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PUUNKORJUUN JA KORJUURESURSSIEN SUUNNITTELU 
- OSA HANKINNANSUUNNITTELUA 

Antti Korpilahti 

Katsauksessa esitetään menettelytapa ja mik
rotietokoneella rakennettu sovellus vastuu
alueen puunkorjuun ja korjuuresurssien suun
nittelemiseksi. 

Hankinta-alueen tai -piirin puunkorjuusuunni
telmat on luontevaa perustaa vastuualueen 
leimikoiden rakenteeseen. Silloin vuotuisen 
korjuumäärän ajoituksessa kuukausille voidaan 
ottaa huomioon erityyppisten leimikoiden 
korjuumahdollisuudet. Korjuun työpanos las
ketaan leimikkotyypeittäin vallitsevien olo
suhteiden mukaan. Korjuuresurssien tarve ja 
työllistyminen kuvataan kuukausijaksoisesti 
ja resurssit voidaan mitoittaa tarkasti. 

Puutavaralajeittaiset kuukausittaiset korjuu
määrät saadaan lasketuksi leimikkotyypeit
täisten maar~en ja puutavaralajijakaumien 
perusteella. Korjuun suunnittelun tuottamat 
korjuumäärät samoin kuin leimikkorakenteeseen 
ja muihin korjuuolosuhteisiin perustuvat 
korjuukustannukset voidaan siirtää hankin
tasuunnitelmaan ja -budjettiin . 

JOHDANTO 

Monitoimikoneiden käyttö hakkuussa lisääntyi 
huomattavasti 1980-luvun lopulla. Samanai
kaisesti huoli ihmistyövoiman riittävyydestä 
alkoi kasvaa. Metsätyö on rationalisoinnin 
ja koneellistamisen johdosta nopeutunut. 
Kehitys antaa toiminnan suunnittelulle uusia 
haasteita. Jotta puunkorjuuresurssit saatai
siin riittämään ja puu korjatuksi edullisin 
kustannuksin, korjuusuunnitelmat on perus
tettava entistä tarkempiin tietoihin ja kor
juunsuunnittelu on liitettävä saumattomasti 
hankinnansuunnitteluun. 

Puunkorjuun suunnittelumenettelyjä on kehi
tetty ja käytössä varsinkin leimikoissa tai 
työmailla. Esimerkkeinä voidaan ma1n1ta 
Metsätehon kehittämät korjuukustannusten 
vertailulaskentasysteemi (Susy) ja menette
lytapa leimikkotietojen keräämiseksi samalla 
kertaa leimikon hinnoitteluaja korjuun suun
nittelua varten. Myös eri korjuumenetelmien 
kilpailukykyä on useasti verrattu keskenään. 

Lähes kaikissa puunkorjuuntutkimuksissa ver
rataan erilaisilla menetelmillä saavutettuja 
tuloksia toisiinsa. Tietämys tältä alueelta 
onkin varsin hyvä. 

Organisaatioyksikön toiminnan tutkiminen on 
tullut ajankohtaiseksi. Varsinkin vastuualu 
een - hankinta-alueen ja hankintapiirin -
resurssien mitoitusta ja käytön ohjausta 
koskevan päätöksenteon tueksi on kaivattu 
välineitä. Tässä raportissa esitetään eräs 
tapa ja mikrotietokoneelle rakennettu malli 
vuotuisen puunkorjuun suunnittelemiseksi. 
Mallia voidaan käyttää puunkorjuuresurssien 
erillistarkasteluihin, mutta paras tulos 
saadaan, kun korjuunsuunnittelu mielletään 
osaksi hankinnansuunnittelua. Korjuumalli 
tuottaa kuukausittaisen puutavaralajivirran 
ja korjuukustannukset, jotka voidaan siirtää 
hankintasuunnitelmaan ja -budjettiin . 

