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T I I V I S T E L M Ä 

Metsätehossa on vuosien 1969-1971 aikana kehitetty hoitoalueen korjuu
toiminnan suunnittelumenetelmä. Sen avulla jaetaan hoitoalueen leimikoi
den korjuu eri vuodenajoille kokonaiskust annusten kannalta edullisimmalla 
tavalla siten, että metsäosaston tai tehtaan asettamat toimitus- tai kauko
kuljetustavoitteet saadaan täytetyiksi ja metsäkuljetuskalusto ympäri vuo
den tasaisesti työllistetyksi sekä päästään alueittain hakkuutyövoiman suun
nitelmalliseen käyttöön. 

Korjuusuunnitelmassa leimikot tulostetaan vuodenajoittain sekä lasketaan 
hoitoalueelle, piireille, korjuumenetelmille ja koneille puu- ja työmäärä
summat. Lisäksi saadaan hakkuutyövoiman tarve sekä hakkuun ja metsä- ja mr 
tokuljetuksen kustannuslaskelmat. Näiden tietojen perusteella voidaan suo
rittaa yksityiskohtainen leimikoi den ketjutus. 

Korjuusuunnittelusysteemi on ohjelmoitu Fortran IV -ohjelmointikielellä 
IBM S/360/50 -tietokoneelle, ja suoritetuissa käyttökokeiluissa systeemi 
on osoittautunut käyttökelpoiseksi. 

Vuosisuunnitelman avulla on mahdollista tehostaa työvoiman ja koneiden 
käyttöä. Tähän on tarvetta jo nykyhetkellä, mutta erityisesti tulevaisuu
dessa, jolloin kalliiden korjuukoneiden käyttö yleistyy, vuosisuunnitte
lun merkitys lisääntyy. 

\ 
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1 J 0 H D A N T 0 

Metsätehossa on vuos~en 1969-1971 aikana kehitetty hoitoalueen korjuutoiminnan 

suunnittelumenetelmää. Työ on suoritettu yhteistoiminnassa Oy W. Rosenlew Ab:n Po-

rin hoitoalueen ja Enso Gutzeit Osakeyhtiön Haminan piirin kanssa. Edellisessä 

ovat toiminnan organisoinnista vastanneet metsänhoitajat Juhani Huittinen ja Raimo 

Koskinen ja jälkimmäisessä metsänhoitaja Tapani Korhonen. 

Korjuutoiminnan suunnittelumenetelmiä on kehitetty myös Ruotsissa (LÖNNER 1968, 

CARLSSON 1968, ANDERSSON 1969), mutta erilaisiin korjuuolosuhteisiin tehtyinä ne 

eivät sovellu sellaisinaan meillä käytettäviksi. 

Suunnittelun kohteena on hoitoalue, jossa vuosittain hakataan ainakin 200 leimik

koa. Hoitoalueelle on metsäosasto tai tehdas asettanut toimitus- tai kaukokuljetus

tavoitteet tärkeimpien puutavaralajien osalta vuodenajoittain. Nämä tavoi~et hoi

toalueen on pyrittävä täyttämään mahdollisuuksiensa mukaan. Jos ~aukokuljetusta

voitteet aiheuttavat huippuja, jotka ovat haitallisia hoitoalueen toiminnan kannal

ta, näitä voidaan tasoittaa niiden puutavaralajien avulla, joille kaukokuljetusta

voitetta ei ole asetettu. 

Hoitoalueen käytössä on metsätraktoreita, joiden työllistämisestä on huolehditta

va ennakolta laadituo ohjelman mukaisesti. Huippukausiksi voidaan myös ottaa tila

päiskäyttöön maataloustraktoreita tai hevosia, jos vakituiset koneet eivät ehdi suo

rittaa kaikkia kuljetuksia tai jos muut syyt pakottavat tilapäiskaluston käyttöön. 

Suunnitelmaan voidaan sisällyttää myös vakituisen hakkuumieskannan työllistäminen. 

Hoitoalue voidaan tarvittaessa jakaa toimintapiireihin, joiden sisällä pyritään 

tasaiseen työllisyyteen. Tällainen tilanne voi tulla, jos työnjohto tai hakkuumie

het pyritään pitämään omilla alueillaan korjuukustannusten noususta huolimatta. Kul

jetuskalusto pidetään ensi sijassa omalla alueellaan ja vasta työn loppuessavoidaan 

harkita tilapäissiirtoa naapurialueille. Kaukokuljetustavoite asetetaan ainoastaan 

koko hoitoalueelle, ja tämä voi aiheuttaa sen, että piireissä ei aina päästä tasai

seen työllisyyteen. 

Hoitoalueen leimikot ovat suunnitelman perustana, ja pyrkimyksenä on, että kus

sakin leimikossa voitaisiin käyttää mahdollisimman halpaa korjuumenetelmää, mutta 

samalla pidettäisiin huolta asetetuista kaukokuljetustavoitteista, piirien työlli

syyden tasaamisesta ja vakituisten koneiden työllistämisestä. Yksityisen leimikon 
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kohdalla voidaan valita suhteellisen kalliskin korjuumenetelmä, jos se kuljetusta

voitteiden tai koneiden työllistämisen kannalta on tarpeen. Toisaalta myös työlli

syyden tasaisuusvaatimuksesta on mahdollista tinkiä, jos se kokonaisuuden kannalta 

on edullista. 

Suunnitelman avulla leimikot jaetaan eri vuodenajoille siten, että edellä maini

tut tavoitteet tulisivat täytetyiksi. Periaatteessa olisi suunnitelmaa tehtäessä 

kaikki tulevan vuoden leimikot oltava tiedossa, mutta suunnitelma voidaan tehdäpie

nemmänkin leimikkovaraston avulla käyttämällä apuna ostoennusteita. Suunnitelma on 

uusittava riittävän usein ostotoiminnan edistyessä, ja uusittu suunnitelma korvaa 

aina vanhan. 

Leimikoiden jako eri vuodenajoille tapahtuu tietokoneohjelman avulla. Ohjelma 

toimii pääpiirteittäin siten, että se valitsee kullekin vuodenajalle leimikoitakun

nes asetetut kuljetustavoitteet, vakituisten metsätraktoreiden kapasiteetit ja pii

rien työllistämistavoitteet, on täytetty. Näiden rajoittimien puitteissa leimikot 

jaetaan siten, että korjuukustannukset ovat mahdollisimman alhaiset eli kukin lei

mikko korjataan korjuukustannusten kannalta edullisimpana ajankohtana ja edullisim

malla menetelmällä. 

