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Helmikuun 1984 aikana puutavaran ja hakkeen 
kuljetuksiin osallistuneiden autojen määriä, 
laatua ja käyttöä koskeva tilasto on valmis
tunut. Mukana on Metsätehon jäsenten, met
sähallituksen ja Suomen Sahat r.y:n jäsen
ten työllistämä kalusto . Vastaavaa tilas
toa puutavara-autoista koottiin viimeksi 
VUonna 1981. Hakeautot ovat tilastossa nyt 
ensimmäistä kertaa. 

Puutavara-autojen keskimääräinen kantavuus 
on noussut 25 . 9 tonnista 30 . 0 tonniin eli 
18 % vuoden 1981 tilastoon verrattuna. Suu
rin SyY tähän on sallitun kokonaispainon ko
rotus 42 tonnista 48 tonniin, joka toteutet
tiin vuonna 1982 . Helmikuussa 1984 77 % 
puutavara-autoista ja 79 % hakeautoista oli 
rekisteröity 48 tonnin kokonaispainolle . 

PUUTAVARAN KAUKOKULJETU KSET 
VUONNA 1983 

Tauno Laajalahti 
Olavi Pennanen 
Metsätehon moniste 14.9.1984 

Puuta toimitettiin t ehtaille noin 36 milj . m3 
eli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna . 
Myyjien - lähinnä metsähallituksen - suoraan 
tehtaalle kuljettama puumäärä ja muiden yri
tysten vaihtokauppoina tehtaalle kuljettama 
Puumäärä lisääntyivät 4 prosenttiyksikköä . 

Teh taalle tuotiin kotimaisesta puutavarasta 
71 % autoilla, 9 % rautateitse ja 20 % vesit
se . Autokuljetuksen osuus suureni 3 prosent
tiyksikköä, kun taas vesitiekuljetuksen pie
neni 2 ja rautatiekuljetuksen 1 prosentti
Yksikköä . Puumäärien muutokset olivat samat . 

18/ 1984 

Kulj etussuori t teesta (m 3km) aut okuljetuksen 
osuus oli 49 %, rautatiekuljetuksen 17 % ja 
vesitiekuljetuksen 34 %. Kuljetustapojen muu
tokset vastaavat sopeutumista kustannuskehi
tykseen, koska autokuljetuskustannukset pie
nenivät hieman ja vesitiekuljetus- ja rauta
tiekuljetuskustannukset suurenivat . 

Autokuljetuksen yksikkökustannukset pieneni
vät edellisvuoteen nähden 0.5 %, kun taas 
rautateitse kuljetettujen puutavaroidea yk
sikkökustannukset suureuivat 6 % ja vesitse 
kuljetettujen 8 %. Vuonna 1983 metsäteolli
suuden puutavaran kaukokuljetuksen suoranai
set yksikkökustannukset olivat 2 % suuremmat 
kuin edellisenä vuonna. Kun inflaatio ote
taan huomioon, kustannukset pienenivät reaa
lisesti . 

Autokuljetus- ja uittomatka pysyivät ennal
laan eli 75 km:nä ja 230 km:nä. Rautatie
kuljetusmatka lyheni hieman ja oli 282 km. 

ATK-PERUSTAINEN OMIEN METSIEN 
KÄYTÖN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ 

Esko Mikkonen 
Metsätehon moniste 3.10 .1984 

Elokuussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa j är
j estetyn Metsäntutkimuslaitosten kansainvä
lisen liiton (IUFROn) kolmannen divisioonan 
kokouksen yhteydessä oli osanottajilla mah
dollisuus tutustua Great Northero Paper 
-yhtiön omien metsien käytön suunnittelujär
jest elmään . Yhtiö toimii Mainen osavaltion 
alueella, jossa se omistaa noin 0.9 milj . ba 
metsämaata ja hoitaa ja käyttää sen lisäksi 
noin 0 . 13 milj. ha:a muiden omistamia metsä
maita. Yhtiön tehSfat käyttävät vuodessa 
puuta noin 3 milj . m , josta kuusikuitupuuta 
on peräti 90 % ja sahapuuta loput. Muiden 
puulajien, lähinnä lebtipuiden, osuus on vä
häinen. Hankitusta puusta noin puolet saa
daan omista tai hoidossa olevista metsistä . 
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Metsäosaston tietojen keruuta ja tarvittavaa 
suunnittelua varten on vuodesta 1979 alkaen 
kehitetty atk-pohjaista karttaj ärjestelmää, 
joka perustuu pääasiassa ilmakuvatulkintaan 
ja inventointitietoihin. 