PUUNKORJUUN SUUNNITIELUMALLI 

Mallin kuvaus 

Korjuunsuunnittelussa puumäärät eritellään 
omistaj ittain kuten hankinnansuunnittelussa 
(kuva 1). Lähtötietoina ovat yksityismets ien 
pystykauppojen ja omista-metsistä -korjuun 
vuosipuumäärät hankinta-alueella tai -piiris
sä. Sen jälkeen esitetään, missä suhteessa 
vuotuiset korjuumäärät jakautuvat ihmistyö
valtaisten ja koneellisten korjuumenetelmien 
kesken sekä eri hakkuutapojen osuudet niissä. 
Hakkuutavoittaiset korjuumäärät jaetaan lo
puksi leimikkotyyppeihin. Mallissa käytetään 
hakkuutapoja ensiharvennukset, muut harven
nukset ja päätehakkuut. Leimikkotyypit puo
lestaan esitetään puulaj ivaltaisuuksittain: 
mäntyvaltaiset, kuusivaltaiset ja koivuval
taiset. Näin ositeltuna ihmistyövaltaisin 
menetelmin korjattava puumäärä tulee yleensä 
jaetuksi 9:ään hakkuutavan ja puulajivaltai
suuden määrittämään leimikkotyyppiin. Kun 
koivuvaltaisia leimikoita ei juurikaan korja
ta koneellisesti, voidaan koneellisen korjuun 
tarkastelu rajata 6 leimikkotyyppiin. 
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Korjuu ajoitetaan kuukausille leimikkotyy
peittäin prosentteina leimikkotyypin vuosi
puumäärästä. Kun jokaisella leimikkotyypillä 
on oma puutavaralajijakaumansa, saadaan las
ketuksi korjuusta kuukausittain tienvarteen 
tuleva puuvirta puutavaralajeittain. 

Puunkorjuussa cyöpanos saadaan, kun korjuu
määrä jaetaan tuotoksella. Työpanos laske
taan kuukausittain leimikkotyypeittäin. Sitä 
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Kuva 1. Puunkorjuun suunnittelussa vuotuiset korjuumaarat 
ositetaan hakkuutavan ja puulajivaltaisuuden mukaisiin 
leimikkotyyppeihin, joiden korjuu ajoitetaan kuukausille 

varten on määritettävä korjuutyön tuotokset 
vastaavasti leimikkotyypeittäin ja korjuu
olosuhteittain (mm. lumen vaikutus). Tuotok
set voidaan laskea esimerkiksi Susy-sovelluk
sella. Silloin ihmistyönähakkuun tuotokset 
ovat m3/työpäivä ja konetyön tuotokset m3/ 

käyttötunti. Korjuun vaatima työpanos saa
daan miestyöpäivinä ja konetyön osalta käyt
tötunteina kuukausittain. 

Ihmiscyövoiman kokonaistarpeen ja käytön tar
kastelemiseksi hakkuun vaatima miestyöpanos 
muutetaan metsurimääräksi ja malliin lisätään 
metsänviljelyn, taimikonhoidon ja muiden 
töiden kuukausittaiset työntekijätarpeet. 
Työvoiman käytön suunnittelussa malliin anne
taan vakinaisten ja kausivakinaisten työnte
kijöiden määrät kuukausittain. Tietoja muu
tetaan, kunnes saavutetaan haluttu lopputu
los, esimerkiksi vakinaisille 190 ja kausiva
kinaisille ·100 työpäivää/vuosi. Työvoiman
tarkastelu tuottaa tietoa myös tilapäisten 
työntekijöiden tarpeesta . 

HeCsäCrakcoreiden, samoin kuin axmiCoimiko
neiden kuukausittainen tarve esitetään 2-
vuoroaj on mukaisena. Tämä tieto on avuksi, 
kun mitoitetaan koneiden määrää. Kaluston 
työllistyminen vuoden kuluessa lasketaan ja 
kuvataan erikseen annetulle konemäärälle. 
Siinä on mahdollista ottaa huomioon kausiko
neidenkin käyttö. Mallissa tarkastelut pe
rustetaan keskikokoisten kuormatraktoreiden 
ja kuormainharvestereiden tuotoksiin ja kus
tannuksiin. 

Ihmistyönähakkuun kuscannuksec saadaan las
ketuksi olosuhteiden mukaisina Susy-sovelluk
sella samalla, kun määritetään tuotokset. 
Koneiden käyttökustannukset lasketaan koneil
la kussakin tarkastelutilanteessa saavutet
tavan vuotuisen käyttötuntimäärän mukaan. 
Käyttökustannusten laskenta sisältyy malliin 
kiinteänä osana. Korjuun yhteiskustannukset 
- työnjohto, leimikon suunnittelu ja mittaus 
- otetaan mukaan Susy-sovelluksen laskentatu-
loksista. 

Korjuun suunnittelun culoksec esitetään pää
osin kuvina. Niistä ilmenee tarkastelun koh
teena olevien seikkojen kehittyminen kuu
kausittain. Suunnittelumalli on rakennettu 
taulukkolaskennalla ja sitä käytettäessä 
voidaan koko ajan seurata tulosten numeeris
ten arvojen kehittymistä. 