Korjuukustannusten minimointi edellyttää jokaisen leimikon osalta sitä, että kaik

kien korjuumenetelmävaihtoehtojen ja -ajankohtavaihtoehtojen kustannukset on tunnet

tava. Käytännössä nämä olisi mahdollista laskea tietokoneella, mikäli leimikon kor

juutekniset olosuhteet pystyttäisiin kustannusten laskemiseksi määrittämään riittä

vällä tarkkuudella. Toistaiseksi suoritetussa työssä on tähän menettelyyn kuiten

kin arvioitu sisältyvän liian suuria virhemahdollisuuksia, ja sen tähden korjuuvaih

toehtojen ja -kustannusten määrittämisessä on jouduttu käyttämään apuna leimikon 

suunnittelijaa. Koska kaikkien mahdollisten korjuuvaihtoehtojen ja -kustannusten 

ilmoittaminen olisi hyvin työlästä, on päädytty siihen, että suunnittelija harkin

tansa mukaan valitsee kaksi edullisinta menetelmää, joista hän antaa tarvittavattie

dot. 

Korjuukustannukset ja leimikon suunnittelijan harkinta edullisimman korjuuajan

kohdan suhteen on yhdistetty käyttämällä edullisuuspistejärjestelmää. Kullekin lei

mikolle lasketaan vuodenajoittain pistearvot, jotka ilmoittavat, kuinka edullista 

leimikon korjuu on eri vuodenaikoina. Pistearvo muodostuu pääosiltaan leimikon 

suunnittelijan ehdotuksesta, eri vaiht oehtojen kustannusten eroista ja jatkokulje

tuksen mahdollisuudesta tarkasteltavana vuodenaikana.-

Lei mikot, jotka on mahdollista korjata ainoastaan tiettynä vuodenaikana, saavat 

korkeimman pistearvon ja muut leimikot saavat pisteensä erikoispiirteidensä perus

t eella. Leimikoiden sijoittaminen tiettyyn vuodenaikaan tapahtuu rajoittimien ja 

pisteiden määr äämässä järjestyksessä aina siihen saakka, kunnes kyseisen vuodenajan 

kulj etustavoitteet ja ·~apasiteetit ovat täyttyneet. Koska jokin leimikko voi saa-
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da korkeat pistearvot usealle vuodenajalle, vaikuttaa leimikkovalintaan pisteiden 

lisäksi myös se, missä järjestyksessä eri vuodenajat käsitellään ohjelmassa. 

2 K 0 R J U U S U U N N I T E L M A N LAATIMINEN 

J A T Y Ö N K U L K U K A A V I 0 

2 1 T y ö n k u 1 k u k a a v i o n y 1 e i s s e 1 o s t u s 

Korjuusuunnitelma käsittää seuraavat päävaiheet (vrt. kuva 1). 

A1 Leimikkotietolomakkeiden täyttäminen 

A2 Uusien leimikoiden ja vanhan leimikkorekisterin yhdistäminen uudeksi leimikko-

rekisteriksi 

A3 Virhetarkistus tietokoneella 

-B Alkuehtolomakkeen täyttäminen 

C Korjuusuunnitelman laatiminen tietokoneella 

D Suunnitelman tulokset ja niiden tarkennus 

Kuva 1. Korjuusuunni 
telman työnltullukaavio 

Lävistys 
ja 

tarkistuslävistys 



- 6 -

A Leimikkotietolomakkeet täytetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mie-
1 

luimmin jo leimikon oston yhteydessä, jotta suunnitelma ehdittäisiin tehdä riittä-

vän ajoissa. Lomakkeisiin merkitään leimikon yleistiedot, puumäärät puutavarala

jeittain, kaksi korjuuvaihtoehtoehdotusta sekä vaihtoehtojen yksikkökustannukset. 

Korjuuvaihtoehtojen ja näiden kustannusten oikea ja täydellinen täyttö on perusedel

lytys korjuusuunnitelman onnistumiselle, sillä leimikkovalinta tapahtuu pääasiassa 

näiden tietojen perusteella. 

Lomakkeet tarkastetaan ennen lävistystä ja mahdolliset epäjohdonmukaisuudet ja 

puutteet korjataan. Koko hoitoalueen leimikkotietolomakkeet on syytä tarkistaakes

kitetysti samassa paikassa. Tarkistuksen jälkeen leimikkotiedot lävistetään reikä

korteille. 

A2 Edellisellä kerralla korjuusuunnitelmaa tehtäessä syntynyt vanha leimikko

rekisteri päivitetään eli rekisteristä poimitaan pois leimikot, joissa korjuu on jo 

aloitettu tai suoritettu loppuun. Tämän jälkeen uudet leimikot ja vanha leimikko

rekisteri yhdistetään lajittelemalla leimikot työmaan numeron mukaan järjestykseen 

uudeksi leimikkorekisteriksi. 

A3 Tietokoneella suoritettavalla virheajalla tarkistetaan uuden leimikkorekis

terin virheet ja epäjohdonmukaisuudet, minkä jälkeen virheelliset leimikkotiedot 

tarkistetaan ja korjataan sekä lävistetään uudet kortit asianomaisista leimikoista. 

Virhetarkistus toistetaan, kunnes saadaan virheetön uusi leimikkorekisteri, jota 

käytetään korjuusuunnitelman tietokoneajossa. 

B Alkuehtolomakkeella annetaan tavoite-, rajoitin- ja laskuperustetietoja, j~ 

ka määritetään esimerkiksi edellisen vuoden korjuutilastojen avulla. Alkuehtolo

makkeella annettavista tiedoista erityisesti asetetuilla kaukokuljetustavoitteilla, 

vakituisten metsätraktoreiden kapasiteeteilla sekä työmäärän kokonaisjakautumisel

la eri vuodenaikoihin on tärkeä osuus leimikkovalintaa säätelevinä tekijöin~ Tie

dot lävistetään reikäkorteille. 

C Vuodenajoittainen korjuusuunnitelma muodostetaan yhdellä tietokoneajolla. 

Uusi leimikkorekisteri ja alkuehtotiedot ovat syöttötietoina. Näistä tietokoneoh

jelma pyrkii löytämään ratkaisun, joka mahdollisimman hyvin täyttää korjuusuunnitel

man tavoitteet, jotka esiteltiin johdanto-osassa. 

Leimikkovalinta tapahtuu vaihtoehtokuvauksista ja -kustannuksista määrättyjen 

vuodenajoittaisten pistearvojen perusteella. Yalinnan vuodenaikajärjestyk?ellä ja 

pistearvojen määrittämisellä sekä käyttämällä kaukokuljetustavoitteita ja vakinais

ten metsätraktoreiden kapasiteetteja rajoittimina pyritään siihen, että jokaiseen 

vuodenaikaan saadaan alkuehdoissa ilmoitetut puu- ja työmäärät. 

D Tulostuksena korjuusuunnitelman tietokoneajosta saadaan vuodenajoittain teh

ty listaus, jossa tietokoneohjelman eri vuodenaikoihin valitsemat leimikot ovat ryh-
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miteltyinä piireittäin. Lisäksi saadaan summaustulostukset puumääristä, kustannuk

sista ja työmääristä piireittäin ja koko hoitoalueesta. Tulost~sen perusteella 

voidaan laatia yksityiskohtainen korjuusuunnitelma. jossa määrätään mm. tarkat kor

juu- ja jatkokuljetusajankohdat ja koneiden ketjutus. 

