
52  • 6/2014

Metsäteho Oy selvitti 
koneellisen metsänis-
tutuksen tilaa vuonna 
2003: Tehdyn kartoi-

tuksen mukaan koneellisen met-
sänistutuksen pinta-ala oli 1420 
hehtaaria eli 1,6 prosenttia koko-
naisistutuspinta-alasta Suomes-
sa. Koneistutuspalveluja tarjosi 
14 istutuskoneyrittäjää, ja heillä 
oli käytössään yhteensä 16 istu-
tuskonetta. Metsätehon koneis-
tutuskyselyn jälkeen kattavia ko-
neistutuskartoituksia ei ole tehty.

Ohjeistusta on, mutta mikä 
on tilanne kentällä?
Pari vuotta sitten Metsäntutki-
muslaitos ja Suomen metsäkes-
kus julkaisivat Koneellisen met-
sänistutuksen oppaan, jossa on 
hyvin kattavasti kuvattu muiden 
muassa koneellisen istutuksen 
taimimateriaalin vaatimukset, 
minkälaiset työmaat soveltuvat 
koneistutukseen sekä miten istu-
tuskoneen kuljettajan on suositel-
tavaa tehdä istutustyönsä omaval-
vontaa. Laajempaa selvitystä ko-
neistutustyömaista, esimerkiksi 
minkälaisia koneistutustyömaat 
ovat kivisyydeltään, ei ole tehty 
viime vuosien aikana.

Stora Enso Metsän, Itä-Suomen 
yliopiston, Metsäntutkimuslaitok-
sen ja Metsätehon yhteistutki-
muksessa selvitettiin koneellisen 
metsänistutuksen nykytila Suo-
messa: millä kalustolla koneistu-
tusta tehdään, mitkä ovat koneis-
tutusmäärät, miten koneistutus 

on organisoitu ja mitkä ovat kehi-
tyskohteet koneistutusketjussa.

Selvitys tehtiin haastattelutut-
kimuksena maalis-toukokuussa 
2014. Kaikki vuonna 2013 koneel-
lista metsänistutusta tehneet ko-
neyrittäjät haastateltiin. Tässä ar-
tikkelissa kuvataan viime vuoden 
koneistutusvolyymejä ja käytössä 
ollutta koneistutuskalustoa sekä 
minkälaisilla työmailla koneistu-
tusta tehtiin viime istutuskaudella. 
Seuraavassa (Koneyrittäjä 7/2014) 
lehdessä esitellään tehokkaita toi-
mintamalleja koneistutukseen.

Istutusta 31 koneella 

Tehdyn selvityksen mukaan istu-
tuskaudella 2013 koneellista met-
sänistutusta tehtiin yhteensä 31 is-
tutuskoneella. Koneistutuspalvelu-
ja tuotti 22 koneyrittäjää. Pääosa, 
lähes kaksi kolmasosaa yrittäjistä 
istutti yhdellä istutuskoneella, va-
jaa kolmasosa yrittäjistä istutti kah-
della istutuskoneella ja yksi yrittäjä 
kolmella istutuskoneella.

Lähes 60 prosenttia istutuslait-
teista oli Bracke-istutuslaitteita. 
Käytössä  oli myös M-Planter ja Ri-
sutec-istutuslaitteita. Kahdessa is-
tutuskoneyksikössä peruskonee-
na oli hakkuukone; muutoin pe-
ruskoneena oli 14–21-tonninen te-
la-alustainen kaivukone. 

Koneistutusta harvoin 
yksityismetsänomistajille 
Haastatelluilla koneistutusyrittä-
jillä oli 1–3 asiakasta (keskimää-

rin 1,9 asiakasta) istutuskaudella 
2013. Pääosin koneistutusyrittä-
jät istuttivat suurille metsätalous- 
ja -teollisuusyrityksille: UPM:lle, 
Tornatorille, Stora Ensolle, Met-
sähallitukselle ja Metsä Groupille. 

