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American Pulpwood Association (APA) suoritti vuonna 1968 tutkimuksen kuitupuun 
korjuurnenetelmistä ja kustannuksista Yhdysvaltain etelävaltioissa . Tutkimus pyrit
tiin suorittamaan siten, että sen antamat tulokset ovat yleistettävissä kaikkiin 3 
etelävaltioiden urakoitsijoihin, jotka hankkivat vuodessa enenunän kuin 1 200 k- m 
puuta . Puunjalostusyhtiöt eivät yleensä itse osallistu puunkorjuuseen t ällä alu
eella. 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla ja seuraamalla yhteensä 320 urakoit
sijan toimintaa viikon ajan. 

KORJ UUMEUETELMÄT JA - KUSTANNUKSET 

Taulukossa 1 on es itetty käytetyt korjuurnenetelmät ja niiden keskimäär äiset kus
tannukset sekä työpanokset. Yleisin korjuumenetelmä on sellainen , jossa katkottu 
tavara ajetaan autolla suor aan palstalta . Menetelmän koneellistamisaste on al
hainen . Pölkyn pituuden l isääminen tavanomaisesta 5 jalasta ja varsinkin silmä
varaiseen katkontaan siirtyminen ovat tuntuvasti alentaneet korjuukustannuksia. 
Silmävaraisesti katkotun tavarar. teko on kuitenkin harvinaista . 

Runkojuonto ja välivarastolla tapahtuva. katkonta on 
menetelmä . Sen kustannukset ja koneellistamisaste ovat 
mainitussa menetelmässä . Pölkyn pituuden lisääminen on 
yhteydessä alentanut kustannuksia . 

toi seksi eniten käytetty 
korkerumnat kuin ensiksi 
väli varastokatkonnankin 

Kokonaisten runkojen autokuljetusta on käytetty myös jossakin määrin, ja metsä
päässä on selvitty suhteellisen pienin kustannuksin. 
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TAULUKKO 1 Käytetyt korjuumenetelmät 

Korjuumenetelmä ja Osuus työ- Kustannukset , mk/k-m3 
Työpanos, Koneellis!) 

tavaran pituus maista, Puutavaran Puutavaran miesty~pv/ tamisaste , 
teko+ lähi- % % teko kuljetus k-m 

Autolla palstalta 
16,31 5 j määrä:~:uinen 51 11,26 0.15 22.0 

6 .. ,9 j 6 11,15 15,38 0.14 20 .9 
silmävar . katkottu 2 9,85 13,16 0.14 23 .8 

Runkojuonto välivaras-
tolle, jossa katkonta 

17,69 40 . 9 5 j määrä:~:uinen 18 13,25 0.13 
6 ... 9 j 4 13,93 18,11 0.13 39.3 
10 j tai pitempi 6 10,31 14 ,oo 0.09 45 .8 

Runkojuonto välivaras-
tolle, josta runkoina 
autolla 8 10,38 14 , 36 0. 09 46 . 8 

Kuljetus kuormaa kanta-
valla metsätraktor illa 

5 j määräpituinen 5 14,16 18,58 0.14 41.3 
100 

l) Koneellistamisaste = Konekustannusten prosenttinen osuus korjuun kokonaiskustan
nuksista. 

Katkotun tavaran menetelmä, jossa käytetään kuormaa kantavaa metsätraktoria, on 
ollut harvinainen ja kustannuksiltaan muita menetelmiä kalliimpi. 

KONEELLISTAMISEN VAIKUTUS h.'USTANNUKSIIN 

Kuitupuun korjuun koneellistamisen vaikutusta korjuukustannuksiin on selvitetty 
jakamalla tutkitut urakoitsijat eri luokkiin heidän koneisiin ja laitteisiin s1-
joittamansa pääoman mukaan , joka on laskettu uushankinta- arvona (taulukko 2). 

Valtaosa urakoitsijoista työskentelee suhteellisen vähäisellä konekalustolla. 
Runsaasti koneita käyttävien urakoitsijoiden käsittelemien puumäärien osuus sitä 
vastoin on tutkittuna aikana ollut verrattain suuri . Tutkimuksessa ei ole selvi
tetty sitä, minkälaisissa leimikoissa eri urakoitsi jat ovat työskennelleet, ja voi
daankin olettaa, että urakoitsijat, jotka ovat sijoittaneet eniten pääomaa konei
siin ja laitteisiin, ovat myös työskennelleet parhaissa leimikoissa. 

Taulukosta 2 ilmenee myös se, ettei puunkorjuun koneellistaminen keskinkertai
sin investoinnein alenna korjuukustannuksia, vaan pikemminkin kohottaa niitä. 
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TAUWKKO 2 Puunkorjuu luokiteltuna urakoitsijoiden 
koneinvestointien suuruuden cukaan 

Erittely Urakoitsijoiden koneinvestoinnit, 1 000 mk 

0 ... 41 42 ... 83 84 ... 145 146 ... 2o8 209 ... 313 

Urakoitsijoiden jakautuminen (%) 35 . 9 23 . 8 15.7 1.8 8. 7 
Käsitellyn puumäärän jakautuminen (%) 14.3 14. 5 15.7 9 ,7 14. 5 
Korjuukustannukset , mk/k-m3 16,16 16,97 16,92 15,70 17,52 
Ihmistyön tarve, miestyöpv/k-m3 0 .15 0.15 0.13 0.11 0.11 

314 + 

8 . 5 
31 . 4 
13 ,21 
0.08 



Vasta koneinvestointien kohotessa yli 314 000 mk:n korjuu.kustannukset ovat selväs
ti pienentyneet . Urakoitsijat joutuvat koneellistamaan korjuuprosessia, koska 
useissa leimikoissa puunkorjuu ei ole lainkaan mahdollista ilman riittävän maasto
kelpoista ja tehokasta konekantaa. Toinen koneellistamista edistävä tekijä on 
puute työvoimasta. Ihmistyön tarve vähenee koneellistumisen myötä, kuten on luon
nollistakin. 

URAKOITSIJOIDEN TARKASTELUA 

Palkatun työvoiman määrä oli urakoitsijoilla melko pieni. 
kahdella prosentilla urakoitsijoista oli palveluksessaan 1 - 3 
% : lla työntekijöiden määrä oli 4 - 6. 

Viidellä.kymmenellä
työntekijää ja 27 

Palkkausmuotona käytti 75 % urakoi tsij oista urakkapalkkaa. Runsaasti koneita 
käyttävät urakoitsijat sovelsivat työntekijöiden palkkauksessa aikaperustetta kes
kimääräistä yleisemmin. 

Keskimääräiset palkat olivat tutkittuna ajankohtana 9,41 ... 10 , 41 mk/h . Näihin 
lukuihin sisältyy myös työnantajan suorittama 18 %:n sosiaaliturvamaksu. 

Työpanos oli keskimäärin 0 .13 miestyöpv/kuorellinen k-m3 . Vuo.tuisten työpäivi
en lukumäärä oli aineistossa keskimäärin 220. 

Urakoitsijoiden "liikkeenjohdollisen taidon" kohoamisen ei tässä tutkimuksessa 
todettu alentavan korjuu.kustannuksia, vaan heijastuvan lähinnä koneellistamisas
teen kohoamisena ja tuottavuuden lisääntymisenä. 

Leo Erlund 

Metsäteho Review 14/1970 

PULPWOOD HARVESTING IN THE SOUTHERN STATES OF THE U.S.A. 

An abstract of the publication Southern Pulpwood Producer Survey Report Sep
tember - October 1968 , published by the American Pulpwood Association , New York, 
1'~ . y. 
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