Tietojärjestelmä on pääpiirtein seuraava: 

1) Tietojen keruujärjestelmät 

o Metsävaratietojen keräys 
- metsien arviointijärjestelmä 
- pystyvarantojärjestelmä 
- metsätähteiden arviointijärjestelmä 

o Uudistusalojen arviointijärjestelmä 

o I stutusten seurantajärjestelmä 

o Ilmakuvaus ja kartoitus 

2) Tietokannat 

o Historiallinen tieto 

o Karttaperusteinen nykytilanne 

o Olemassa olevat kartat 

3) Tietojen analysointi ja hyväksikäyttö 

o Kasvun ja tuotoksen simulointimallit 

o Pitkän aikavälin suunnittelun mallit 

o Lyhyen aikavälin suunnittelun mallit 

Kaikista näyttöruudulle otetuista tiedoista 
saadaan paperikopiot. Lisänä on vielä joukko 
päät teitä, joilla voidaan liikennöidä j är
jestelmän kanssa. Tavallista tulostusta var
ten on rivikirjoitin. 

Laitteisto on a l un perin suunniteltu tieto
koneavusteisen suunnittelun tarpeisiin ja 
muutettu "räät ä lintyön ä " yhtiön tarpeita 
vastaavaksi. 

Lai tteis t oa on pysty tty käyttämään t äysimää
r äisest i hyväksi vasta pari vuotta. 

Käy tt äjän kannalta suunnitteluj ärjestelmän 
mielenkiin toisia piirteit ä ovat: 

Alueen peruskartan päälle voidaan tieto
kannoista muodostaa 63 eri "kerrosta" 
suunni ttelut ie toa, esim. t ies t ö , puus t o 
puulajeittain, hakkuutapahtumat, maapohja, 
me tsänhoi totoimenpiteet jne. Nämä t iedo t 
voidaan saada alueittain, lohkoittain, 
kuvioittain tai muun hallinnollisen yksi
kön puitteissa. 

Erityisjär jes te lyin kerrosten määrä voi
daan kolminker taistaa. 

Kaikesta tarvittavasta saadaan haluttaes
sa monivärikartat. 

Järjes te lmän käytön suurimpana hankaluutena 
on aluksi tietojen saamisen hitaus tieto
kantoihin, vaikka ilmakuvatulkinta on varsin 
nopea tapa s yött ää perustietoja. 
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Yhtiössä on todettu, että tämänkokoinen jär
jestelmä voi juuri ja juuri selvitä noin 
miljoonan hehtaarin suunnittelutarpeesta, 
mutta isompi alue tai lisätehtävät vaatisi
vat lisää levymuistitilaa. 

Tällaisen suunnittelujärj estelmän 
USA:ssa on 3.6- 4 . 0 milj . mk. 

hinta 

Tarkempia tietoj a järjestelmäs tä saa Metsä
tehosta. 

PYSTYMITTAUKSEN AJANMENEKKI 

Markku Halinen 
Metsätehon tiedotus 390 (ilmes t yy t ämän 
vuoden loppuun menness ä) 

Alkuperäistä, 1960- luvun lopulla kehitettyä 
PMP-systeemiä käytettiin pitkään lähes muut
tumattomana, kunnes ensimmäiset suurehkot 
muutokset tehtiin vuonna 1982. Pystymitta
uksen kentt ä t öiden osalta ne vaikuttivat 
eniten koepuiden mi ttaukseen, sillä tarvit
tavien koepuiden määr ä väheni ja pienimpien 
puiden yläläpimitan mi ttaus poistettiin. 