2 2 L e i m i k k o t i e t o 1 o m a k e 

Leimikkotietolomake (kuva 2) täytetään jokaisesta leimikosta tai leimikon lohkos

ta, mikäli leimikko jakautuu joko korjuuolosuhteiltaan tai korjuuajankohdiltaan toi-

sistaan selvästi poikkeaviin osiin. Ohjelman toiminnan kannalta on eduksi, että 

suuret, yli 1 000 k-m3:n leimikot jaetaan lohkoiksi. Lomake jakautuu kolmeen pää-

osaan. 

I Leimikkokuvaus 

II Vaihtoehtokuvaukset 

III Vaihtoehtojen kustannukset 

I LEIMIKKOKUVAUS 

Leimikon tunnistamis- ja paikantamistietoina lomakkeeseen merkitään seuraavat 

koodit. 

- työmaan numero 

- lohkon numero 

-työmaan nimi kahdeksalla kirjaimella 

- työnjohtajapiirin tai vastaavan numero 

- kunnan numero 

- kauppa-ajan takaraja ilmoitetaan kuukauden tarkkuudella; ohjelma huolehtii sii-

tä, että leimikko tulee korjuuvuoroon ennen kauppa-ajan päättymistä 

Yleistietaina leimikosta annetaan: 

- leimikon tai lohkon pinta-ala 

- hakkuutapa numerokoodina 

- tukin keskikoko 

Leimikon puumäärätiedot ilmoitetaan tavaralajeittain siten, että tukkien määrä 

ilmoitetaan j 3:oina tai k-m3:einä. Käytetty mittayksikkö merkitään sarakkeeseen 

Tukin mittayks(ikkö) {1 = j 3 ja 2 = k-m3 ). Kuitupuumäärät ilmoitetaan p-m3:einä. 

Lomakkeelle voidaan myös merkitä eri puutavaralajien kaukokuljetuksen päätepis

te yrityskohtaisena numerokoodina. Ohjelma tulostaa tämän tiedon leimikon yhtey

dessä sellaisenaan ilman, että tätä käytettäisiin suunnitteluun. 
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II VAIHTOEHTOKUVAUKSET 

Jokaisesta leimikosta tai lohkosta pyritään aina laatimaan kaksi korjuuvaihtoeh

toa, jotka poikkeavat toisistaan joko korjuumenetelmän, korjuuajankohdan tai metsä

kuljetusmatkan osalta. Kummastakin vaihtoehdosta laaditaan vaihtoehtokuvaus, joka 

vastaa ehdotetun suoritusajankohdan ja metsäkuljetustavan olosuhteita. 

Toteutusajankohta-sarakkeisiin merkitään paremmuusjärjestyksessä ne vuodenajat, 

jolloin leimikko on mahdollista korjata, siten että kustannusten kannalta edullisin 

vuodenaika saa koodin l , seuraava koodin 2 jne. Jös leimikko on ehdottomasti kor

jattava jonakin tiettynä vuodenaikana, koodataan tähän vuodenaikasarakkeeseen l ja 

muut sarakkeet jätetään tyhjiksi. Toteutusajankohtaehdotuksia käytetään hyväksi 

pistearvolaskennassa. 

Metsäkuljetustapa ilmoitetaan numerokoodeina siten, että kuormatraktori-, laahus

traktori-, maataloustraktori- ja hevoskuljetuksella on oma koodinsa. 

MetsäkuLjetusmatka ilmoitetaan keskimääräisenä 100 metrin tarkkuudella. 

Kone-ehdotuksia voidaan kummassakin vaihtoehdossa antaa kaksi, jos ehdotus kos

kee hoitoalueen vakituisia metsätraktoreita. Muussa tapauksessa sarakkeet jätetään 

tyhjiksi. Ensimmäiseksi kone-ehdotukseksi merkitään se metsätraktori, jolla leimi

kon metsäkuljetus ensisijaisesti halutaan suorittaa, toisena ehdotuksena voidaan 

käyttää niin kutsuttua varakonetta, joka on esimerkiksi naapuripiirin kone ja joka 

tulee käytettäväksi silloin, kun ensisijaisen koneen kuljetuskapasiteetti on täyt

tynyt. 

MaastoLuokituksena käytetään metsäkuljetuksen ohjemaksun mukaista maaston vaike

usluokitusta. 

TieLuokka ilmoitetaan numerokoodina siten, että tiet on jatkokuljetusmahdolli

suuden mukaan jaettu neljään luokkaan: 

l jatkokuljetus mahdollista vain talvella 

2 " " talvella ja kesällä 

3 " " talvella, kesällä ja syksyllä. 

4 " " kaikkina vuodenaikoina 

Tieluokitustietoja käytetään pistearvolaskennassa. 

Tie- ja varastokustannukset ilmoitetaan vaihtoehdoittain kokonaiskustannuksina. 

Jos toteutusvaihtoehtoon 2 syntyy vaihtoehtoon 1 verrattuna joitakin muita vakio

tyyppisiä lisäkustannuksia kuten esimerkiksi koneen siirtokustannukset käytettäes

sä "varakonetta", nämä kustannukset voidaan merkitä tähän sarakkeeseen. 

III VAIHTOEHTOJEN KUSTANNUKSET 

Kummallekin toteutusvaihtoehtoesitykselle merkitään taksoihin ja ohjemaksuihin 

perustuvat yksikkökustannukset puutavaralajeittain siten, että kustannukset vastaa-
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vat toteutusajankohdassa l:llä merkityn vuodenajan hakkuun, koneel.lisen kasauksen, 

metsäkuljetuksen ja kaukokuljetuksen kustannuksia. Kustannukset ilmoitetaan pen

nimääräisinä yksikkökustannuksina. 

Vaihtoehtojen yksikkökustannuksista laskettuja kokonaiskustannuksia mukaan luet

tuina tie- ja varastokustannukset käytetään korjuuvaihtoehtojen pistearvojen mää

räämisessä. 

2 3 A 1 k u e h t o 1 o m a k e 

Korjuusuunnitelman alkuehtolomakkeessa (kuva 3) annetaan suunnitteluohjelmalle 

seuraavat tavoite- ja laskuperustetiedot. 

Ku~etustavoitteet voidaan antaa kahdelle eri puutavaralajille tai puutavarala

jiryhmälle. Tavoite ilmoitetaan k-m3:einä vuodenajoittain. 

Puutavaralaji I 

Puutavaralaji II 

Koneen 

n:o 

1 Leimikoiden 
muk.anaoloprosentt~ 

Kokonaishakkuumäär
prosenttinen jakau

tuminen 

Kaukokuljetustavoitteet 

talvi kevät kesä syksy 

Vakituisten metsätraktoreiden työvuoroluvut 
koneittain 

talvi kevät kesä syksy 

Työnj ohtaj api irien numerot 

Metsätraktorin tuotos/työvuoro c:=J 

M&ataloustrald:<rin tuotos/ työvuoro c:=J 
Suunnitteluvuosi c:=J 

Kuva 3 . Korjuusuunnitelme.n alJ<uehtolom&ke 
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Hoitoatueen vakituiset mets~traktorit numeroidaan ja kullekin merkitään suunnl

teltu työvuoroluku vuodenajoittain. 

