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Koneiden taloudelliseen käyt~~n perustu
van ennusteen mukaan korjataan monitoimi
koneilla vuonna 1980 noin 30 % ja vuonna 
1984 noin 60 % teollisuuden ja metsähalli
tuksen korjaamaata runkopuusta. Monitoimi
konekorjuu on ennustejakson alussa talou
dellista vain kuusivaltaisissa uudistus
hakkuuleimikoissa. Vasta 1980-luvun alku
puoliskolla monitoimikonekorjuu tulee kan
nattavaksi my~s keskijäreissä uudistus
hakkuissa ja osassa kasvatushakkuita. 

Tällä hetkellä on palstalla toimiva iso 
prosessori taloudellisin vaihtoehto moni
toimikonekorjuussa. Erilliskaadon ja pro
sessority~n korvaaminen harvesterilla tu
lee edulliseksi 1980-luvulla. 

Monitoimikoneiden määrä lisääntyy kymmen
vuotiskaudella 70 koneesta noin 900 konee
~een. Korjuukoneiden vuotuinen dej1atoitu 
~nvestointitarve lisääntyy nykyisestään 
noin viisinkertaiseksi . 

Koneellistaminen rajoittaa ennustekauden 
a~ussa ty~voiman tarpeen kasvua ja mahdol
hstaa ennustejakson lopussa korjuun 10 ... 
20 % .nykyistä pienemmällä ty~voimalla. 
Kone~esten koulutustarve kasvaa huomatta
vasti, sillä 1980-luvun puoliväliin men
nessä kuljettajien määrää on lisättävä 
2 500:lla. 

Puunkorjuun kehitysennuste koskee metsä
teollisuuden omien metsien ja pystykauppo
jen sekä metsähallituksen suorittamia hak-

kuita . Tutkimuksessa on pyritty ennusta
maan puunkorjuun taloudellisen koneellista
misen kehittyminen mainituissa hakkuissa 
vuosina 1975-1984 . Samalla on pyritty sel
vittämään, mitä korjuumenetelmiä käyttäen 
puunkorjuu vcitaisiin taloudellisimmin suo
rittaa. 

ENNUSTEEN LASKENTAPERUSTEET 

Ennustetta laskettaessa on tapahtuneen ke
hityksen sekä tulevaisuudesta tiedc:ssa ole
vien seikkojen perusteella ennustettu työ
voimakustannusten ja konekustannusten sekä 
yksikkökohtaisten tuotosten kehittyminen . 
Näiden perusteella on laskettu sekä ihmis
työvaltaisten että koneellisten korjuu
vaihtoehtojen kustannusten kehitys eri lei
mikkotyypeillä. Näistä leimikkokohtaisesti 
edullisimmiksi tulevien korjuuvaihtoehto
jen puumääristä yhteen laskemalla saadaan 
taloudellisen koneellistamisen kokonais
määrä sekä taloudellisimpien korjuumene
telmävaihtoehtojen osuudet ennustejakson 
eri vuosina. 

HAKKUUMÄÄRÄN KEHITYS 

Hakkuumäärän ennustetaan metsänhoito- ja 
metsänparannustöiden ansiosta kohoavan. 
Metsäteollisuuden omien metsien ja pysty
kauppojen sekä metsähallituksen hakkuumää
rien arvioidaan olevan vuonna 1975 2~ . 9 
milj . m3 ja vuonna 1984 2 .7 milj . m . 
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Vuosi 

Kuva 1 . Monitoimikoneiden taloudelliseen 
käyttöön perustuva koneellistamisaste met
teollisuusyritysten ja metsähallituksen 

korjuussa . Koko Suomi 

Puiden latvuksista ja oksista koostuvan , 
vuosittain kor jattavan jätepuun määrä ko
hoaa ennustekaudella näi s s ä hakkuissa ooin 
3 milj . m3 : i i n. 

LEIMIKKORAKENTEEN KEHITYS 

Leimikoiden rakenteessa tulee tapahtumaan 
kehitystä , joka mainittavimmin ilmenee uu
distushakkuiden vähä isenä lisääntymisenä 
ja leimikoiden koen pienenemisenä . Uudis
tushakkuiden osuus tulee ennustejaksolla 
kohoamaan noin 60 %:sta 65 %:iin korjatta
vasta puumäärästä . 

Leimikot ovat viime vuosina jonkin verran 
pienentyneet. Tämän kehityksen on oletet
tu jossakin määrin jatkuvan ennustekaudel
lakin . Osaltaan tähän vaikuttaa hankinta
hakkuiden väheneminen, joka lisää pienten 
pystyleimikoiden osuutta . Tällä hetkellä 
koneellisen korjuu~ kannalta epätaloudel
listen, alle 500 m :n leimikoiden osuus 
tulee kasvamaan ja vastaavasti yli 1 000 
m3:n leimikoiden osuus vähenemään . 

