rtailu kertoo
korjuuresurssien kehit t ämis tarpeen ja j ä lkimmäinen resurssien käy t ön t ehokkuude n.

YLLÄPITO
Perusjärjestelmä ylläpidetään mahdollisimman
yhteensopivana nyt käytössä olevan version
kanssa.
Uus ien korjuumenetelmien liittäminen systeemiin pyritään toteuttamaan tarpeen
mukaan .
Metsäteho ylläpitää toistaiseksi valtakunnallisiin palkka- ja maksuperusteisiin liittyviä kustannustiedos t oja sekä keskustie t okoneella olevaa FORTRAN IV - ohjelmistoa .
Ohjelmis to ylläpidetään niin yleismuotoisena
ja yhteensopivana kuin mahdollista .
Tällä
pyri t ään turvaamaan jäsenille tasavertaiset
systeemin käyttömahdollisuudet .
Yrityskohtaisten
liittymien
yrityksille itselleen.

ylläpito

jää

LIITTÄMINEN YRITYSTEN
Tl ETOJÄRJESTE LMII N
KEHITYSNÄKYMIÄ
Palvelukeskusversiona sys t eemi voidaan liittää yri ty sten ti etojärjestelmiin esimerkiksi
seuraavilla tavoilla.
Leimikon tiedot tallennetaan tietovälineelle,
joka
lähetetään
laskentaan .
Tulokset postitetaan käyttäjille.
Leimikon tiedot tallennetaan • tietovälineelle ja lähe tetään linjaa pitkin laskentaan.
Tulokse t otetaan linjaa pitkin
takaisin .

Perusversionn ei ole odotettavissa suuria
muutoksia.
Leimikkoaineiston tallennuksen
ra t ionalisoimiseksi selvitetään t iedons ii rtomahdo llis~udet pmp-systeemistä Susyyn .
Metsätehossa ja tketaan korjuun ja kuljetuksen suunnittelujärjestelmien edelleen k e hittämistä . Korjuun vaihtoehtolaskentasys teemi,
Susy, on t ärkeä tämän kehittämistyön perusj ärjestelmä.
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A SYSTEM FOR CALCULATING ALTERNATIVE TIMBER HARVESTING METHODS
Metsäteho has designed a system for calculating the costs of alternative timber
harvesting methods . I t has been incorporated
intp the timber pro curement planning system

METSÄTEHO

of several timber procurement organisations .
The system makes it possible t o find the
least expensive harves t ing method for each
marked stand .
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