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Puunkorjuun kehitykseUe tulee tällä vuo
sikyrrrnenelUi olemaan luonteenomaista en
tistä piteT1111älle viety koneellistaminen. 
Nykynäkymien perusteella l970-luvun lo
pussa hakataan noin 40 % päätehakkuista 
koneeUisin menetelmin. Ha.rvennusmetsis
sä sen sijaan hakkuutyö suoritetaan tällä 
vuosikyrmnene l lä vielä lähes yksinomaan 
ihmistyövaltaisin menetelmin. 
Lähikuljetuksen kehitykselle on ominaista 

JOHDANTO 

hevosen osuuden väheneminen pariin pro
senttiin ja myös maataZoustraktorin merki
tyksen pieneneminen. MetsätraktoreilZa 
kuljetettavan puumäärän osuus tulee kas
vamaan vuosikymmenen loppuun mennessä yli 
BO %:iin . 
Hakkuun ja lähikuljetuksen kehittymisen 
ohella ennusteessa tarkastellaan puunkor
juukoneiden investointitarpeen sekli. kor
juun ihmistyöpanoksen kehitystä. 

Hakkuun koneellistamisella tarkoitetaan siirtymistä suoraan tai asteittain korjuu
menetelmiin , jotka kaadon ja puutavaran valmistuksen osalta edellyttävät monitoimi 
koneiden käyttöä. Hakkuun koneellistamista tarkastellaan kokonaisuutena eikä tässä 
oteta kantaa erilaisten koneiden eikä koneellistettujen korjuuketjujen kesk.inäiseen 
edullisuuteen. Lähikuljetuksen osalta rajoitutaan tarkastelemaan eri lähikuljetus
menetelmien osuuksien kehitystä . Kehitysennuste koskee ainoastaan runkopuunkorjuu
ta, joten kantojen ja hakkuutähteiden korjuuta ei tässä käsitellä. 

Puunkorjuun koneellistamiseen vaikuttavat ihmistyö- ja konekustannusten sekä tuot
tavuuden kehitys , tekninen kehitys , työvoiman tarjonta, investointimahdollisuudet 
sekä asenteet koneellista puunkorjuuta kohtaan. Näiden puunkorjuun ulkonaisten 
puitteiden kehitys yhdessä korjuuolosuhteiden ja niiden muutosten kanssa määrää 
puunkorjuun koneellistamisnopeuden. Koneellistamisnopeuden määrittäminen on suori
tettu seuraavassa arvioidun kustannus - ja tuottavuuskehityksen sekä kor juuolosuhtei 
den ja niiden oletettujen muutosten perusteella. Koneellistamisennusteessa on ol
lut lähtökohtana se, että siirtyminen täyskoneellistettuihin puunkorjuumenetelmiin 
tapahtuu silloin, kun kustannukset näissä menetelmissä alittavat ihmistyövaltaisten 
menetelmien kustannukset. 
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Kuva l. Koneellisesti hakattavan puumäärän osuus 
metsäteollisuuden, metsähallituksen ja yksityis
metsien pääte- ja valintahakkuiden teollisuuden 

käyttöön tulevan runkopuun määrästä 

Fig . 1. Share of timber cut by mechanised methods 
in the quantity of roundwood for industrial use of 
final and selecti ve cutting of the forest industry, 
National Board of Forestry , and private forests 

HAKKUUN KONEELLISTAMISENNUSTE 
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Kuva 2. Lähikuljetuksen kehittyminen 1970-
luvulla metsäteollisuuden ja metsähallituksen 

kuljetuksissa 

Fig . 2. Development or forest baulage in 
tbe 1970s in forest industry and tbe National 

Board of Forestry 

Hakkuun koneellistamisennuste on laadittu koneellistettujen ja ihmistyövaltaisten 
korjuuketjujen kustannusvertailujen perusteella ja vertailulaskelmat on aina suori 
tettu kokonaisille korjuuketjuille . Hakkuun eri vaiheiden kustannuksia ei siis ole 
vertailtu erillisinä. 

Ihmistyövaltaiset puutavaran hakkuumenetelmät tulevat tällä vuosikymmenellä olemaan 
valintahakkuissa (= harvennushakkuut ja ylispuiden poisto) kustannuksiltaan koneel
lisia menetelmiä edullisempia . laskelmien mukaan väljennyskuusikoiden hakkuun ko
neellistaminen tulee keskimäärin kannattavaksi vasta 1980- luvun alussa ja nuorten 
metsien valintahakkuiden koneellistaminen vielä sitäkin myöhemmin . Tällä hetkellä 
ei valintahakkuiden koneellistamiseen soveltuvia koneita ole näkyvissä, mutta on 
mahdollista, että täysin uudet koneratkaisut tai harvennusmetsien käsittelymenetel
mät nopeuttavat koneellistamista näissä hakkuissa. 

Päätehakkuiden koneellistaminen sen sijaan on jo hyvällä alulla . Ennusteen mukaan 
hakataan Etelä-Suomessa koneellisin menetelmin vuonna 1975 6 % ja 1980 41 % paa
tehakkuualoilta teollisuuden käyttöön tulevasta puumäärästä. Pohjois-Suomessa vas
taavat luvut ovat vuonna 1975 5 % ja 1980 35 'f, . 