Istutusasiakkaina metsänhoi-
toyhdistysten osuus oli kuusi 
prosenttia ja yksittäisten metsän-
omistajien osuus vain kaksi pro-
senttia koneistutuspinta-aloista 
viime vuonna.

Viidennes runsaskivisiä

Istutuskaudella 2013 koneistutus-
yrittäjät istuttivat yhteensä 2 663 
hehtaaria ja 4,7 miljoonaa tain-
ta. Täten kun vuonna 2013 ko-
konaisistutuspinta-ala oli 77  000 
hehtaaria Suomessa, koneellisen 
metsänistutuksen osuus oli 3,5 
prosenttia. 

Istutetuista taimista 90 pro-
senttia oli kuusta ja 10 prosenttia 
mäntyä. Koneistutuspinta-aloilta 
62 prosentilta hakkuutähteet oli 
korjattu ja 33 prosentilta kannot 
oli nostettu ja korjattu. Haastatel-
tujen yrittäjien mukaan runsaski-
visiä työmaista oli 21 prosenttia ja 
vähäkivisiä 28 prosenttia. Koneis-
tutustyömaan keskikoko oli 4,7 
hehtaaria istutuskaudella 2013.

Alle 100 hehtaaria/
istutuskone
Keskimäärin yhdellä istutusko-
neella istutettiin 86 hehtaaria is-
tutuskaudella 2013; vaihteluvä-
li oli 25–177 hehtaaria/istutusko-

ne. Myös istutuskonekohtaisissa 
taimimäärissä oli laaja vaihtelu-
väli: 45 000–320 000 tainta/kone; 
keskimääräinen koneistutusmää-
rä oli 151 000 tainta/kone istutus-
kaudella 2013. 

Istutuskaudelle 2014 yrittäjillä 
oli tavoitteena koneistuttaa keski-
määrin 96 hehtaaria/kone, ja ko-
neistutuspotentiaaliksi yrittäjät 
laskivat keskimäärin 120 hehtaa-
ria/kone. 

Nousua ei tule, jos asioita 
ei laiteta kuntoon
Vaikka koneistutuspinta-alat ovat 
lähes tuplaantuneet kuluneen 
kymmenen vuoden aikana, met-
sänistutustöiden koneellistamis-
vauhtia voidaan pitää hitaana. Syi-
tä tähän on varmasti monia. – Jos 
koneistutusmäärät aiotaan nostaa 
yli 20 000 hehtaariin/vuosi Suo-
messa, kuten on tavoitteena, edel-
lyttää tämä:
1) Nykyistä parempaa tarkkuut-

ta koneistutustyömaiden koh-
devalinnassa, erityisesti istutus-
työmaiden kivisyyden määrittä-
misessä. 

2) Riittäviä työmääriä istutusko-
neille; kun istutustyötä tehdään 
tehokkaasti kahdessa vuoros-
sa, työmäärien olisi oltava 130–
150 hehtaaria/kone istutuskau-
dessa.

3) Koneistutuksen voimakasta 
vientiä yksityismetsiin; työnäy-
töksillä ja viestinnällä koneis-
tutusta on tehtävä tutummaksi 
metsänomistajille.

sovi istutuskoneille
Kiviset työmaat eivät

Mäntykankaan Metsätyö Oy:n 
toimitusjohtaja Jouni Sikanen 

näkee koneistutuksen suurimpana 
ongelma nykyään sen, että 

koneelliseen istutukseen tarjotaan 
liian kivisiä työmaita. 

Koneellinen metsänistutus odottaa läpimurtoaan. 
Jotta koneistutus pääsisi lopultakin vahvaan 
nousukiitoon, työmaiden koneistutuskelpoisuuteen 
on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, 
vuotuisia työmääriä per istutuskone on lisättävä 
ja koneistutusta on tehtävä nykyistä tutummaksi 
yksityismetsänomistajille.

Kalle Kärhä, antti hynönen, tiina laine, MarKus strandströM, teijo Palander & PeKKa t. rajala
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