Leimikoiden mukanaotoprosentitta ilmoitetaan arvio, montako prosenttia tietoko

neajossa mukana olevat leimikot edustavat vuodenajoittaisista kokonaishakkuumääris

tä, jotka muodostuvat nyt mukana olevista ja uusilla ostoilla saatavista leimikois

ta. 

Kokonaishakkuumäärän prosenttisetta jakautumisetta ilmoitetaan, kuinka kokonais

hakkuumäärä halutaan jakaa eri vuodenajoille. Jako voidaan suorittaa käytettävissä 

olevien työpäivien suhteessa tai haluttaessa keskittää työt tiettyihin vuodenaikoi

hin. 

Hoitoatueen piirit numeroidaan, mikäli koko hoitoaluetta ei haluta käsitellä yh

tenä kokonaisuutena, vaan jokaisessa piirissä pyritään tasaiseen työllisyyteen. 

Maatatous- ja metsätraktoreiden keskipäivätuotoksetta ilmoitetaan koneiden kes

kimääräinen tuotos työvuoroa kohti 400 metrin ajomatkalle laskettuna. 

2 4 S u u n n i t e 1 m a n t e k o t i e t o k o n e e l l a 

241 Ajokaavion yleisselostus 

Korjuusuunnitteluohjelma (kuva 4) suorittaa leimikoiden valinnan, tekee vaadit

tavat laskutoimitukset sekä tulostaa leimikko- ja summaustiedot tarkoituksenmukai

sessa muodossa. 

Ohjelman alussa luetaan alkuehtolomakkeelta saatavat atkuehtotiedot, jotka toi

mivat tunnistamis-, laskuperuste- ja rajoitintietoina ohjelmassa. 

Pistearvorutiini laskee leimikon korjuun toteutusvaihtoehtoehdotusten, jatkokul

jetustieluokan, kone-ehdotusten, kustannusten sekä kauppa-ajan takarajan perusteel

la leimikolle pistearvot, joiden perusteella leimikot voidaan vuodenajoittain jär

jestää suhteelliseen paremmuusjärjestykseen. Kun leimikolle on määrätty nämä. pis

tearvot, se viedään lähtörekisteriin, jonka jälkeen luetaan seuraava leimikko ja 

jatketaan kunnes kaikkien leimikoiden leimikko- ja pistearvotiedot on talletettu 

lähtörekisteriin, josta ne poimitaan suoritettaessa Jeimikkovalintaa. 

Lähtörekisteriin viennin yhteydessä leimikoiden puumäärät lasketaan yhteen pii

reittäin. Atkuehtorutiini laskee puumääräsummista alkuehtolomakkeella annettujen 

tietojen perusteella kiintokuutiometrikohtaiset tavoitteet ja rajoittimet. Nämä yh

dessä pistearvojen kanssa säätelevät leimikkovalintaa. 

Varsinainen leimikkovalinta suoritetaan vuodenajoittain järjestyksessä: talvi, 

kevät, syksy, kesä. Vuodenaikajärjestys vaikuttaa pistearvon ohella leimikoiden 

valintaan. Talvi on järjestyksessä ensimmäisenä, koska ainoastaan talvella korjuu-



Kuva 4. 

Kirjoita 
leimikko 
läbtäre
kiste
riin 

• 
- 12 -

kelpoiset leimikot poimitaan ensin lähtörekisteris

tä. Kevät ja syksy ovat järjestyksessä seuraavina, 

koska kelirikkakautena korjuukelpoisista leimikois

ta on yleensä puute ja näiden saanti on turvattava. 

Leimikon valintarutiini suorittaa varsinaisen 

leimikkovalinnan. Pyrkimyksenä on kaukokuljetusta

voitteiden täyttäminen, vakituisten metsätraktorei

den työllistäminen ja piirien työmäärien tasainen 

jako vuodenajoittain. Ensin valitaan pistearvojen 

määräämässä paremmuusjärjestyksessä ne leimikot, 

joissa on kaukokuljetustavoitteissa esiintyviä puu

tavaralajeja ja joissa on ehdotettu käytettävän me~ 

sätraktoria. Kun kaukokuljetustavoitteet ja vaki

tuisten metsätraktoreiden kapasiteetit on täytetty, 

tasataan muilla leimikoilla piirien vuodenajoittai

nen työmäärä. Jos jollekin vuodenajalle e1 ole 

riittävästi korjuukelpoisia leimikoita, suoritetaan 

valinta määrättyyn minimipistearvoon asti, minkä jäl

keen poistutaan valintarutiin~sta. 

Tulostusrutiinissa lasketaan leimikoittain kor

juukustannukset leimikkotietolomakkeella annettujen 

yksikkökustannusten perusteella ja hakkuun vaatimat 

miestyöpäivämäärät keskimääräisten hakkuutuotosten 

perusteella. Edelleen lasketaan metsäkuljetuksen Korjuusuunnitteluohjelman 
ajokaavio 

vaatima työvuoromäärä metsäkuljetusmatkan, korjuu

menetelmän ja alkuehtolomakkeella annettujen keskituotosten perusteella. Vuodenajan 

leimikot tulostetaan piireittäin. Jokaisen piirin jälkeen tulee yhdistelmä, jossa 

on piirin puumäärät, kustannukset, hakkuun miestyöpäivämäärät ja metsäkuljetuksen 

työvuorot sekä lisäksi metsäkuljetusmenetelmittäin ja traktoreittain puumäärä- ja 

työvuorosummat. Piiritulostusten jälkeen suoritetaan koko hoitoaluetta koskeva sum

maustulostus, jossa on samat tiedot kuin piirikohtaisessa summaustulostuksessa. 

242 Pistearvorutiini 

Pistearvorutiini laskee vaihtoehtojen toteutusajankohtaehdotusten~ jatkokulje

tustieluokan~ kone-ehdotusten ja toteutusvaihtoehtojen 7 ja 2 kustannuseron perus

teella leimikolle pistearvot jokaista vuodenaikaa · ja annettua toteutusvaihtoehtoa 

kohti. Jos tarkasteltavassa vaihtoehdossa metsäkuljetus on merkitty toteutettavak

si vakituisella metsätraktorilla j.a myös niin kutsuttu varakone on annettu, piste

arvorutiini laskee pistearvon kummallekin koneelle . 
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Pistearvo määrää leimikon arvon leimikkovalintaa suorittavassa valintarutiinissa. 

Alkuehtojen täyttämisjärjestys ja painotus aiheuttavat kuitenkin sen, että valinta

järjestys ei ole aivan sama kuin pistearvojärjestys. 

Ehdotus toteutusajankohdasta ja jatkokuljetustieluokka määräävät peruspistearvon 

asianomaiselle vuodenajalle. Kone-ehdotus ja vaihtoehtojen kust annusero aiheutta

vat muutoksia tähän pistearvoon. 