Yhteydet hankinnansuunnitteluun 

Kun korjuunsuunnittelu on saumaton osa han
kinnansuunnittelua, lasketaan puutavaralaji
kertymät leimikkotyypeittäin, kuten edellä 
kuvattiin. Hankinnansuunnittelu antaa kor
juunsuunnittelulle vain vuotuisen korjuuta
voitteen ja s a a siltä kuukausittaiset puuta
varalaj e ittaiset korjuumää r ät. Silloin puu
tav a r alajivi r ta perustetaan v as tuua luee n 



leimikoiden rakenteeseen ja siihen , kuinka 
erityyppisten leimikoiden korjuu voidaan 
ajoittaa. Tavanomainen hankinnansuunnittelu 
pohjautuukorjuumäärän keskimääräiseen puuta
varalajijakaumaan ja suurpiirteiseen arvioon 
korjuun ajoittumisesta. Silloin suunnittelu 
on jokseenkin irrallaan leimikkorakenteesta 
ja erityyppisten leimikoiden korjuun ajoit
tamisen vaihtoehdoista. 

Korjuukustannukset lasketaan olosuhteiden 
mukaisesti kuukausittain. Niitä voidaan 
käyttää hankinta - ja rahoitusbudjettien koos
tamisessa. Suunnittelumallissa kustannuksia 
ei jaeta puutavaralajeille . Puutavaralaj eit
taisen kustannusbudjetin tekemiseksi mallia 
tulisi siltä osin täydentää. 

MALLIN HYÖDYNTÄMINEN 

Puunkorjuun suunnittelumalli tukee neljää 
merkittävää toiminnansuunnittelun tehtävää 
ja kytkee ne toisiinsa vuorovaikutussuhtee
seen . Päätavoitteena voidaan pitää sitä, 
että hankinnan puutavaralajivirta mahdolli
simman hyvin vastaa puunkäyttöä . Kun käyttö 
on seisokkej a lukuun ottamatta lähes tasaista 
mutta puunhankinta talveen painottunut, tuli
si hankinnan kausivaihtelua tasoittaa. Kuo
rellisesta havupuutavarasta aiheutuvan hyön
teistuhoriskin välttämiseksi puun korjuu ja 
kuljetukset tulisi ohjata siten, että kevääl
lä hyönteisten parveiluaikaan metsävarastoi s 
sa ollut puutavara voidaan kuljettaa kesän 
alkupuolella pois, ennen kuin uudet hyöntei
set aikuistuvat. Kun korjuun tarkastelu 
perustetaan leimikoiden korjattavuus- ja 
puutavaralajitietoihin , voidaan tarkasti 
kuvata se, millä tavoin korjuun ajoitusta on 
mahdollista vaihdella ja minkälaiseksi puu
virta kussakin tapauksessa muodostuu. Kun 
korjuunsuunnittelu on välitön osa hankinnan-

/ suunnittelua, voidaan helposti tarkastella 
sitä, kuinka hyvä koko hankinnan puuvirran ja 
puunkäytön yhteensopivuus ja varastojen kehi
tys voidaan saavuttaa korjuun suomilla vaih
telumahdollisuuksilla . 

Suunnittelun toisena tehtävänä voidaan pitää 
ihmistyövoiman ja koneresurssien tarvetta 
koskevien tietojen tuottamista. Puunkorjuun 
vaatima työpanos johdetaan suunnittelumallis
sa eri leimikko- ja korjuuolosuhteissa saavu
tettavien tuotosten avulla ja muutetaan kuu
kausittaisiksi työvoiman- ja koneidentarpeik 
si. Kun erityyppisten leimikoiden korjuun 
ajoitusta muutetaan, malli laskee välittömäs
ti uudet työvoiman- ja koneidentarpeet. Yhä 
tarkempia konetyön työpanos- ja koneidentar
vetietoja tarvitaan, kun vastuualueella teh
dään yrittäj äkohtaisia. urakointisopimuksia. 
Suunnitte lumalli laskee, kuinka paljon kor
juutyötä on kuukausittain tehtävä eli yrittä
jille tarjottavissa . 