Samalla kun pys t ymittaus on yleistynyt ja 
kokemus lisääntynyt, myös t yömenetelmät ovat 
kehittyneet a lkuperäisi in ve rrattuna. Sen 
vuoksi Metsäteho halusi selvittää ty önvai
heittain pystymittauksen nykyisen ajanmene
kin ja kustannukset sekä niiden riippuvuuden 
erilaisista olosuhteista ja edellä mainit
tuj en muutos t en vaikutuksen ajanmenekkiin. 

Työnvaiheit tainen ajanmenekki selvi tetti i n 
seurantatutkimuksella. Siihen osallistui 23 
metsä teollisuuden ja me t säha lli tuksen vaki
tuisesti t oimivaa pys t ymit tausryhmää eri 
puolilta maa t a. Kaikkiaan ryhmä t mi ttasiva t 
vuoden 1983 syyskuun ja joulukuun välisenä 
aikana 182 leimikkoa . Muutamia yksi t yiskoh
tia tutkittiin lisäksi suppean aikatutkimuk
sen avulla. Eri pys t ymi ttausmenetelmien 
käyttöä erilaisissa olosuhteissa selvi t e t
tiin erillisellä kyselyllä . 

Seurantatutkimuksen koko aineiston perus 
teella laskettu keskimääräinen pystymittauk
sen kokonaisajanmenekki , johon sisäl t yvä t 
leimikon suunnittelu, puiden leimau s ja l uku , 
koepuiden mi ttaus, laskennan valmistelu, 
ku lkeminen leimikolle3ja takaisin ja keskey
t ykse t, o~i 7 . 5 min / m (avohak~uuleimikoissa 
5 . 5 min / m ja muissa 9 . 5 min/m ) . 

Suu rimman osan kokonaisajanmenekistä vie 
puiden leimaus ja luku , jonka osuus kasvaa 
leimikon kuutiomäärän kasvaessa ja on suurim
millaan lähes puolet kokonaisajanmenekistä. 
Toiseksi suurimman osan vie koepuiden mi t
taus. Sen osuus on suurimmillaan toisaalta 
kuutiomääräl tään pienissä ja toisaalta run 
gon keskikooltaan suurissa leimikoissa . 



Alempaan Metsätehon tutkimukseen (Metsätehon 
tiedotus 347 1978) verrattuna pystymittauk
sen työnvaiheittainen ajanmenekki on pienen
tynyt muutosten ansiosta lähinnä koepuiden 
mittauksessa varsinkin kuutiomäärältään ja 
rungonkooltaan pienissä leimikoissa . 

Myös keskimääräinen kokonaisajanmenekki on 
pienentynyt. Siihen ovat syynä paitsi 
edellä mainitut muutokset koepuiden mittauk
sessa ja leimikko-olosuhteissa myös pysty
mittausryhmien koon pieneneminen, sillä 
aiempaan tutkimukseen verrattuna kolmen ja 
neljän henkilön ryhmien käyttö on vähenty
nyt ja tilalle ovat tulleet kahden henkilön 
ryhmät ja puiden lukuvaiheessa ns. yhden 
miehen luku, jossa puiden luvun ja ylösoton 
suorittaa sama henkilö. 

Tämän tutkimuksen mukaan esim. avohakkuu
leimikoissa puiden luvun ajanmenekki puuta 
kohti oli yhden miehen lukua käytettäessä 
noin 25 % pienempi kuin ylösottajaan perus
tuvassa puiden luvussa kolmen henkilön ryh
millä. Vastaavasti koepuiden mittauksessa 
kahden henkilön ryhmien ajanmenekki koepuuta 
kohti oli 28 - 36 % pienempi kuin kolmen 
henkilön ryhmien ajanmenekki. Kaikkiaan 
edellisen perusteella kahden henkilön pysty
mittausryhmän tuottavuus on käytettäessä 
puiden luvussa ns. yhden miehen lukua lei
mikon kuutiomäärän ja rungon keskikoen 
mukaan 15 - 35 % suurempi kuin kolmen hen
kilön ryhmän tuottavuus. 

