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TAUSTAA 

Ornatoiminen puunkorjuu on v11me vuosina li
sääntynyt: sen osuus koko puunkorjuusta vuon
na 1986 oli 37 . 7 %, kun se vuonna 1980 oli 
22 . 9 %. 

Todennäköisinä syinä t ähän kehitykseen ovat 
maatalouden rakennemuutos, ylituotanto
ongelmat, metsätilojen ja metsätilanomis
tajien määrän lisääntyminen sekä hankinta
t yös t ä saatavan korvauksen - hankintalisän -
verovapaus ja tuntuva korottaminen 1980-
luvun alkuvuosina. Myös tekninen kehitys on 
edistänyt omatoimista puunkorjuuta , sillä 
maataloustraktorit lisälaitteineen soveltu
vat aiempaa paremmin metsäss ä käytettäviksi. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 
omatoimisen puunkorjuun päämenetelmien ja 
teollisuuden käyttämien yleisimpien korjuu
menetelmien edullisuutta. Työ tehoseurasta 
on vertailuperustaksi saatu omatoimisessa 
puunkorjuussa käytettyjen menetelmien tuotta
vuus- ja kustannustiedot. Metsätehon tieto
jen ja Susy-laskentamenetelmän avulla on 
lasket t u samat tiedot teollisuuden käyttä
mille menetelmille. Vertailut perustuvat 
osittain teoreettisiin laskelmiin. Edulli
suus saattaa poiketa paljonkin esitetystä, 
sen mukaan minkä hintaista kalustoa kulloin
kin on käytössä . Tuloksia voitaneen kuiten
kjn pitää suuntaa antavina. 

KORJUUMENETEUMÄT 

Vertailtaviksi korjuumenetelmiksi valittiin 
ne , jotka ovat tyypillisiä ja yleisesti käy
tössä. Myös eräille tulevaisuuden menetei
mille laskettiin kustannukset. 

Ornatoimiseen puunkorjuuseen soveltuvat me
netelmät (kaavio l) perustuvat nykyisin pää
asiassa maataloustraktorin käyttöön, sillä 
sen työllistämistä py ritään lisäämään juuri 
metsätöillä. Sen lisälaitteet ovat halpoja. 
Hevosen sijalle ovat tulleet erilaiset pien
traktorit ja moottorikelkat . 

Kaavi o 1 Omato i mi sen puunko rj uun mene t elmä t 
sekä pääte- e ttä ha r vennusha kkuissa 

2 m:n hak kuu a jou r an varteen sekä maata l ou s -
trakto ri + re ki a kä s i nkuor maus 
2 m:n hakkuu ajouran va rteen sekä maata l ous-
trakto ri + pe r ä vaunu ja puomi kuorna i n 
3 m: n hakkuu kasoi h in pa l stalle sekä maa t a lous -
tra k tori + reki ja puomikuormain 
3 m: n hak kuu kasoi h in pals talle sekä maa t a l ous -
traktori + j uontekoura 
Puiden kaa t o j a kars inta pa 1st a 1 1 a sekä 
maa t a lo us t rakto ri + laahusjuon tovarus t us 
Z m:n hak kuu ajou ran va rteen sekä maata lous -
t r a kto r i + pe r ävaunu j a hydraulikuorma in 

Ornatoimisessa puunkorjuussa kuitupuun pituus 
on vielä nykyisin joko 2 m ta i 3 m hankinta
kauppojen pääasiallisen mittausmenetelmän 
- jälkimittaus pinossa - vuoksi. 

Omatoimisen puunkorjuun menetelmät olivat 
tässä tutkimuksessa samat sekä pääte- että 
harvennushakkuissa, koska ei ole tutkittu, 
poikkeavatko ne toisistaan. Menetelmien 
peruskoneeksi otettiin neliveto inen , keski
kokoinen maataloustraktori, jonka hydrau
liikka mahdollistaa ilman erityistoimia esim . 
kourakuormaimen käytön . Laskentamenetelmänä 
oli Metsätehon käyttämä menetelmä . 

Koska teollisuuden pää te- j a ha rvennushak
kuissa käyttämät korjuumenetelmä t poikkeavat 
edullisuudeltaan ja k äyttöalueiltaan toisis
taan, laskettiin edullisimmat menetelmät 
erikseen sekä pää te- että harvennushakkuille 
(kaaviot 2 ja 3) . 