Kun työvoiman ja koneiden tarve tiedetään , 
siirrytään tarkastelemaan sitä, kuinka niiden 
käyttö järjestetään ja kuinka suureksi työ
voiman ja koneiden määrä mitoitetaan. Jotta 
vas tuualueen ihmistyövoiman käyttöä voidaan 
suunnitella kokonaisvaltaisesti, malliin 
lisätään tiedot metsänhoito- ym. töiden työ
voimantarpeista . Silloin eri töiden vuorot
telun tarpeet voidaan sovittaa yhteen. Las 
kentamallin käyttö parantaa lisäksi tietä
mystä siitä, minkälaisella työskentelyaktii
visuudella vuotuinen työssäolopäivien määrä 
kertyy. 

Koneiden määrän ja käytön suunnittelun lähtö
kohtana voidaan pitää olevaa tilannetta. Kun 
käytettävissä olevan kaluston määrää verra
taan laskettuun kuukausittaiseen koneiden 
tarpeeseen, voidaan heti päätellä, onko ka
luston määrä sopiva . Kaluston määrää muutta
malla voidaan kokeilla, milloin mitoitus 
vastaa tarvetta. 

Jos kuukausittaiset korjuumäärät vaihtelevat 
runsaasti, kalustoa tarvitaan korjuun huippu
aikana paljon, mutta suuren osan vuotta sitä 
on tarpeeseen nähden liikaa. Vuotuinen kone
kohtainen käyttöaika jää silloin pieneksi. 
Epätasainen työllistyminen näkyy myös eri 
työvuorojen kuukausittaisista määristä . Jos 
huippukauden hoitamiseen ei riitä kohtuulli
nen "venyminen" kuten päivittäinen työvuoro
jen pidentäminen tai ajo viikonvaihteina 
joita mallilla voidaan kokeilla - muutetaan 
leimikoiden korjuun ajoitusta niin paljon, 
kuin puuvirtojen tarkastelu ja leimikoiden 
korjattavuus sallivat. 

Suunnittelun lopputulos valaisee, kuinka 
tarkalle toiminta on niin kaluston kuin olo
suhteidenkin puolesta asetettu ja minkälaista 
käyttötehokkuutta edellytetään vuoden eri 
aikoina. Sillo in urakanantaja ja urakoitsi 
jat voivat hyvin varautua itse toimintaan ja 
sen sopeuttamiseen odottamattomiin muutok
siin. 

Suunnittelun neljäs osatehtävä on kustannus
tiedon tuottaminen . Ihmistyönähakkuun kus
tannukset saadaan leimikkotyypeittäin olosuh
teiden mukaisina. Kun korjuuta siirretään 
talvelta lumettomalle ajalle tai päinvastoin, 
olosuhteiden muuttumisesta johtuva kustannus
ten muutos näkyy tuloksissa. 

Konetyön kustannukset lasketaan vuotuisen 
käyttöajan mukaan. Eniten kustannuksiin 
vaikuttaa se, kuinka tehokkaasti koneita 
käytetään . Lumi pienentää konetyön tuotosta 
yleensä melko vähän. Edulliset kustannukset 
saavutetaan, kun korjuu voidaan ajoittaa 
tasaisesti ja silloin kaluston määrä mitoit
taa tarpeeseen juuri sopivaksi. Kun koneiden 
määrää ja korjuun ajoitusta muutetaan , suun
nittelumalli osoittaa välittömästi niistä 
seuraavat kustannukset. 
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ESIMERKKI MALLIN KÄYTÖSTÄ 

Suunnittelumallin havainnollistamiseksi tar
kastellaan erästä hankinta-aluetta. Alueen 
korjuumäärä vuonna 1990 on 550 000 m3 (tieto
ja on muunnettu todellisista). Koneellisesti 
siitä korjataan runsas puolet. Eri hakkuu
tapojen osuudet ovat: 

Hakkuutapa Ihmistyö- Koneellinen 
valtainen korjuu 
korjuu 

Ensiharvennus 
Muu harvennus 
Päätehakkuu 

Yh t e ensä 

% 

15 
60 
25 

10 0 

I!IIliil Mäntyvaltaiset harvennukset 

D Kuusi· ja koivuvaltaiset 
harvennukset 

1 000 m3 

m3 % m3 

40 500 l 2 800 
162 000 24 67 200 

67 

270 

500 75 210 000 

000 100 280 000 

s Mäntyvaltaiset päätehakkuut 

[]] Kuusi· ja koivuvaltaiset 
päätehakkuut 

Manuaal inen korjuu 

40 .-------------------------------------------~ 

2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 

Koneellinen korjuu 

2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 
Kuukausi 

Kuva 2. Korjuun kausivaihtelua voitaisiin tasoittaa lahinna paate
hakkuiden ajoitusta muuttamalla 
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Kuva 3. Työvoiman kokonaistarve j aa viljelykautenaldn 
pienemmaksi kuin vilkkaimpana hakkuuaikana 

