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TASKUTIETOKONE PUUNHANKINNAN LASKURUTIINIEN 
APUVÄLINEENÄ 

Esko Mikkonen 

Nykyaikaisten ohjelmoitavien taskutietoko
neiden kapasiteetti Tiittää sellaisiin las
kutehtäviin, joita ei kannata tehdä tieto
koneilla tai j otka on suor itettava paikassa, 
jossa tietokonetta ei ole . Monipuoliset 
valmisohjelmistot ovat kätevästi käytettä
vissä ja omia sovellutuksia on suhteellisen 
helppo laatia. Parhaiten nämä laitteet so
veltuvat esimerkiksi tukkien jälkimittauksen 
laskentaan, pinomittauksen laskentaan, kone
kustannuslaskentaan, murtoviivamittaukseen 
per ustuvaan pinta- alanlaskentaan, vakiomene
telmien korj uukustannusten vertailuihin, 
erilaisiin kannattavuuslaskelmiin jne . 

Metsätehossa on laadittu ohjelmapaketit 
Hewlett- Packardin HP- 41C: lle ja Sharpin PC-

1500: lle muun muassa tukkien kuutiointia j a 
konekustannuslaskentaa varten ja uusia kehi
t ellään. Ohjelmapaketit ovat j äsenyritysten 
käytettävissä . Ohj elmis ton avulla esimer 
kiks i tukkien jälkimittauksen laskentaan ku
luu noin viidennes aikaa verrattuna tavalli
sella pöytälaskimella laskemiseen. 

Taskutietokoneet eivät korvaa varsinaisia 
tietokoneita tai kilpaile niiden kanssa 
vaan ovat niitä täydentävä vaihtoehto . Rin
nan tietojenkäsittelyn hajautuksen kanssa 
taskutietokoneilla voidaan laskentatehtäviä 
huomattavasti ratianalisoida tulosten laadun 
ja tarkkuuden siitä kärsimättä . 

Kuva . Hewlett- Packard HP- 41 C ja Sharp PC-1500 sove ltuvat parhaiten puunhankinnan 
pienehköjen laskentarut ii ni en la s kentaan. Va lok. Met säteho 
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Mikroelektroniikan huima kehitys v11me vuo
sina on mahdollistanut käyttökelpoisten ja 
tarkoituksenmukaisten atk-rutiinien tulon 
myös metsäosastojen laskentatarpeita tyydyt
tämään. Ne vaativat kuitenkin siinä määrin 
atk-ammattilaisuutta, että kyseisten järjes
telmien suora, omakohtainen käyttö on jäänyt 
vain innokkaimpien metsäammattimiesten har
rasteeksi. Laitteistoille suunnitellut ru
tiinit ovat pienimmilläänkin olleet vain 
pi~ritason rutiineja. 

Toisaalta myös jokamiehen käyttöön tarkoite
tut taskulaskimet ovat kehittyneet muisti
kapasiteetiltaan 1960-luvun tietokonetta 
vastaaviksi, näppäimin ohjelmoitaviksi funk
tiolaskimiksi eli taskutietokoneiksi. Luon
teenomaista niiden ohjelmoinnin kehitykselle 
on ollut, että ne on pidetty toimionoiltaan 
mahdollisimman yksinkertaisina. Se on saatu 
aikaan siten, että toimintoihin on sisälly
tetty paljon esiohjelmoituja funktioita, 
mikä puolestaan helpottaa ohjelmoiritia. 

Laskinten ohjelmointikieli on poikennut 
tietokoneiden ohjelmointikielestä teknisten 
vaikeuksien vuoksi. Ongelmat on nyt ratkais
tu ja markkinoilla on laitteita, jotka säi
lyttävät muistitiedon virta katkaistunakin 
ja jotka voidaan ohjelmoida BASIC-kielellä 
tai näppäimin. 

Tarkoituksena on toisaalta ollut ottaa sel
vää niistä yritysten metsäosastojen eri ta
soilla suoritettavista rutiininomaisista las
kentatehtävistä, jotka eivät sovellu tai ovat 
merkitykseensä nähden liian suuritäisiä tie
tokoneille syötettäviksi mutta aiheuttavat 
runsaasti työtä käsin laskien, ja toisaalta 
tehdä selkoa niistä laitteista, jotka sovel
tuvat kyseisiin tehtäviin. Lisäksi laitteita 
on kokeiltu ja omia ohjelmapaketteja on kehi
tetty tyypillisten ongelmien ratkaisemiseen. 

