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UUDISTUSALAN VALMISTUS- JA TAIMISTONHOITOTÖIDEN 
TUOTOKSET JA KUSTANNUKSET METSÄTEOLLISUUDEN JA 
METSÄHALLITUKSEN TYÖMAILLA VUONNA 1972 

Metsäteho keräsi vuonna 1972 tuotos- ja 
kustannustilastoa metsäteollisuuden ja met 
sähallituksen työmailta uudistusalan raiva 
uksesta , metsämaan muokkauksesta , täyden
nysistutuksesta sekä t a imiston perkaukses
ta ja harvennuksesta . Istutusta ja kylvöä 
ei sisällytetty tähän tutkimukseen , koska 
Metsäntutkimuslaitoksen metsäekonomian tut 
kimusosasto keräsi näistä työmenetelmistä 
tilastoa samana ajankohtana . 

AINEISTO 

Tutkimuskohteet poimittiin kaksivaiheisena 
otantana siten, että ensin a rvottiin näy
tekunnat ja näistä näytetyömaat . N'åyte 
kuntia tuli Etelä- Suomen osalle 35 j a 

Pohjois - Suomen osalle 15. Pohjois- Suomi 
käsitti Kainuun, Pohjois- Pohjanmaan , Koi l 
lis- Suomen ja lapin piirimetsälautakuntien 
alueet . 

Noin 65 ~ : sta näytetyömaista saatiin vas
taukset . Pääsyynä näin suureen katoon oli 
ilmeisesti poikkeuksellisen aikainen kevä~ 
jolloin osa seurantatyömaista oli tehty 
työohjelmista poiketen ennen tilaston ke 
ruun alkua . Kadon suuruus heikentää tulos
ten luotettavuutta eräissä tapauksissa . 

Tietojen keruun suorittivat työmaiden val
vonnasta vastuussa olevat henkilöt . Taulu
kossa 1 esitetään työlajeittain niiden t yö 
maiden ja työntekijöiden lukumäärät , joil
ta vastaukset saatiin , sekä seurannan a i 
kana käsitelty pinta-ala . 
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TAULUKKO 1 Aineisto 

N"åyte- Työn - Käsi-
työ- teki- telty 

Työ maita Jöi tä pi nta-
ala , 

kpl ha 

UUdistusa lan 
.31 57 .3.3.3 raivaus 

Metsämaan 61 66 2 975 
muokkaus (42 kone-

yksikköä) 

T"åydennysistutus .32 92 -
Taimiston perkaus 

74 177 1 442 ja harvennus 

Yhteens ä 198 .392 4 750 

Seurannan a i kana i st ut ettiin täydennysis 
tutuksena 373 200 tainta . 

TULOKSET 

Ammattitaito 

TAULUKKO 2 Työntekijöiden ammattitaito työlajeittain 

Ammattitaito 

anmattl.- Yh-

Työ aloit - tottu-
tai toi -

teensä 
tel1Ja nut 

nen 

~ työntekijöistä 

Uudistusalan raivaus , 
taimiston perkaus Ja 
harvennus 

- vesurityö 22 47 .31 100 

- raivaussahatyö 8 sB .34 100 

Metsämaan muokkaus 8 41 51 100 

T"åydennysistutus 2 60 .38 100 

Ammattitaito luokiteltiin seuraavasti . 

Aloittelija = ei ole sanottavasti työsken
nellyt asi anomaisella työvälineellä tai 
- laitteella 

Tottunut = hallitsee asianomaisen työväli
neen tai - laitteen käytön , ja työn j ä l 
ki on moitteetonta 

Ammattitaitoinen = työntekijä on saanut 
koulutusta t a i hänellä on pitkäai kainen 
kokemus a sia nomaisen työvälineen tai 
- l a it een käytös s ä 

Ammattitaitoi s i a oli eniten me t sämaan muok
kaustyössä ja aloittelijoita eniten vesu
r ityössä . 
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Ikärakenne 