Ihmistyövaltaisin menetelmin tehtävät ensi
harvennus ja pää tehakkuu ovat selvästi mä nty
valtaisia , muista harve nnuksista runsas puo
let on kuusikoita . Koneellisesti korjatta
vista leimikoista 70 - 85 % on kuusikoita, 
loput mäntyvaltaisia. Eri leimikkotyyppien 
korjuu ajoitettiin kuukausille siten, että 
hankintasuunnitelman mukainenkuukausi ttainen 
puutavaralajivirta tote utui (kuva 2). 

Ihmistyö nä hakku un me tsur i tarve laskettiin 
Susyn avulla määrite ttyj en t uotosten kautta 
ja t a rkasteluun lisä t t iin me tsä nhoitotöiden 
metsuritarpeet (kuva 3 ) . Alueella on llO 
vakinaista ja 20 kausivakinaista metsuria. 
Työvoiman käytön suunnittelussa vakinaisten 
vuotuisena työssäoloaikana pidettiin 190 
päivää ja kausivakinaisten 100 päivää. Sil
loin tilapäisten työntekijöiden tarvetta 
ilmeni vuoden alkupuolella jonkin verran 
(kuva 4). Tarkastelussa työstä poissaoloaika 
käsittä ä vuosilomat , sairauslomat, koulutus
pä ivä t, sää haittapäivä t ym. poissaolot. 

Ihmistyönähakkuun j ä lkeisen metsäkuljetuksen 
2-vuoroajon mukainen koneidentarve vaihteli 
3:sta l2:een . Ajoa oli kuukausittain tarjol
la vajaasta l 000 tunnista 3 400 tuntiin 
(kuva 5). Kun sopimuskoneita oli 13, niiden 
työllisyys oli kohtuullista vain vuoden alku
puolella, muutoin se oli kovin vajaata (kuva 
6). Vuotuinen käyttöaika oli l 940 tuntia, 
kun taksaperusteissa edellytetään 2 220: tä 
tuntia . 

Koska koneellinen korjuu ajoittui tasaisemmin 
kuin ihmistyövaltainen korjuu, koneilla oli 
edellytyksiä parempaan t y öllistymiseen. Kun 
monitoimikoneketjuja oli ll, niiden kapasi
teetti jäi kuitenkin vajaalle käytölle (kuva 
7) . Tarkastelutilanteessa 9 koneketjua olisi 
riittä nyt . Silloin monitoimikoneiden vuotui
nen käyttöaika olisi noussut 2 050 tunnista 
2 500 tuntiin ja kuormatraktoreiden l 900 : sta 
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Kuva 4. Vakinaisia työntekijOita on vuosi- ja sairauslomien, 
koulutuksen ym. syiden vuoksi poissa tyosta muulloinkin kuin 
varsinaisena lomakautena 

2 300 tuntiin. Koneellisen korjuun vuosikus
tannuksia muutos pienentää 510 000 mk eli 
3 %. Kuutiometriä kohti kustannukset muuttu 
vat 1,80 mk. Toisaalta voidaan laskien tode
ta, että nykyisen kaluston kapasiteetti antaa 
mahdollisuuden nostaa koneellisen korjuun 
määrää 50 000 m3 eli 330 000 m3 :iin vuodes
sa. Vieläkin suurempaan korjuumäärään pääs
täisiin, jos korjuun kausivaihtelua tasoitet
taisiin. 

Korjuutoiminnan vuosiyhdistelmät olivat: 

Korjuumäärä, m3 

Monitoimikoneita 
Käyttöaika, tuntiajv 
Suorite, m3jv 
Ansio, mkjv 

Miestyöpåiviä/v 
Työvoimantarve, työntek.fkk 
- keskimäärin 
- vähintään 
- enintään 