Kun edelleen pyritään pystymittauksen ajan
menekkiä ja kustannuksia pienentämään, 
Voidaan tulosten perusteella todeta, että 
varsinkin päätehakkuuleimikoissa tulisi 
entistä enemmän käyttää kahden henkilön 
ryhmiä ja ns. yhden miehen lukua. Kasvatus
hakkuuleimikoissa tulisi puolestaan välttää 
neljän henkilön ryhmiä ja käyttää niiden 
Sijasta kolmen henkilön ryhmiä . 

KOULUTTAJIEN OPINTOMATKA RUOTSIIN 

Koonneet Erkki Hänninen ja Sture Lampen 
Metsätehon moniste 14.6.1984 

Ryhmä metsäalan kouluttajia tutustui kolmen 
Päivän aikana Domänverketin ja Korsnäs-Marma 
AB : n sisäiseen koulutukseen ja tiedotukseen . 
Lisäksi ryhmä tutustui Forskningsstiftelsen 
Skogsarbe tenin järjestämään tiedotus- ja 
koulutustoimintaan sekä Tukholman kaupungin 
AV-keskuksen toimintaan. 

Tukholman kaupungin AV-keskus on yh teiskun
nan ylläpitämä , kouluja palveleva oppima teri
aalin jakelukeskus. AV-keskus ei itse val
mista tai tuota esitettävää materiaalia , 
Vaan sille tarjotaan valmiita ohjelmia , 
joista se valitsee hankittavan ma teriaalin. 
Keskukseen on hankittu myös metsäaiheis ta 
materiaalia. 

Metsätehoa vastaava tutkimuslaitos Forsk
ningsstiftelsen Skogsarbeten välittää pää
asiassa tutkimustuloksiaan kirjallisesti. 
Vuosittain laitos julkaisee runsaat 40 tut
kimusraporttia ja työohjetta sekä noin 30 
lehtiartikkelia. 

Toinen tulosten levityskanava on kurssitoi
minta. Vuosittain pidetään noin 30 kurssia, 
joiden aiheet juontuvat tutkimusraporteista 
ja alan tiedon tarpeesta. Kursseja markki
noidaan lehti-ilmoituksin, kiertokirjein 
sekä henkilökohtaisin kontaktein. 

Skogsarbeten valmistaa myös elokuvia tiedon
välitystä ja opetusta varten. Elokuvien ai
heet tulevat sekä talon sisältä että ulko
puolisilta. 

Domänverket hoitaa liikelaitoksena Ruotsin 
valtion metsiä. Henkilökuntaa on yhteensä 
6 000, joista l/4 on toimihenkilöitä. 
Alueet ovat melko itsenäisiä, myös koulutus
asioissa. Esimiesten ja alaisten välisten 
suunnittelukeskusteluiden pohjalta laaditaan 
3-vuotinen koulutussuunnitelma, joka muoka
taan esitykseksi aluejohtajalle. 

Suurin osa koulutuksesta toteutetaan Färnan 
kurssikeskuksessa. 

Johtamistaidollisen koulutuksen perustana on 
tavoitejohtaminen. Tavoitteiden asettamis
keskustelua on harjoiteltu kaikilla tasoilla. 
Johtamistaidollinen koulutus toteutetaan si
säisenä, konsulttien avustuksella. 

Sisäisen tiedotuksen parhaaksi muodoksi on 
todettu tapaamiset, joissa tieto kulkee kah
teen suuntaan. Lisäksi julkaistaan koko 
yritystä koskevia, alueita koskevia ja pai
koitellen piiriä koskevia henkilökuntalehtiä . 

Korsnäs-Marma AB:n metsäosastolla on henkilö
kuntaa yhteensä 940, joista toimihenkilöitä 
noin 215 . Yrityksen koulutusohjelma suunni
tellaan yhdessä ammattiliittojen nimeämien 
edustajien kanssa. Kurssit järjestetään 
pääasiassa sisäisesti asiantuntijaopettajia 
hyväksikäyttäen. 