TAULUKKO .3 TyöntekiJöide.n ikärakenne Ja keski-ikä 

Työ 

Uudistusalan raiva-
us , taimiston per-

Metsä- Täyden-kaus Ja harvennus Ikä, maan- nys -
V vesuri - raivaus- muokkaus istutus 

työ saha työ 

~ työntekijöistä 

< 20 20 6 6 11 

20 - 29 20 .34 54 .30 

.30 - .39 25 29 28 17 

40 - 49 2.3 27 9 2.3 

> 50 12 .3 19 

Yhteensä 100 100 100 100 

Keski - ikä , 
.35 .34 .30 .37 V 

Palkkaustapa 

TAULUKKO 4 Palkkaus- tai maksutapa työlajeittain 

Palkkaus- tai 
ma.ksutapa 

Yh-

Työ urakka- a ika-
teensä 

palkka palkka 

~ työntekijöistä 

Uudistusalan rai vaus 62 .38 100 

Metsämaan muokkaus 98 2 100 

T"åydennysi stutus 2 sB 100 

Taimiston perkaus Ja 
7.3 27 100 

harvennus 

Urakkapalkka oli selvästi yleisin palkkaus
ta! maksutapa kaikissa muissa työlajeissa 
paitsi täydennysistutukses sa . 

Uudistusalan raivauksessa sekä taimiston 
perkauksessa ja harvennuksessa käytetyistä 
raivaussahoista 31 ~ oli työntekijöiden 
omistamia j a 69 ~ työnanta j i en . 

Tuotokset, hehtaarlkoh
talset työkustannukset 
ja työpäivän pituus 

Uudi stusa l a n r a ivaus 

Tuotokset on l askettu t ässä kuten muissakin 
työlaje i ssa seitsemän t unni n pitui sta työ
päi vää kohti paits i koneelli sessa metsämaan 



muokkauksessa , missä työpäivän pituus on 
kahdeksan tuntia . Tyo1rnstannuksiin sisäl
tyvät sosiaalikulut . 

TAULUKKO 5 UUdistusalan raivaus 

Tuotos , 
Tyolrustan- Työpäivän 

Työväline 
ha/7 h 

mikset , pituus , 
mk/ha h 

Vesuri o.6 91 ,)0 6 .8 

Raivaussaha 1.1 73 ,50 6 .9 

Raivaussahaa koskevat luvut saatiin Etelä
Suomesta . 

Rai vaussahalla työskenneltäessä tuotos on 
lähes kaksi nkertainen vesurityonön verrat 
tuna . Kustannuksiltaan raivaussahatyö on 
17 , 80 mk/ha eli noin 20 'f, alhaisempi kuin 
vesuri työ . 

Taimiston perkaus ja harvennus 

Tulokset esitetään 3 : ssa eri tiheys luokassa . 
Luokassa 1 poistettavia runkoja on alle 
5 000 kpl/ha , luokassa 2 5 000 . . • 10 000 
kpl/ha ja luokassa 3 yli 10 000 kpl/ha . 

TAULUKKO 6 Taimiston perkaus ja harvennus 

Tuotos , Tyolrustannukset , 

Tiheys- ha/7 h mk/ha 

luokka vesuri- raivaus- vesuri - raivaus-

( runkoa/ha) työ saha työ työ saha työ 

l ( < 5000) 0.55 0 .61 105 , 10 121,50 

2 (5000 -10000) 0.44 o .6o 127' 10 133, 50 

3 ( > 10000) 0 .36 0 .54 155.90 13 . 50 

Raivaussahalla työskenneltäessä tuotos on 
ollut o.o6 ... 0 . 18ha/7h eli noin 11 ... 50 'f, 
suurempi kuin vesurityössä . Vesuri - ja 
raivaussahamenetelmien välinen tuotosero 
oli tässä tutkimuksessa pienempi kuin ai
kaisenrnin suoritetuissa aikatutkimuksissa . 
Tämä johtuu erilaisista käyttöolosuhte i sta. 

Tyo1nlstannukset tiheysluokissa 1 ja 2 ovat 
vesurityössä olleet alhaisempia kuin raiva 
ussahatyössä . Tiheysluokassa 3 raivaussa 
hatyö on ollut 21,40 mk/ha halvempaa kuin 
vesurityö . Työpäivän pituus oli vesurilla 
työskenneltäessä keskimäärin 6 .7 h ja rai
vaussahalla työskenneltäessä 6 .9 h . 