Hakkuu, milj. mk/v 
mk/ml 

Kuormatraktoreita 
Kåyttöaika, tuntia/v 
Suorite, m3/v 
Ansio, mkjv 

Metsäkuljetus, milj. mk/v 
mk/ml 

Mittaus ym . ' milj . mk/v 
mk/ml 

YHTEENSÄ, milj. mk/v 
mk/ml 

Ihmistyö
valtainen 
korjuu 

270 000 

20 070 

80 
0 

122 

11.770 
43,60 

13 
1 940 

20 800 
530 000 

6.890 
25,50 

2 . 880 
10,70 

21.540 
79,80 

Koneel
linen 
korjuu 

280 000 

11 
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25 500 
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8 . 690 
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11 
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5. 710 
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Kuva 5. Ihmistyönahakkuun jalkeisen metsakuljetuksen tarjonta 
(kayttötunteja) ja 2-vuoroajon mukainen kuormatraktorien tarve 
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Kuva 6. Kuormatrakto rien työllisyys vaihteli kuukausi ttain 
huomau avasti ihmistyonahakkuun jålkei.sessa metsakuljetuksessa 
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Kuva 7. Koneellinen korjuu oli ajoiuunut tasaisemmin kuin 
ihmistyövaltainen korjuu, mutta kaluston suuren maaran vuoksi 
työllistyminen jai vajaaksi 
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TARKASTELU 

Korjuunsuunnittelun perustietoja ovat kor
juumäärien jakautuminen hakkuutapoihin ja 
erilaisiin leimikkotyyppeihin. Korjuun seu
rantaraportointi on toistaiseksi tukenut 
niiden määrittämistä kovin huonosti. Vain 
parissa yrityksessä korjuutyö on viime vuosi 
na raportoitu hakkuutavoittain. Niiden edus
tama korjuumäärä on noin 20 % yritysten suo
rittamasta korjuusta . Tilanne on kuitenkin 
oleellisesti muuttumassa, sillä kuluvan vuo
den aikana hakkuutavoittainen raportointi 
yleistyy ja kattaa noin 75 % korjuumäärästä . 

Perusteet korjuumäärän jakamiseksi ihmistyö
valtai sin ja koneellisin menetelmin korjatta
viin osuuksiin ja erilaisiin leimikkotyyppei
hin ovat mm . korjuukustannukset, laatuaptee
raus, korjattavuus ja puuston vaurioitumis
riski. Myös resurssien työllistämistavoit
teet vaikuttavat käytännössä korjuumenetelmän 
valintaan . Suunnittelussa se edellyttää, 
että eri korjuumenetelmien kilpailukyky ja 
korj uulohkojen ominaisuudet tunnetaan hyvin. 

Metsäteho Review 16/1990 

Koska hakkuutavoittainen raportointi on ollut 
vähäistä, on syytä olettaa, että yksityiskoh
taisempaa, korjuulohkojen ominaisuuksia va 
laisevaa tietoa on käytettävissä vielä vähem
män. Sitä kuitenkin tarvitaan korjuun suun
nittelemiseksi tarkasti. Voidakseen käyttää 
suunnittelumallia korjuun suunnittelusta ja 
ohjauksesta vastaavat henkilöt joutuvat kar
tuttamaan tietämystään vastuualueensa leimi
koiden ominaisuuksista sekä taitojaan suun
nittelun apuvälineiden - esimerkiksi Susy
sovelluksen - käyttämiseksi. 

Ihmis- ja konetyön tuotokset määritettiin 
esimerkkitarkastelussa Susy-sovelluksen avul
la. Toinen tapa olisi , että ne perustetaan 
vastuualueen resurssien tuotosseurantaan. 
Koska tuotostiedot vaikuttavat merkittävästi 
resurssien tarpeeseen ja käy ttökustannuksiin, 
saattaisi olla tarpeen , että niiden määrittä
miseksi olisi erillinen tuotoslaskentaohjel
misto. Silloin esim. koneiden ominaisuudet 
voitaisiin ottaa yksilöidymmin huomioon. 

Asiasanat: Puunkorjuun suunnittelu 
Resurssien suunnittelu 
Hankinnan suunnittelu 

PLANNING OF TIMBER HARVESTING 
- A PART OF WOOD PROCUREMENT PLANNING 

The study report presents a method and micro
computer system for planning timber harvest
ing in a region or district of the timber 
division of a forest industry company . Dur
ing the planning process the yearly harvest
ing target derived from wo od pro curement 
planning is divided into stand types accord
ing to cutting method and timber assortments. 
The time of harvesting of different types of 
stands is determined on a monthly basis, and 

the need for workers and the machinery park, 
their utilization and resulting harvesting 
costs are also calculated. The timber har
vesting planning system is designed to pro
duce the monthly timber flow by assortment 
from forest to road side inventories, as well 
as to calculate the harvesting costs for use 
during wood procurement planning. 

Key words: Timber harvesting, planning 
Procurement planning 
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