TASKUTIETOKONEELLE 
SOVELTUVAT RUTIINIT 

Yrityksen puunhankintaorganisaation tietojen
käsittely- ja laskentatehtävät voidaan karke
asti luokitella kolmeen ryhmään: 1) hallin
nolliset, 2) tilastointia, seurantaa ja ra
portointia palvelevat sekä 3) suunnittelun 
tehtävät. Kaksi jälkimmäistä luokitellaan 
usein operatiivisiksi tehtäviksi. Puutavaran 
mittauksen tehtäviä sisältävien hallinnollis
ten rutiinien atk-toteutukset ovat edenneet 
pisimmälle. Suunnittelun teht äviin ne ovat 
vasta tulossa. 

Tehtävien laajuuden ja suuren tietomäärän 
tallentamistarpeen vuoksi taskutietokoneet 
eivät vielä tätä nykyä sovellu kahden ensim
mäisen ryhmän tehtäviin myöskään tiedonkeruu
laitteina, sillä niistä puuttuu yleensä lin
jaliikenneyhteys keskusyksikköön. Tällaisia 
mikrotietokoneita on tulossa markkinoille, 
mutta niitä ei vielä ole saatavissa. 
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Pienimuotoisimmat mittauksen ja suunnittelun 
laskentatehtä\T'.istä s<;>veltunevat parhaiten 
taskutietokoneille. Tällaisia laskentateh
täviä ovat muun muassa : 

- tukkien jälkimittauksen laskenta 

- pinomittauksen laskenta 

- konekustannuslaskelmat 

- vaihtoehtoisten vakiintuneiden korjuu-
menetelmien kustannusvertailut 

- kuljetusvaihtoehtojen kustannusvertailut 

- metsä- ja talviteiden rakentamisen 
kannattavuuden laskenta 

- pinta-alan laskenta murtoviivamittauksen 
perusteella leimikon suunnittelua tai 
metsänhoitotöitä varten 

- taimikeiden inventoinnin laskurutiinit 

- pieniläpimittaisen puun hakkuutaksojen 
koealalaskenta 

metsätilojen hinnoittelu- ja arviointi
rutiinit 

- leimikoiden saneerauksen kannattavuus
laskelmat 

- ostoa palvelevat leimikoiden puumäärä
kertymän ennakkolaskelmat 

- leimikoiden ennakkoarvolaskelma tien
varsihintana 

Näille laskelmille on luonteenomaista, että 
niiden tulosta tarvitaan usein heti lasken
tapaikalla päätöstä varten ja että laskutoi
mitus sinänsä saattaa viedä runsaasti aikaa 
(esim. jälkimittauslaskelma). Ohjelmoita
valla laskimella suoritettuna tulos on heti 
käytettävissä. Laskentarutiini voidaan oh
jelmoida tarvittaessa kyselevään ja keskus
televaan muotoon, jolloin mahdollisuus syöt
tää virheellisiä tai epäloogisia tietoja 
pienenee. 

LAITEVALIKOIMA 

Näppäimin ohjelmoi tavia laskimia, joiden 
muistikapasiteetti riittää esimerkiksi tuk
kien jälkimittausohjelmaa varten , ovat muun 
muassa Hewlett-Packardin HP-67 , HP- 34C , HP-
41C ja HP- 41CV sekä Texas Instrumentsin TI-
55, TI-58 ja TI-59 . HP- 67:ssä ja HP-34C:ssä 
on LED-näytt0 kuten myös Texas Instrumentsin 
laskimissa. Käyttöä se ei haittaa, mutta 
estää keskusteluohjelmien laatimisen . Texas 
Instrumentsin mallisto on muuttumassa ja van
hat mallit jäämässä pois myynnistä . Uutta 
mallistoa ei ole vielä esitelty . HP- 41C:n 
ja HP-41CV:n malleihin on saatavana runsaas
ti lisälaitteita, kuten magneettikorttien 
lukulaite, kasettitallennin, kirjoitin, val
misohjelmia ja muistimoduuleita sekä optisen 
koodin lukusauva. Lisäetuna on yhteensopi
vuus vanhempien HP-67/97-sarjan laitteiden 
ohjelmistojen kanssa. 



Japanilaisvalmistaj is ta Canonilla , Casiolla 
ja Sharpilla on markkinoilla näppäimin ohjel
moitavia laskinmalleja , mutta niiden ohjelma
muistikapasiteetti on sen verran rajallinen , 
ettei niillä pystytä ratkaisemaan edellä ku
vattuja, laajempia laskentatehtäviä. 

BASIC- kielellä ohjelmoitavia ovat Casion 
Fx 702 sekä Sharpin PC- 1211- ja PC- 1500-
mallit . Ne voidaan varustaa myös kirjoitti
mella ja siihen kytkettävällä nauhurilla , 
joka toimii massamuistivälineenä joko ohjel
mien tai tietojen säilyttämisessä ja siir
rossa. 