Täydennysistutus 

Täydennysistutus suoritettiin paljasjuuri 
silla taimilla kourukuo.kkaa käyttäen pää-

asi assa muokkaamattomaan maahan . 
jeista oli männyn osuus 71 'f, . 

Puula-

TAULUKKO 7 TåydeJ'U'IYSistutus 

Tuotos , 
Tyolmstan- Työpäivän 

Istutuskohde kpl/7h 
nukset, pituus , 
p/ta1m1 h 

Muokkaamaton maa 330 16, l 7.2 

Muokat t uun maahan istut ti yhteensä 13 työn
t ek i j ää yhde llä työmaalla. Keskimääräinen 
tuotos oli 658 kpl/7 h , tyo"kustannukset 
olivat 10 , 3 p/ta i mi ja työpäivän pituus 
oli 7 h . 

Metsämaan muokkaus kivennäismailla 

Laikutus 

Lai kutusta suoritettiin laikkureilla m/ 
Sinkkilä ja telaketjutraktoreihin kytke 
tyi l lä etulaikkureilla. 

TAULUKKO 8 I.aikutus 

I.aikkuri- Tuotos, Työkustan- Työpäivän 

tyyppi ha/8 h nukset, pituus , 
mk/ha b 

Laikkuri 3.4 88,30 8.1 
m/Sinkk1lä 

Et ula ikkuri 3.0 97 ,6o 8.5 

Aineisto jäi laikutuksen osalta pieneksi . 
Näytetyömai ta , joissa käytettiin laikku
rei ta m/Sinkkilä, oli vain 7 kpl. Maasto 
niissä oli keskinkertaista vaikeampaa . 
Etulaikkureilla käsiteltyjä työmaita oli 
6 kpl ja ne sijaitsivat Pohjois- Suomessa. 

Auraus lautasauroil. la 

Lautasaurojen käyttöä koskevat luvut on 
saatu Etelä- Suomesta . Pohjois- Suomessa 
lautasaurojen käyttö on ollut hyvin vähäis
tä . Yle isin merkki oli 'ITS- metsä- äes 25. 

TAULUKKO 9 Auraus lautasauroilla 

Tuotos , Tyo1tustan- Työ - Työpäivän 

ha/8 h 
nukset, jälkeä, pituus , 
mk/ha m/ha h 

5.0 103 ,6o 3 420 7 . 
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Iautasauroilla tapahtuneen aurauksen osal
ta oli mahdollista tutkia myös työvaikeus
tekijöiden vaikutusta tuotokseen. Työvai
keustekijöistä otettiin huomioon hakkuu
tähteet sekä kivisyys ja kantoisuus. 

TAULUKKO 10 Hakkuutähteiden sekä kivisyyden ja kan
toisuuden vaikutus tuotokseen lautas
auroja käytettäessä 

Hakkuutähteitä 

runsaasti vähän 

Kiviä ja kantoja 

runsaasti vähän runsaasti vähän 

T u o t o s, ha /8 h 

3.8 4 .1 5.1 5 .7 

Auraus siipiauI'oilla 

Tuloksia laskettaessa ns. pienet ja isot 
siipiaurat eroteltiin toisistaan. Pienil-

Metsäteho Review 7/ 1973 

lä auroilla tarkoitetaan tässä tutkimuk
sessä laahustraktoreiden vetämiä KIM-170-
merkkisiä siipiauroja ja isoilla auroilla 
telaketjutraktoreiden vetämiä auroja kuten 

TAULUKKO ll Auraus siipiauroilla 

Työ- Työ- Työ-
Siipiaura - Tuotos , kustan- päivän 

tyyppi ha/8 h nukset , 
jälkeä, 

pituus , 
mk/ha m/ha 

!h 

Pienet aurat 3.2 169,30 2 630 8 .2 

Isot aurat 4 . o 135, 70 2 000 9 .5 

esimerkiksi KIM-240:tä. Etelä-Suomessa au
raus tapahtui pääasiassa pienillä auroilla 
ja Pohjo~s-Suomessa isoilla auroilla. Nii 
tä työmaita, joilla käytettiin KIM-170:tä, 
oli vain 8 kpl. 

Eero E. Heino Martti Tynkkynen 
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