Syynä useiden menetelmien vertailuun oli se, 
että haluttiin selvittää, miten eri seikat 
vaikuttavat menetelmien suhteellis een edul
lisuuteen ja sen avulla mihin niiden käyttö 
parhaiten soveltuu. 

Vertailussa on o tettu huomioon sekä pysty
että jälkimittausmenetelmät. Korjuumenetel
mät on valittu siten, ett ä ne edustavat 
edullisimpia ihmistyövaltaisia ja koneelli
sia menetelmiä päätehakkuiden tyypillisissä 
olosuhteissa . 
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Kaavio 2 Teollisuuden puunkorjuun menetelmät päätehakkuissa 

Erilliskaato + kuormainprosessori ja pystymittaus sekä 
metsi!traktori + tavanom. kuormai n ja purkaminen kourapinoon 
j- b m:n naKKuu palstalle kasaihon Ja pystymo ttaus sekå 
metsätraktori + tavanom. kuormain ja purkaminen kourapinoon 
3 m:n hakkuu palstalle kasoihin ja pinomittaus sekä 
metsätraktori + tavanom. kuormain ja purkaminen mittakasaan 
Kuormainharvesteri ja pystymittaus sekä metsätraktori + 
tavanom. kuormain ja purkaminen kourapinoon 
Kuormainharvesteri ja pinomittaus sekä metsätraktori + 
tavanom. kuormain ·a ourkaminen mittakasaan 
Erilliskaato + tavanom. prosessori ja pystymittaus sekä 
metsätraktori + tavanom. kuormain ja purkaminen 

Kaavio 3 Teol lisuude n puunkorjuun menetelmät 
harvennushakkuissa 

kourapinoon 

Rangan hakkuu vyöhykkeelle ja pystymittaus sekä 
metsä traktor i + p itkä puomikuormain ja purk . kourapinoon 
n. 3 m:n haKKuu vyöhykkee lle ja pystymittaus sekä 
metsä traktori + pitkäpuomikuormain ja purk . kourapinoon 
n. 3 m: n hakkuu vyöhykkee lle ja pinomittaus sekä 
metsätraktori + pitkäpuomikuormain ja purk. mittakasaan 
n. 3 m:n hakkuu, ajoura vapaa ja pystymittaus sekä 
metsätraktori + pitkäpuomikuormain ja purk. kourapi noon 
n. j m:n hakkuu, ajoura vapaa ja pinomittaus sekä 
metsätraktori + p it käpuomikuormain ·a purk. mittakasaan 
Er illiskaato + kuormainprosessori ja pystym it taus sekä 
metsätraktori + pitkä puomikuormain ·a purk. kourapinoon 

Harvennushakkuissa liki- tai vaihtelevan
pituinen puutavara on nykyisin edullisinta 
hakata joko vyöhykkeelle tai kasoihin ajo
uran varteen. Varteenotettava koneellinen 
vaihtoehto on käyttää kuormainprosessoria. 

VERTAILUN OLOSUHTEET 

Laskelmat tehtiin Etelä-Suomen olosuhteisiin 
pystymittaustiedoston sekä muiden harvennus
hakkuiden ja keskijäreiden päätehakkuiden 
mukaisin runkolukusa3join erikseen 150:n, 
300:n, 500:n ja 700 m :n leimikoille. Maas
ton tai leimikon tiheyden vaikutus oletet
tiin samaksi kuin pystymittaustilastossa 
keskimäärin. 

Perusmaastoluok~a oli ja tiheys pääte
h3kkuussa 104 m /ha ja harvennushakkuussa 78 
m /ha (poistuma) . Myös puulajijakauma ole
tettiin samaksi kuin pystymittaustilastossa. 

KUSTANNUSPERUSTEET 

Vertailut perustuvat työn laskennallisiin 
kustannuksiin. Niin ollen sen toteaminen, 
onko hankintakauppa metsänomistajalle kan
nattavampi kuin pystykauppa, on yksittäisen 
leimikon kyseessä ollen tämän tutkimuksen 
perusteella mahdotonta. Jokainen puukaupan 
kohteena oleva leimikko on yksityistapaus 
erilaisine korjuuolosuhteineen, jotka vaikut
tavat hintaan ja työstä saatavaan korvauk
seen. Myös kustannukset voivat käytännössä 
poiketa tämän tutkimuksen kustannusperus
teista. 

Teollisuuden korjuumenetelmien kustannus
perusteet olivat Susy-laskentaohjelmistosta: 
voimassa oleva hakkuun työehtosopimus ja 
kuljetuksen ja koneellisen hakkuun maksut. 
Henkilösivukustannukset otettiin huomioon 
täysimääräisinä. 