KONEELLISTAMISASTE 

Kuvassa 1 esitetään monitoimikoneiden ta
loudelliseen käyttöön perustuvan koneel
listamisasteen kehittyminen . Ennustejak
son alussa monitoimikoneiden käyttö on ih
mistyövaltaisia kor juumenetelmiä edulli
sempaa ainoastaan järeäpuustoisissa kuusi
valtaisissa uudistushakkuuleimikoissa , 
joiden koko on riittävän suuri. 
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Kuva 2. Monitoimikoneiden taloudelliseen 
käyttöön perustuvat korjuumenetelmienosuu
det metsäteollisuusyritysten jametsähal-
lituksen korjaamaata puusta. Koko Suomi 

Vuonna 1980 30 % puumäärästä eli noin 11 
milj. m3 on taloudellista korjata monitoi
mikoneilla. Tällöinkin käyttö rajoittuu 
paaasiassa järeäpuustoisiin uudistushak
kuuleimikoihin. 

Vasta 1980-luvun alkupuoliskolla monitoi
mikoneet alkavat olla ihmistyövaltaisen 
korjuun kanssa kilpailukykyisiä myös puus
toltaan keskijäreissä uudistushakkuuleimi
koissa ja osassa kasvatushakkuita. Moni
toimikoneilla korjat tava runkopuumäärä on 
vuonna 1984 noin 60% eli 26 milj. m3. 

Puiden latvuksista ja oksista koostuvan 
jätepuun korjuu on taloudellisinta moni
toimikonekorjuun yhteydessä . Ainoastaan 
jos jätepuun tarve ylittää monitoimikone
korjuun yhteydessä saatavan jätepuun mää
rän , j ätepuuta kannattaa korjata ihmistyö
valtaisen kor juun yhteydessä . J ätepuun kor
juu aiheutt aa sen, et t ä osa muuten i hmis
työvaltaisesti korj attavista leimikoista 
kannattaa kor j ata monitoimikoneilla, mikä 
nostaa koneellistami sastetta 1 ... 2 pro
senttiyksikköä . 

Etelä-Suomessa puunkorjuun taloudellinen 
koneellistaminen edis t yy hieman nopeammin 
ja Pohjois-Suomessa selväs t i hi t aamcin 
kuin koko maassa. 

KORJUUMENETELMÄT 

Ennustejakson alussa edullisin monitoimi
konekorj uuvaihtoehto on palstalla toimiva 
iso prosessori . Pieni prosessori on isoa 
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Kuva 3. Deflatoimattomat investointitarpeet 
korjuuk~neis~in metsäteollisuusyritysten ja 

metsähall~tuksen korjuussa. Koko Suomi 

proses~o:ia ed~lisempi ainoastaan pieni
puustolslssa Plenehköissä leicikoissa. 

Vuosikymmenen vaihteessa ihmistyönä suori
tettava kaato alkaa tulla koneellista kaa
toa kalliimmaksi. Erillisen kaato-kasaus
koneen käyttö prosessorikorjuuketjussa 
muodostuu kalliimmaksi kuin kaato, karsinta, 
katkoota ja kasaus yhdellä koneella eli 
harvesterilla . 

Taloudellisena korjuuvaihtoehtona tulevat 
h t 'k . . ar~e~ erl_orJuuketJut prosessorikorjuu-
ke~JUJen r1nnalle 1980-luvulla, ja ennus
teJakson lopussa korjuu harvesterilla on 
lähes kaikissa leimikko-olosuhteissa pro
sessorikorjuuta edullisempaa (kuva 2) . 

Ihmistyövaltaisessa korjuussa esikasausta 
kannattaa käyttää noin 10 .. . 15 %:ssa koko
naiskorjuumäärästä . Jos esikasaukseen ke
hitetään nykyistä taloudellisempia teknisiä 
ratkaisuja, esikasauksen osuus lisääntyy 
ennustejakson aikana t ässä esitetystä. 

LatVuksista ja oksista muodostuvan j ätepuun 
korjuu tapahtuu monitoimikonekorjuun y~ 
dessä siten, että jätepuu kuljetetaan 
kuormatraktorilla väli varastolle, jossa 
se haketetaan. Korvaavaksi vaihtoehdoksi 
saattaa muodostua haketus ajouralla . 

KONEMÄÄRÄT JA INVESTOINTITARPEET 

Metsäteollisuusyritysten ja metsähallituk
sen korjuussa tarvittavat konemäärä t ennus
tejaksolla ovat seuraavat . 

Kuva 4. Korjuutyövoiman rakenne metsäteo~i
suusyritysten ja metsäh~ituksen korjuussa . 