ToteutusajankohtaehdotukseLLa määrätään leimikon korjuun edullisuus eri vuoden

aikoina. Jos metsäkuljetus on mahdollista useina vuodenaikoina, merkitään edulli

sinta vuodenaikaa l:llä, seuraavaa 2:lla jne. Pistearvo määräytyy oheisen taulukon 

(taulukko l) mukaisesti näistä ehdotuksista. Taulukk0 on pyritty rakentamaan siten, 

että se suosii niitä vuodenaikoja, joina leimikoita on vähän saatavissa. 

Jos leimikko on mahdollista korjata ainoastaan yhtenä vuodenaikana, se saa tau

lukosta maksimipistearvon (= 4),jo-

ta käytetään myöhemmin 

ehdottomalle leimikolle. 

koodina 

JatkokuLjetustieLuokka, joka on 

merkitty leimikkotietolomakeselos

tuksessa ( s. 9 ) annetuilla tieluolt

kakoodeilla, määrää osaltaan lei

mikon edullisinta korjuuajankohtaa. 

Pistearvotaulukko on oheinen tau-

lukko 2. 

Pistearvotaulukossa n11n sanot

tu ehdoton leimikko saa maksimipi~ 

tearvon (= 4). Yleensä suunnitel

man pyrkimyksenä on se, että jat

kokuljetus tapahtuu korjuun kans

sa samana vuodenaikana. Mikäli 

jatkokuljetus on kuitenkin kevät

tai syksyvaihtoehdoissa mahdollis

ta korjuukautta seuraavana vuoden

aikana, tällainen vaihtoehto voi

daan hyväksyä ja se saa kaksi pis

tettä. 

Peruspistearvo saadaan laskemal

la ehdotetun toteutusajankohdan ja 

jatkokuljetustieluokan pistearvot 

yhteen. Mikäli korjuu on suor1-

tettava ennen korjuukauden loppu-

TAULUKKO 1 

Ehdotus Lisäehto Pistearvo 
ehdotuksesta 

Talvi= 1 - 4 Kevät = 1 tai 2 0 
1 - 4 Syksy = 1 tai 2 1 

1 Muut vuodenajat = 0 4 
1 - 3 
2 - 2 

3 t a i 4 - 1 
0 - 0 

Kevät= 1 Muut vuodenajat = 0 4 
1 tai 2 - 3 
3 tai 4 - 2 

0 - 0 

Kesä = 1 Muut vuodenajat = 0 4 
1 - 3 

2tai 3 - 2 
4 - 1 
0 - 0 

Syksy= 1 Muut vuodenajat = 0 4 
1 tai 2 - 3 
3 tai 4 - 2 

0 - 0 

TAUWKICO 2 

Käsiteltävä Korjuuvaibtoel:r 
Lisäehto 

Vuodenajan 
vuodenaika don tieluokka pistearvo 

1 - .4 Ehdoton leimikko 4 
1 - 4 

Talvi 2 - 3 
3 - 2 
4 - 1 

1 - 4 Ehdoton leimikko 4 

Kevät 4 - 4 
2tai 3 (Mabd. kesällä) 2 

1 - 0 

1 - 4 Ehdoton leimikko 4 
Ke sä 2 , 3 tai 4 - 4 

1 - 0 

1 - 4 Ehdoton leimikko 4 

Syksy 3 tai 4 - 4 
1 tai 2 (Mabd. talvella) 2 
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mista kauppa-ajan päättymisen vuoksi, tämä varmistetaan asettamalla viimeisen mah-

dollisen korjuuvuodenajan peruspistearvoksi kahdeksan, mikä merkitsee sitä, 

leimikko tulee korjattavaksi viimeistään tänä vuodenaikana. 

että 

TAULUKKO 3 

Toteutusvaihtoehtojen 
kokonaiskustannusten ero 

yli 300 mk/1eimikko 
yli 5 % halvemmasta 

4 •. . 5 " " 
3 .. . 4 " " 
2 ... 3 " " 
1. .. 2 " " 

alle 1 " " 

Vähennettävät 
pisteet 

5 
5 
4 
3 
2 
1 
0 

Toteutusvaihtoehtojen kokonaiskus

tannukset otetaan pistearvossa huo

mioon siten, että kalliimman vaihtoeh

don peruspistearvoista vähennetäänpis

teitä oheisen taulukon 3 mukaisesti. 

Tämä taulukko antaa pistearvolle 

kustannusmerkityksen, missä yhden pis

teen ero vastaa kokonaiskustannuksissa 

noin 1 %:n eroa. 

Jos toteutusvaihtoehdossa on ehdotettu vakituisten metsätraktoreiden käyttöä ja 

varakone on annettu, annetaan varakoneelle yhtä pistettä pienempi pistearvo kuin 

piirin omalle koneelle. Tämä merkitsee sitä, että varakone tulee käytettäväksi vas

ta silloin, kun oman koneen vuodenaikaiskapasiteetti on täyttynyt. 

Leimikolle lasketaan siis edellä olevien perusteiden mukaisesti alla oleva pis

tearvotaulukko (taulukko 4). 

TAULUKKO 4 

Toteutusvaihtoehto 1 Toteutusvaihtoehto 2 
Vuodenaika 

Kone 1 Kone 2 Kone 1 Kone 2 
tai menet. (jos annettu) tai menet. (jos annettu) 

Talvi x1 x1 - 1 y1 y1- 1 
Kevät x2 x2 - 1 y2 y2 - 1 
Kesä x3 x3 - 1 y3 y3 - 1 
Syksy x4 x4 - 1 y4 y4 - 1 

Jos varakonetta ei ole annettu kummassakaan toteutusvaihtoehdossa, koneen 2 pis

tearvoja ei lasketa. Jos leimikolle on annettu vain yksi toteutusvaihtoehto, toteu

tusvaihtoehdon 2 pistearvo jätetään laskematta. 

Pistearvorutiini on laskettu siten, että se yhdessä leimikon valintarutiinin ja 

vuodenaikojen valintajärjestyksen kanssa antaisi leimikoille kustannuksiin sidotun 

suhteellisen paremmuusjärjestyksen leimikkovalinnassa. Pistearvojen yksityiskoh

tainen hyväksikäyttö on esitetty leimikon valintarutiinin selostuksessa. 

243 Alkuehtorutiini 

Alkuehtorutiini muuntaa alkuehtolomakkeella ilmoitetut työ- ja puumäärätavoit-

teet vastaamaan suunnittelussa mukana olevien leimikoiden puumääriä. Muunnokset 

tehdään leimikoiden mukanaoloprosentin ja kokonaishakkuumäärien prosenttisen jakau

tumisen perusteella. 
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Leimikoiden mukanaoloprosentin ja kokonaishakkuumäärien prosenttisen jakautumisen 

avulla lasketaan, miten suunnittelussa mukana olevien leimikoiden puumäärä jakautuu 

prosenttisesti eri vuodenajoille. Näin saadun kokonaispuumäärän jakautuman perus

teella jaetaan piirien puumäärät eri vuodenajoille rajoittimiksi, joiden avulla 

säädellään työmäärien jakautumista piireissä. 