Hankintaorganisaation yleiskustannukset jäi
vät vertailun ulkopuolelle; niiden osuus 
oletettiin molemmissa kauppatavoissa saman
suuruiseksi. 

Omatoimisen puunkorjuun kustannukset kone
yksikköä kohti (taulukko 1) laskettiin seu
raavasti Metsätehossa käytettävällä mene
telmällä: 

1. Työyksikön koneiden ja laitteiden 
kustannukset laskettiin erikseen. 

2 . Erilliskustannuksista koostettiin 
koko yksikön tuntikustannukset. 

3. Yksikkökustannukset saatiin jakamalla 
tuntikustannukset tuntituotoksilla . 

4. Konekustannuksiin ei suoraan sisälly
tetty palkkakustannuksia. Oman työn 
palkkavaatimuksena pidettiin 22,50 mk:aa 
tunnilta työstä riippumatta. 1os hankin
takaupan suuruus on alle 150 m :n, on 
tämä tulo verotonta. 

TAULUKKO 1 Omatoimisen puunkorjuun koneiden kustannusperusteet. Korko 12 . 5 % 

Juont o Puomi 
Maataloustraktori Perävaunu Reki kuor- Hydraulikuormain 

oura main 
Erittely Käytt ötunteja vuodessa, yhteensä 

600 700 830 100 200 330 100 100 100 200 300 430 

Maatalous t yötä, 
tuntia/vuosi 500 500 500 20 35 60 - - - 100 100 100 

Käyttöaste, % 82 82 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Pitoaika, vuotta 6.9 6.0 5.0 8 6 6 10 10 8 5.0 4.0 3.5 
Arvon pienene-

minen, %/vuosi 18 18 18 21 21 21 17. 5 20 . 5 21 32 32 32 
Jäännösarvo, % 25 30 37 15 24 24 15 10 15 - 21 26 
Hankintahinta, mk 158 000 158 000 158 000 13 000 13 000 13 000 2 500 5 000 6 000 30 000 30 000 30 000 
Vuotuinen käyttö 

metsätyöhön, 
tuntia 82 164 270 80 165 270 100 100 100 100 200 330 

Pääomakustan-
nukset, mk/tunti 70,30 62,80 55,10 24 ,40 12 ,40 6,20 4 , 50 10,10 11,30 43 ,80 31,45 21,65 

Käyttökustan-
19,90 3,30 nukset, mk/tunti 19,90 19,90 2,80 3,30 - - 1,30 8,35 8,35 8,35 

Käyttötunti- 90,20 82,70 75,00 27,20 15,70 9,50 4,50 10, 10 12 , 60 52 , 15 39,80 30 ,00 
kustannukset, mk 
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TAULUKKO 2 Omatoimisen puunkorjuun tuotosperusteet 
metsäkuljetuksessa 

Ajo Tuosos, Käyttötunteja vuodessa 
Menetelmä mat m / 100 l 200 1 330 ka , käyttö- 3 m tunti Vuosituotos, m 

Maa taloustraktori 
+ 
reki ja 100 1.88 188 376 620 
käsinkuormaus 200 1.82 182 364 601 

300 l. 71 171 342 564 
400 l. 40 140 280 462 
500 l. 24 124 248 409 

perävaunu ja 100 4. 30 430 860 1 419 
puomikuormain 200 3. 75 375 750 1 238 

300 3.30 330 660 1 089 
400 3.00 300 600 990 
500 2.80 280 560 924 

reki ja 100 3.60 360 720 1 188 
puomikuormain 200 3.30 330 660 1 089 

300 3.04 304 608 1 003 
400 2.80 280 560 924 
500 2.57 257 514 848 

juontekoura 100 4.80 480 960 1 584 
200 2. 85 285 570 941 
300 l. 25 125 250 413 
400 - - - -
500 - - - -

laahusjuonto- 100 3. 90 390 780 1 287 
varustus 200 3. 30 330 660 1 089 

300 2.80 280 560 924 
400 2. 40 240 480 792 
500 2.10 210 420 693 

perävaunu ja 100 6. 46 646 1 292 2 132 
hydraulikuormain 200 5.64 564 1 128 1 861 

300 5.00 500 1 000 1 650 
400 4.49 449 898 1 482 
500 4.08 408 816 1 346 

Kun hankint amyyjä työskentelee itsenäises t i 
omaan lukuunsa, hänelle ei aiheudu ulospäin 
makse t tavia sosiaalikustannuksia. Eläke-, 
vakuutus- ym . maksut määräytyvät MYEL:n 
muka isesti j a niitä on vaikea kohd i s t a a 
yksittäiseen hankintakauppaan . 