Teollisuuden käyttöön tulevasta kaikesta kotimaisesta runkopuusta eli metsäteolli
suuden, metsähallituksen ja yksityismetsien sekä valinta- että päätehakkuista saa
tavasta puumäärästä hakattaisiin ennusteen mukaan koneellisesti vuonna 1975 3 % ja 
1980 22 % (kuva 1). Teollisuuden ja metsähallituksen korjaamasta puumäärästä ko
neellisesti hakattavan puumäärän osuus on vastaavasti vuonna 1975 4 % ja 198o 27 'f, . 
Tämä me kitsee sitä, että maassamme hakataan täyskoneelli~tetuin menetelmin vuonna 
1975 noin 1 . 2 milj. ja 198o noin 9 . 4 milj. kuoretonta k-m/. 

LÄHIKULJETUKSEN KONEELLISTAMISENNUSTE 

Viime vuosikyrrwienellä tapahtuneen lähikuljetuksen kehityksen ja esitetyn hakkuun 
koneellistamisennusteen perusteella on laadittu lähikuljetuksen kehitysennuste täl-
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Kuva 3 . Teollisuuden ja metsähallituksen käytössä 
olevien puunkorJuukoneiden investointitarpeen kehi
tys v: n 1971 hintatasoon 5 J:n mukaan deflatoituna 

Fig. 3. Development of the investment requirement , 
deflated to the price level of 1971 at the 5 per cent 
rate, for timber-harvesting machines in industry and 

tbe National Borad of Forestry 

1970 
Vuosi - Year 

Kuva 4, Yksikkötyöpanoksen kehitys teollisuuden 
ja metsähallituksen puunkor juussa 1970-luvulla 

Fig. 4. Devo.lopment of the unit-work input in 
the timber harvesting of industry and the National 

Board of Forestry in the 1970s 

le vuosikymmenelle metsäteollisuuden ja metsähallituksen suorittamassa puunkorjuus
sa (kuva 2). Ennusteen mukaan hevoskuljetuksen osuus tulee alenemaan vuoteen 1980 
mennessä 2 %:iin ja maataloustraktorikuljetuksen osuus alle 15 %:iin kuljetettavas
ta puumäärästä. Metsätraktoreilla kuljetettavan puumäärän osuus kasvaa nykyisestä 
noin 60 %:sta yli 80 %:iin vuoteen 1980 mennessä. Kuormatraktorin osuus lisääntyy 
tällä vuosikymmenellä noin 70 %:iin ja laahustraktorin osuus lähes 15 %:iin. Laa
hustraktorin osuuteen on sisällytetty myös kaato -juontokoneella suoritettava juonto. 
Hakkuun koneellistaminen tulee lisäämään vuosikymmenen loppupuolella kokonaisten 
puiden laahusjuontoa. Lisäksi saattaa oksien teolliseen käyttöön ottaminen edistää 
puujuontoon perustuvien korjuumenetelmien yleistymistä. 

INVESTOINTITARPEEN JA 
YKSIKKÖTYÖPANOKSEN KEHITYS 

Teollisuuden ja metsähallituksen työmailla tarvittavien puunkorjuukoneidenja -lait
teiden investointi tarpeen kehitys hakkuun ja lähikuljetuksen ennusteiden mukaan las 
kettuna on esitetty kuvassa 3. Luonteenomaista kehitykselle on siirtyminen luku
määrältään harvempien ja kalliimpien koneyksiköiden käyttöön . Monitoimikoneita ja 
metsätraktoreita on laskettu hankittavan vuonna 1980 30 % enemmän, kuin optimita 
valla järjestetty käyttö edellyttäisi. Jos kaluston käyttöä ei pystytä järjestä
mään tyydyttävästi, investointien määrä voi nousta laskettua suuremmaksi. Inves 
toinnin tarve kohoaa puunkorjuukoneiden osalta vuonna 1980 nykyrahana noin 170milj. 
markkaan, josta monitoimikoneiden osuus on noin 60 milj . markkaa . 

Yksikkötyöpanoksen kehitys näkyy kuvasta 4. Laskelmassa on edellytetty ihmistyö
valtaisten menetelmien kehittyvän niin, että vuonna 1975 25 % ja 1980 50 % ihmis 
työnä hakattavasta puusta hakataan menetelmillä, joiden tuotos vastaa nykyisten 
si lmävaraisesti katkottujen, tynkäkarsittujen tavaralajien hakkuun tuotoksia. Me
netelmien kehityksen lisäksi on hakkuun tuottavuuden laskettu kasvavan 1· .•• 2 %/vuo
si. Lähtötilanteen yksikkötyöpanosarvot perustuvat Metsätehon talven 1971 aikana 
keräämään puunkorjuun työpanos- ja tuotostilastoon. Yksikkötyöpanokseen eivät si
sälly puutavaran kuorinnan eivätkä korjuun aputöiden (tietöiden, korjuutyömaiden 
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suunnittelun ja valvonnan) työpanokset. Yksikkötyöpanos puunkorjuussa tulee laskel
mien mukaan alenemaan vuoteen 1980 mennessä nykyisestä 0.17 miestyöpv :stä 0 .10 mies
työpv:ään/kuorell. k-m3. 
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