Kaukokuljetustavoitteisiin tehdään leimikoiden mukanaoloprosentin mukaiset kor

jaukset. Jos suunnittelussa mukana olevien leimikoiden puumäärät eivät täytä kau

kokuljetustavoitteita, alennetaan jokaisen vuodenajan kaukokuljetustavoitteita sa

massa suhteessa siten, että ne vastaavat todellisia puumääriä. Mikäli kaukokulje

tustavoitteissa esiintyviä puutavaralajeja on yli tarpeen, yli menevä osa jätetään 

vapaasti sijoitettavaksi. 

Vakituisten metsätraktoreiden käytettävissä olevat työvuoroluvut muunnetaan lei

mikoiden mukanaoloprosenttien perusteella vastaamaan sitä osaa työmäärästä, jokakoos

tuu nyt mukana olevista leimikoista. 

Kaukokuljetustavoitteita ja vakituisten metsätraktoreiden työvuorolukuja käyte

tään rajoittimina, joiden avulla säädellään leimikkovalintaa. 

244 Leimikon valintarutiini 

Leimikon valintarutiini poimii käsiteltävälle vuodenajalle lähtörekisteristä lei

mikoita pistearvojen määräämässä paremmuusjärjestyksessä. Valintaa säätelevät seu

raavat ehdot. 

1. Vain käsiteltävänä vuodenaikana korjattavissa olevien leimikoiden (vuoden-

ajan pistearvo = 8) valitseminen 

2. Kaukokuljetustavoitteiden täyttäminen 

3. Vakituisten metsätraktoreiden työllistäminen 

4. Toimintapiirien vuodenajoittaisten kokonaishakkuumäärien täyttäminen 

Valintarutiinin toimintakaavio (kuva 5) selityksineen antaa yksityiskohtaisen ku

van valintaprosessista. 

Leimikon vaZintarutiini jakautuu kahteen vaZintakierrokseen, joiden aikana py

ritään täyttämään asianomaisen vuodenajan kaukokuljetustavoitteet, vakituisten met-

. sätraktoreiden kapasiteetit ja piirien työmäär.ät. Ensimmäisen valintakierroksen ai

kana valitaan tarkasteltavaan vuodenaikaan hyvin soveltuvat leimikot (pistearvo 8-

6). Jos asetetut puu- ja työmäärätavoitteet eivät täyty ensimmäisen valintakier

roksen yhteydessä, siirrytään toiseen valintakierrokseen, jossa tarkastellaan vuo

denaikaan välttävästi soveltuvia leimikoita (pistearvo 5-4). 

Valintakierros sisältää useita pistekierroksia. Kunkin pistekierroksen aikana 

käydään läpi kaikki lähtörekisterin leimikot ja poimitaan sopivat leimikot tulosre

kisteriin. Kun pistekierros on suoritettu loppuun, siirrytään yhtä pistettä alem-
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Kuva 5. Leimikon valintarutiini 
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paan pistekierrokseen. Alkuehtorutiinissa rajoittimiksi määritettyjen kaukokulje

tustavoitteiden tai vakituisten metsätraktoreiden kapasiteettien täyttyminen aiheut

taa meneillään olevan pistekierroksen keskeytymisen ja paluun asianomaisen valinta

kierroksen ylimpään pistekierrokseen. Poistuminen valintarutiinista tapahtuu kaik

kien piirien kapasiteettien täytyttyä tai silloin, kun kaikki kyseisenä vuodenai

kana korjuukelpoiset leimikot on valittu. 

Toimintaselostus 

Lohkokaaviossa (kuva 5) on käytetty seuraavia symboleja ja lyhenteitä. 

PISTERAJA = asetettu alin leimikon pistearvo, jolla leimikko voi tulla valituksi 

kysymyksessä olevalla valintakierroksella. Ensimmäisellä valint·akierroksella pis

teraja on 6 ja toisella 4. 

PISTE = pisteindeksi, joka määrää, minkä pistearvon omaavia leimikoita kysymyk

sessä olevalla pistekierroksella valitaan. 

MUU MEN. = rajoitin, jolla säädellään maataloustraktorilla tai hevosella metsäkul

jetettavien leimikoiden valintaa. Jos MUU MEN. on kielletty, voidaan valita ainoas

taan vakituisella metsätraktorilla kuljetettava leimikko; muulloin valinta on met

säkuljetustavasta riippumaton. 

MUUT PUUT = rajoitin, jolla säädellään leimikkovalintaa sellaisten puutavaralaji

en osalta, joille ei ole ilmoitettu kaukokuljetustavoitteita. Jos MUUT PUUT onkiel

letty, voidaan valita ainoastaan sellainen leimikko, jossa -on yli 10 k-m3 sellaisia 

puutavaralajeja, joille kaukokuljetustavoite on ilmoitettu; muussa tapauksessa va

linta on tältä osin vapaa. 

PUUM 1 ja PUUM 2 = kaukokuljetustavoitteet puutavaralajeille tai puutavaralaji

ryhmille 1 ja 2. 

PISTEARVO = leimikon pistearvorutiinissa saama menetelmä- tai traktorikohtainen 

pistemäärä. 

MAX I = !} MIN I = Ensimmäisen valintakierroksen pistekierrosrajat 

MAX II = :} MIN II = Toisen valintakierroksen pistekierrosrajat 

Valintarutiinin lohkokaavion selostuksessa viitataan kuvan 5 lohkokaavioon mer

kittyyn numerointiin. 

Ensimmäisen valintakierroksen PISTERAJA (= 6) ja PISTE (= 9) asetetaan lohkossa 

10. Samassa lohkossa asetetaan rajoittimet MUU MEN. ja MUUT PUUT kielletyiksi. Va

lintakierroksen ensimmäinen pistekierros alkaa, kun lohkossa 11 pistettä pienenne

tään yhdellä. Tällä pistekierroksella valitaan ainoastaan tänä vuodenaikana korjuu

kelpoiset leimikot (piste= 8). Kun kaikki leimikot on käyty läpf (lohko 12), siir-



- 18 -

rytään seuraavaan pistekierrokseen, jossa pistettä pienennetään yhdellä ja jatke

taan kunnes PISTE on pienempi kuin PISTERAJA (lohko 13). Niin kauan kuin rajoitti

met MUUT PUUT ja MUU MEN . ovat kiellettyjä, voidaan valita ainoastaan leimikoita, 

joissa metsäkuljetus tapahtuu vakituisella metsätraktorilla ja joissa on yli 10 k-m3 

sellaisia puutavaralajeja, joille on asetettu kaukokuljetustavoitteet. Jos vaki

tuisten metsätraktoreiden kapasiteetit (lohko 20) tai kuljetustavoitteet (lohko 21) 

täyttyvät, asetetaan vastaava rajoitin MUU MEN. tai MUUT PUUT sallituksi ja pala

taan menossa olevan valintakierroksen ylimpään pistekierrokseen. Kun MUU MEN. on 

sallittu, valitaan ainoastaan leimikoita, joissa metsäkuljetus suoritetaan maatalo

ustraktorilla tai hevosella. Jos MUUT PUUT on sallittu, valitaan leimikoita, jois

sa on alle 10 k-m3 sellaisia puutavaralajeja, joilla on kaukokuljetustavoitteet. Mi

käl{ lähtörekisterin leimikoissa on kaukokuljetustavoitteen mukaisia puutavaralaje

ja yli tarpeen (lohko 22), voidaan myös valita leimikko, jossa on yli 10 k-m3 ky

symyksessä olevia puutavaralajeja. 