Kuvattuihin laskentatehtäviin sopii maini
tuista laitteista edellisen perusteella 
parhaiten HP-41-sarjan laitteet sekä BASIC
ohjelmoitavat Casio ja Sharp, eräin varauk
sin myös HP- 34C , HP- 67 sekä TI-58 ja TI-59 . 

OHJELMAPAKETIT JA SOVELLUTUKSET 

HP-41C- ja 41CV-laskimiin on saatavana laaja 
ja monipuolinen valmisohjelmisto joko moduu
leina tai opaskirjasina . Ne käsittävät muun 
muassa tilastotieteen perusrutiinit regres
siosuorien ja - käyrien laskemiseen asti . 
Myös matematiikkaohjelmisto on monipuolinen . 
Maanmittausta varten on myös oma ohjelmansa, 
jossa on muun muassa murtoviivamittaukseen 
perustuva pinta- alanlaskenta . Muitakin val
misohjelmia on, esimerkiksi ajastin- moduuli, 
jonka avulla laskimesta saadaan ohjelmoitava 
kello , jonka antamaa aikaa voidaan käyttää 
esimerkiksi työntutkimustarkoituksiin . 

BASIC- kielellä ohjelmoitaville laitteille on 
olemassa lähes vastaavat valmisohjelmat aina
kin tilastotieteen alalta ja epälukuisa 
joukko muita sovellutuksia. 

Metsätehossa on kehitetty joitakin valmisoh
jelmia muun muassa tukkien jälkimittauksen 
kuutiointiin sekä HP- 41C:lle että Sharp PC-
1500 : n BASICille sekä konekustannuslaskenta
ohjelma HP- 41C:lle. Nämä ohjelmat kuten 
vastaisuudessakin kehitettävät ohjelmat ovat 
jäsenyritysten saatavissa tarvittaessa . Met 
sätehossa seurataan myös muiden, lähinnä ka
nadalaisten metsää ja puunkorjuuta käsitte
leviä laskinohjelmistosovellutuksia ja niitä 
pyritään välittämään tarvitsijoille. 

PÖYTÄLASKIN- TASKUTI.ETOKONE, 
KANNATTAVUUSNÄKÖ KOHTIA 

Elekt r onisten las kimien ja taskut i etokoneiden 
hinnat ovat laskeneet samalla kun niiden suo
ri t uskyky on suuresti lisääntynyt. Edellä 
maini t ut taskutietokoneiden perusversio t mak
savat nyt 800 - 2 000 mk. Täydellisenä esi
merkiksi HP- 41C-laitteisto maksaa 5 000 -
6 000 mk ja Sharp PC- 1500 kirjoittimineen ja 
nauhureineen noin 5 000 mk . Näiden avulla 
rutiinilaskutoimituksiin kuluu aikaa tehtävää 
kohti noin viidesosa verrattuna laskemiseen 
tavallisella pöytälaskimella ja sitä kautta 
on saavutettavissa kustannussäästöjä . 

Ohjelmoitavan laskimen avulla kyetään myös 
virheettömämpiin suorituksiin ja huomatta
vasti lyhyemmässä ajassa , joten esimerkiksi 
työnjohtajille jää enemmän aikaa muihin teh
täviin ja työn tuottavuus nousee. 

PÄÄTELMIÄ 

Ohjelmoitavissa taskulaskimissa hyödynnet 
täneen tulevaisuudessa entistä tarkemmin 
mikroelektroniikan saavutukset. Laskinten 
käyttäjille se merkitsee entistä suoritus
kykyisempiä ja halvempia laitteita . Niillä 
pystyttäneen myös liikennöimään suurempien 
tietokoneiden kanssa päätteen tapaan . Nykyi
silläkin taskutietokoneilla pystytään varsin 
huomattaviin laskusuorituksiin ja niitä on 
helppo oppia käyttämään ilman pitkää ja 
vaativaa atk-koulutusta. 

Nykyisiä laskimia ja taskutietokoneita ei 
niiden huonon säänkestävyyden vuoksi yleensä 
voida käyttää ulkoilmassa esimerkiksi sateel
la, vaan metsää lähinnä oleva käyttöpaikka 
on esimerkiksi auto . 

Metsäosastojen tietojenkäsittelyn hajautus 
etenee piireihin varsin hitaasti, sillä vas
ta 1980-luvun puolen välin jälkeen laitteet 
ovat käytössä suurimmalla osalla yrityksiä . 
Siihen mennessä henkilökohtaisilla, ohj el
moitavilla taskulaskimilla ja taskutieto
koneilla voidaan rutiinilaskentaa huomatta
vasti rationalisoida . 
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