Yrityksessä on järjestetty kaikille tasoille 
yhteistoimintakoulutusta. jonka tavoitteena 
on saada aikaan avoimempi suhtautuminen työ
tovereihin ja lisätä yhteisymmärrystä eri 
tehtävissä olevien kesken. Aloite on tullut 
yrityksen johdolta ja se on lisännyt koulu
tuksen arvostusta. Koulutuksen avulla luo
daan edellytyksiä joustavasti ratkaista työ
ryhmissä esiintyviä ongelmia sekä kohdata 
muutoksia. 

Myös Korsnäs- Marma AB: ssä pidetään tärkeänä 
sisäisen tiedotuksen kanavana tavoitejohta
misen keskusteluja . Keskuskonttori julkaisee 
henkilökuntalehteä ja perehdyttämislehteä. 
Lisäksi alueet julkaisevat omia henkilökun
talehtiään. 
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PUUNKORJUU RUOTSISSA 1982- 1990 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten, Resultat Nr 8 1984 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten selvittää 
toistuvasti kyselytutkimuksen avulla, miten 
puuta korjataan Ruotsin suurmetsätaloudessa. 
Vastauksista ilmenee nykytilanteen kuvauksen 
ohella arvio tulevasta kehityksestä. 

Kyselyt on lähetetty niille yrityksille ja 
yhteisöille, joi~n arvioidaan hakkaavan 
vähintään 20 000 m vuodessa. 

Selvitys kattaa 38 milj. m3 eli noin 62 % 
Ruotsin metsien koko hakkuumäär~tä , joka 
vuonna 1982 oli runsaat 60 milj. m. 

Korjuumäärät vastausten mukaan: 

Päätehakkuu 
- runkopuuta 
- osapuuta 

Harvennushakkuu 
- runkopuuta 
- osapuuta 

Hakkuutähteet, kannet, 
raivauspuu 

3 Yhteensä milj . m 

1982 

29 .7 
0.1 

7.4 
0.4 

0.5 

38.1 

1985 

29.0 
0.6 

8.2 
1.5 

0.9 

40.2 

1990 

27.8 
1.7 

8.6 
2.9 

1.5 

42.5 

Päätehakkuiden korjuumenetelmien osuudet, %: 

1982 1985 1990 

Miestyönä moottorisahalla 23 .5 18.2 13.6 

Kaato moottorisahalla + 
prosessori 
Kaatokone + prosessori 

28 . 2 

22.5 

Harvesteri 21.1 

Muut tavaralajimenetelmät 3 .4 

22.7 

12.8 

41.9 

1.4 

18.6 

6.1 

54.2 

0.7 

Runkomenetelmä 0.3 0.3 0.3 

Osapuumene telmä 0.3 2.0 5.8 

Puu- ja hakemenetelmä 0.7 0.7 0.7 

Yhteensä 100.0 100 .0 100.0 

Metsäteho Review 18/1984 

Harvennushakkuiden korjuumenetelmien 
osuudet, %: 

1982 1985 1990 

Tavaralajimenetelmä 
- ihmistyönä 67.5 44.4 29.3 
- osa koneellistettu 26 .0 36.1 38.8 
- koneellisesti 1.3 4.1 6.0 

Osapuumenetelmä 
- osa koneellistettu 5.2 14.4 22 .4 
- koneellisesti 1.0 3.5 

Yhteensä 100.0 100.0 100.0 

Manuaalisen tavaralajeinahakkuun eri t yönvai
heiden ajankäyttö jakautuu karkeasti seuraa-
vasti: 

Kaato 

Kasaus 

Karsinta 

Katkoota 

15 % 

15 % 

55 % 

15 % 

Tätä jakaumaa on käytetty kone~~~
M:teen laskennassa. Koneellistamisasteella 
tarkoitetaan konetyöllä korvatuo ihmistyön 
prosentuaalista osuutta. 

Konee11istamisasteen kehitys ·1974 - 1990: 

Päätehakkuu 

Harvennus
hakkuu 

1974 1976 1979 1982 1985 1990 

% 

35 54 64 72 78 82 

0 3 13 28 48 61 
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