Jos kaukokuljetustavoite ei ole täyttynyt pistekierroksen PISTE = 6 suorittami

sen jälkeen (lohko 30), asetetaan rajoitin MUUT PUUT sallituksi ja palataan piste

kierrokseen PISTE= 7. Tällöin valitaan leimikoita, joissa ei ole kaukokuljetusta

voitetta kartuttavia puutavaralajeja. Jos vakituisten metsätraktoreiden kapasitee

tit eivät näidenkään pistekierrosten jälkeen ole täyttyneet (lohko 31), asetetaan 

rajoitin MUU MEN. sallituksi ja palataan uudelleen pistekierrokseen PISTE = 7. Nyt 

ohjelma valitsee leimikoita, joissa metsäkuljetus suoritetaan maataloustraktorilla· 

tai hevosella. 

Jos piirien kapasiteetteja ei ole pystytty täyttämään ensimmäisellä valintakier

roksella, aloitetaan toinen valintakierros (lohko 91) asettamalla rajoittimet MUU 

MEN. ja MUUT PUUT kielletyiksi. Toisella valintakierroksella suoritetaan muuten sa

manlaiset pistekierrokset kuin ensimmäiselläkin, mutta pistekierrosten pienin PISTE 

= 4 ja suurin PISTE = 5. 

Jos piirien kapasiteetit täyttyvät (lohko 90), poistutaan leimikon valintaru

tiinista, muussa tapauksessa poistuminen valintarutiinista tapahtuu toisen valinta

kierroksen loputtua (lohko 91). Tällöin ei kysymyksessä olevaan vuodenaikaan ole 

ollut riittävästi leimikoita, joilla asetetut puumäärätavoitteet olisi voitu täyt

tää. 

245 Tulostusrutiini 

Tulostusrutiinin tehtävänä on järjestää leimikon valintarutiinin asianomaiselle 

vuodenajalle poimimat leimikot selkeään tulostusmuotoon ja laskea hakkuumiespäivät, 

metsäkuljetustyövuorot ja kustannukset. 

Hakkuun vaatimat miestyöpäivämäärat lasketaan puutavaralajeittain keskimääräis

ten hakkuutuotosten perusteella. Metsäkuljetuksen työvuoroluku lasketaan metsäkul-
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jetusmatkan funktiona keskimääräisistä tuotosluvuista. Metsä- ja maataloustrakto

reiden keskimääräiset yrityskohtaiset tuotokset annetaan alkuehtolomakkeella. Lei

mikkotietolomakkeella annettavista yksikkökustannuksista lasketaan puutavaralajeit

taiset kokonaiskustannukset. 

Leimikot tulostetaan piireittäin siten, että samalla vakituisella traktorilla 

korjattavat leimikot ovat peräkkäin. Vakituisilla metsätraktoreilla ko~jattavien 
leimikoiden jälkeen tulevat maataloustraktorilla ja hevosella korjattavat leimikot. 

Jokaisen piirin leimikkotulostuksen jälkeen tulostetaan piirin summatulostus,jos

sa on laskettu piirin puumäärät, kustannukset ja hakkuutyöpäivä-ja konetyövuoromää

rät. Metsäkuljetuksen puu- ja työvuoromäärät on myös laskettu kone- ja menetelmå

kohtaisina yhteenvetotietoina, Tulostusrutiinin lopussa tulostetaan hoitoalueen 

yhteissummat samassa muodossa kuin piirisummat. 

Tulostusmallissa (kuva 6) leimikon yleistiedot kirjoittuvat arkin vasempaan lai

taan. Valitun korjuuvaihtoehdon metsäkuljetustapa, -matka ja -maastoluokka sekä 

jatkokuljetuksen tieluokka ovat samassa sarakkeessa muiden yleistietojen kanss& Hy

lätyn ehdotuksen vastaavat tiedot tulostuvat näiden oikealle puolelle. Yleistieto

jen oikealle puolelle tulostetaan pistearvomatriisi sekä valitun ja hylätyn vaihto

ehdon välinen kustannusero. Pistearvomatriisi on tulostuksessa lähinnä ohjelma- ja 

suunnitteluteknisen tarkistuksen vuoksi. Seuraavina kirjoittuvat puutavaralajeit

tain puumäärätiedot: kuusi-, mänty- ja lehtipuutukit j 3:oina, kuitupuut p-m3:einä 

ja kokonaispuumäärä k-m3:einä. Leimikkotietolomakkeessa annettava kuljetuspiste 

kirjoittuu välittömästi puumäärätietojen rinnalle. Hakkuu-, kasaus-, metsäkulje

tus-, kaukokuljetus-, varasto- ja kokonaisk~stannukset esitetään puutavaralajeit

tain sekä yhteen laskettuina. Tulostuksen oikeaan reunaan kirjoittuvat metsäkul

jetuksen kestoaika työvuoroina ja hakkuun vaatimat miestyöpäivämäärät. 

Piirin ja hoitoalueen summaustulostuksessa puumäärä-, kustannus-, metsäkuljetuk

sen työvuoro-ja hakkuun miestyöpäivämääräsummat kirjoittuvat samassamuodossa kuin 

leimikkokohtaisessa tulostuksessa. Näiden vasemmalla puolella ovat yhteenvetotie

dot hevosella, maataloustraktorilla ja vakituisilla metsätraktoreilla kuljetetta~

ta puumääristä sekä eri menetelmien ja koneiden vaatimat työvuoromäärät. 

Vuodenaikaistulostusten jälkeen tulostetaan leimikot, joita ei kapasiteettien 

täyttymisen tai pistearvojen pienuuden vuoksi ole valittu mihinkään vuodenaikaan. 

3 K Ä Y T T Ö K 0 K E M U K S E T 

Korjuusuunnittelusysteemiä on kokeiltu ja kehitetty Oy W. Rosenlew Ab:n Porin 

hoitoalueessa sekä Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Haminan piirissä. Systeemin ja ohjel

mien kehittely- ja testausvaiheessa on pidetty yhteyttä näihin yrityksiin ja py-
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ritty vertaamaan saatuja ratkaisuja yritysten omiin käsityönä tehtyihin korjuusuun

nitelmiin. Leimikoiden suuri lukumäärä tekee kuitenkin eri menetelmillä tehtyjen 

suunnitelmien keskinäisen vertailun vaikeaksi. Korjuusuunnitteluohjelmalle annetut 

puu- ja työmäärätavoitteet on tehdyissä suunnitelmissa kuitenkin pystytty melko hy

vin täyttämään. 