Koko Suomi 

Konetyyppi 1975 

Kuormatraktorit 1 700 
Monitoimikoneet 70 

Vuosi 
1980 

1 950 
310 

1984 

2 240 
900 

Uusien metsäkoneiden tarve lisääntyy nope
an koneellistamisen ja kasvavien korjuu
määrien vaikutuksesta siten, että ennuste
jakson alussa uusia monitoimikoneita tar
vitaan vuosittain 50 kappaletta, mutta sen 
lopussa määrä on yli 300 konetta vuodessa . 
Samana aikana uusien kuormatraktoreiden 
vuosittainen tarve lisääntyy 360 :stä noin 
500 traktoriin. 

Kasvavat konemäärät edellyttävät huomatta
vasti nykyistä suurempia investointeja 
(kuva 3) . Deflatoimattomat vuotuiset in
vestoinnit kasvavat ennustejakson aikana 
noin 100 milj . mk:sta/v noin 900 milj . 
mk:aan/v. Jos inflaation vaikutus korjuukone
investointeihin otetaan huomioon , vuotui
nen investointitarve kasvaa ennustejakson 
aikana nykyisestä noin viisinkertaiseksi. 

TYÖVOIMAN MÄÄRÄ 

Ennustetulla korjuumäärien ja koneellista
misen kehityksellä metsäteollisuusyritys
ten ja metsähallituksen korj uussa tarvit
tavassa vakinaisen työvoiman tarpeessa ei 
tapahdu merkittäviä muutoks ia 1970-luvun 
loppuun mennessä . Korjuun kausiluontei
suuden tasoittuminen aiheuttaa kuitenkin 
kausityövoiman tarpeen vähenemistä . En
nustejakson loppupuoliskolla korjuun nopea 
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koneelli staminen mahdol l istaa kor juun 10 
.. . 20% pienemmällä työvoimamäär ällä kuin 
nykyään . 

TYÖVOIMAN RAKENNE JA 
KOULUTUSTARPEET 

Korjuun koneellistaminen muuttaa huomatta
vasti työvoiman rakennetta (kuva 4) . Kone
miesten tarve ennustejaksolla lisääntyy 
noin 2 500 kuljettajall a . Tämä mer kitsee 
sitä, että t r aktor eiden ja monitoimikonei
den kuljettajakoulutusta on lisättävä hy
vin tuntuvasti nykyisestä . 

PUUTTUVAN TYÖVOIMAN 
KORVAAMINEN KONEELLISTAMALLA 
JA SEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Mahdollinen alueellinen työvoimavajaus 
voidaan korvata lisäkoneellistamisella. 
Esimerkiksi 10 %:n alueellinen työvoima
vajaus tämän vuosikymmenen lopulla voi 
daan kompensoida nostamalla koneellista
misastetta noin 17 prosenttiyksikköä. 
Tällöin ihmistyön korvaaminen kalliimmalla 
konetyöllä nostaa nykyrahana laskien "yli
koneellistetun" korjuumäärän keskimääräi
siä karjuukustannuksia 1,40 ... 1 ,60 mk/m3. 

Vastaavasti jos koneellistetaan hitaammin, 
kuin taloudellinen koneellistamisaste 
edellyttää , joudutaan lisäämään korjuu
työvoiman maaraa ja maksamaan kalliimman 
ihmistyön aiheuttamia lisäkustannuksia . 

Metsäteho Review 2/1975 

ENNUSTEEN HERKKYYS 

Esitetyt tuotos- ja kustannusperusteet 
määräävät paaosin koneellistamisasteen 
kehityksen . Jos tuotokset ja kustannuk
set eivät ennustejakson aikana kehity 
edellä esitetyllä tavalla, tämä aiheuttaa 
muutoksia taloudelliseen koneellistamis
kehitykseen. 

Koneellistamisasteeseen tuntuvimmin vai
kuttava tekijä on ihmistyövaltaisen ta
varalajimenetelmän sekä prosessori- ja 
harvesterikorjuun yksikkökustannusten 
(mk/m3) vuotu~sten nousuprosenttien erotus . 
Esimerkiksi yhden prosenttiyksikön muutos 
yksikkökustannusten vuotuisten nousupro
senttien erotuksessa aiheuttaa ennustejak
son lopussa noin 10 prosenttiyksi kön muu
t oksen monitoimikoneiden taloudelliseen 
käyttöön perustuvassa koneellistamisaste~ 
sa . Edellä esitettyjä kustannustekijöitä 
seuraamalla pystytään perusennustetta en
nustejakson aikana tarkentamaan tapahtu
~utta kehitystä vastaavaksi . 

ENNUSTEEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 

Ennusteen tuloksia voidaan käyttää perus
teena puunkorjuun pitkän tähtäyksen suun
nittelussa ja päätöksenteossa. Ennusteen 
laskentamallia käyttäen voidaan laatia 
yritys- tai aluekohtaisia ennusteita , joi
den avulla päätöksentekijät voivat ohjata 
tulevaa kehitystä. 

FORECAST OF THE DEVELOPMENT OF Tll'IBER HAP.VESTI tlG 

Itl 1975- 1984 

Brief account of a study the detailed results of which are published 
i n Metsäteho Report 336 . 
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