Suurimpana hankaluutena on ollut leimikkotietolomakkeiden väärä tai puutteelli

nen täyttö, mikä on aiheuttanut sen, että leimikkovalinta on jouduttu suorittamaan 

melko ahtaissa rajoissa vaihtoehtomahdollisuuksien puuttuessa. Jatkokokeiluissa 

tullaankin kiinnittämään erityistä huomiota vaihtoehtokuvausten joustavaan ja täy

delliseen täyttämiseen. 

Korjuusuunnitteluohjelma jakaa hoitoalueen leimikot eri vuodenajoille, mutta ei 

ilmoita, missä järjestyksessä vuodenajan leimikot olisi korjattava. Lopullinen kor

juusuunnittelu ja leimikoiden ketjutus tehdään nykyisin tietokonelistauksen perus

teella käsityönä. Lopullista suunnitelmaa tehtäessä -leimikoita voidaan vielä siir

tää vuodenajasta toiseen, jos tämä esimerkiksi koneiden ketjutuksen kannalta on edul

lista. 

Korjuusuunnitelman tietokoneajo on suoritettava riittävän usein, jotta uudet 

leimikot saataisiin ajoissa mukaan suunnitteluun. Tietokoneajojen aikaväli vaihte

lee leimikoiden oston mukaan siten, että vilkkaina ostokausina tietokoneajoja suo

ritetaan lyhyin väliajoin, kun taas hiljaisina ostokausina aikaväli voi olla melko 

pitkä . 

Yksityiskohtainen korjuusuunnitelma ja leimikoiden ketjutus kannattaa tehdä ai

noastaan seuraavaan tietokoneajoon asti, sillä uudet leimikot saattavat muuttaa vuo

denaikaratkaisua. Listausta voidaan kuitenkin pitää suunnitelmarunkona muidenkin 

vuodenaikojen osalta. 

Korjuusuunnittelusysteemi on ohjelmoitu Fortran IV -ohjelmointikielellä. Kor

juusuunnitteluohjelma sisältää noi~ 600 käskyä ja vaatii tämän vuoksi käännösvai

heessa ison muistitilan. Korjuusuunnitteluun liittyvät tietokoneajot on suoritet

tu Valtion Tietokonekeskuksen IBM S/360/50 -tietokoneella. Hankaluutena aineisto

jen tietokonekäsittelyssä ovat olleet lomakkeiden täyttäjien tottumattomuudestatai 

lävistysvirheistä aiheutuneet hukka-ajot. Systeemin vakiinnuttua nämä virheet saa

taneen poistetuiksi täyttäjien koulutuksella ja tehostamalla virhetarkistusta. 

Korjuusuunnittelusysteemin tietokonekäsittelystä aiheutuvat kustannukset 200 lei

mikon suunnitelmaa tehtäessä ovat seuraavat. 

- Lävistys (4 korttia/leimikko) 

- Virhetarkistus tietokoneella 

- Korjuusuunnitelman teko tietokoneella 

noin 100 -mk 

" 
" 

50 " 

200 " 

Yht. noin 350 mk 
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Kustannuslaskelmassa oletetaan, että ohjelmat on talletettu käännettyinä magneet

tinauhalle tai levylle. 

Kustannuksia, jotka syntyvät aloitettaessa systeemin käyttö yrityksessä, ei tä

hänastisten kokemusten ~erusteella pystytä tarkoin määrittämään. Toistaiseksi sys

teemin kehittäminen on ollut ensi sijalla eikä ole kokemuksia valmiin systeemin 

käyttöönotost a. Aloitusvaiheessa tulee kustannuksia lähinnä kenttähenkilökunnan 

koulutuksesta ja syst eemiin tehtävistä yrityskohtaisista muutoksista. 

Korjuusuunnittelusysteemi on kehitetty nyt niin pitkälle, että ohj elmat toimivat 

moitteettomasti. Saatuja ratkaisuja on yrityksissä käytetty apuna yksityiskohtai

sia korjuusuunnitelmia tehtäessä. Huolellisella leimikkotietolomakkeiden täytöllä 

ja antamalla oikeat tavoite- ja rajoitintiedot saadaan käyttökelpoisia ratkaisuja. 

Vasta systeemin jatkuva käyttö paljastaa, mitä hyötyä sen avulla on saavutettaviss~ 

Tähän mennessä on todettu, että korjuun vuosisuunnitelman avulla koneiden työl

lisyys voidaan turvata kevät- ja syksykausina, jolloin leimikoista on yleensä puute. 

Ohjelma antaa myös runsaasti tietoa työmaiden kestoajasta, koneiden ja työvoiman 

tarpeesta ja puumääristä sekä yksityiskohtaisen kustannusarvion leimikolttain, pii

reittäin ja hoitoalueittain. Nämä sekä leimikkolistat antavat hyvän perustan jat

kosuunnittelulle. 

Suunnitelman tarjoamaa mahdollisuutta edullisimman korjuumenetelmän valintaan 

on toistaiseksi käytetty hyväksi vain rajoitetusti, koska tutkimuskohteissa on käy

tetty ainoastaan kuorma- ja maataloustraktoreita. Tulevaisuudessa monitoimikonei

den ja yleensäkin täyskoneellisen korjuun yleistyessä sopivien leimikoiden valinta 

eri menetelmille tulee lisäämään korjuun vuosisuunnittelun merkitystä ja suunnit

telulla saatavaa hyötyä. 
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0 n e - Y e a r P 1 a n f o r L o g g i n g 

By Jaakko Peltonen and Unto Väisänen 

SUMMARY 

A method for the planning of logging operations in the forest supervisory dis

trict (annual cut at least 100,000 soild cu.m.)was developed by Metsäteho in 1969-

1971. It distributes the logging of marked stands in the supervisory district be

tween different seasons of the year in the most economic way as regards ~ costs, 

so that in each stand the most economic logging method is used, the delivery or long

distance transport targets fixed by mill are fulfilled, the forest haulage equipment 

1s employed evenly through the year, and planned use of logging labour is achieved. 

In the output the marked stands to be logged on each season are informed, the tim

ber sums and need of resources concerning labour anti machines are calculated for 

the whole supervisory district and for each foreman district. In addition, the log

ging and hauling costs for each logging unit and for the whole area are informed. 

Detailed scheduling of the logging units can be carried out on the basis of these 

data. 

The planning system is programmed in Fortran IV programming language 1n an IBM 

S/360/50 computer. The system has been used in two supervisory districts and has 

proved useful. 

The one-year plan of logging makes it possible to use labour and machines more 

effectively. There is need of this already now, but the need of plans will grow in 

the future when more expensive logging machines will be used. 