EDULLISUUSSUHTEET 

Kuvan 1 k äyr ä t perustuvat olettamukseen, 
että omatoimisen puunkorjuun menetelmiä kä y
tetään 200 tuntia vuodessa . Käyrän viere3sä 
esitet t y l u ku kertoo , kuinka monta m :ä 
voitaisiin korjata samassa ajassa kyseisellä 
menetelmällä hakkuun huomioon ottaen , jos 
kuljetusetäisyys on 100 m ja 500 m. Omatoi
mineo korjuu sisältää hakkuun ja metsäkulje
tuksen kusta nnukset. 

Alle 100 m: n ku ljetusmatkoilla edullisin on 
menetelmä , jossa käytetään juontokouraa. Kun 
kuljetusmatkat ovat pitempiä, edullisin on 
hydraulikuormaimen käyttöön perustuva mene
telmä. Jos kapasiteetti käy tetään t äysin 
hyväksi, yhdistelmällä 3saadaan 100 m:n mat
kalla ajetuksi 1 000 m ja 500 m: n matkalla 
650 m3 v uodessa . Molemmat määrät ovat sel
västi suuremmat kuin tyypillisessä hankin
nassa3ja varsinkin kuin sen veroton osuus: 
150 m . 

Teollisuuden edullisimman puunkorjuumenetJl
män ylempi käyrä 3edustaa kooltaan 150 m :n 
ja alempi 300m : n leimikkoa (kuva 2). 
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Kuva 1. Joidenkin omatoimisen puunkorjuun menetelmien 
kustannukset (sis . sosiaalikustannukset) ja vuosi 
tuotokset; 200 tuntia vuodessa. Maastoluokka 1. 
Vuosituotos ks . tekst iä s:lla 3 

Teollisuuden käyttämä menetelmä työllis tää 
resurssit ympäri vuoden, joten käyttötunti
määrä ei vaikuta tällä tasolla. Omatoimisen 
puunkorjuun edullisimman menetelmän ylempi 
käyrä e dustaa traktorin 100 tunnin vuotuista 
käyt t öä (vuosituotos) metsässä ja alempi 330 
t unnin. 

Jos omatoimisen puunkorjuun menetelmissä 
vuotuinen käyttö jää alle 200 tunnin , ovat 
teollisuuden puunkorjuukusta~ukset kaikilla 
kulje tusmatkoilla yli 150 m :n leimikoissa 
pienemmät kuin omatoimisen puunkorj uun . 
Edullisuus paranee, jos hankintaleimikon 
koko pienenee siitä, mikä on laskelmissa 
käytetty koneen k äyttötuntimääriin perustuva 
kuljetuskapasiteetti. 

Alle 100 m: n metsäkuljetusmatkoilla juonta
kouran käyttö saattaa omatoimisessa korjuus
sa olla perusteltua . Pitemmillä kuljetusmat
koilla muut tarkastellut menetelmät (vrt . ku 
vaan 1) ovat vielä epäedullisempia kuin teol
lisuuden puunkorjuumenetelmä t. Teollisuuden 
korjuumenetelmien fustannuserot ovat korkein
taan noin 10 mk/m kuljetusmatkasta riippu
matta . · Myös muut tarkastellut teollisuuden 
menetelmät ovat päätehakkuissa edullisempia 
kuin omatoimisen puunkorjuun menetelmät. 
Omatoimineo puunkorjuu on suhteessa edulli
sempaa harvennus- kuin päätehakkuissa ja 
lyhyillä matkoilla jopa halvempaa , jos 
maataloustraktorin tuntimäärät s aadaan täy
teen (vrt . kuviin 2 ja 3, s . 4 ). - Omatoimi
sen korjuun tuotosperusteet tosin oletettiin 
samoiksi sekä pääte- että harvennushakkuissa. 

Omatoimisen korjuun laskennalliseen kannat
tavuuteen vaikuttaa se, luetaanko maatalous
traktorin pääomakustannukset maa- vai metsä
talouden kustannuksiksi. 
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Kuva 2. Omatoimisen ja teollisuuden puunkorjuun 
edul lisimman menetelmän kustannukset päätehakkuussa . 
Kaikki kustannukset. Maastoluokka 1 
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Kuva 3 . Omatoimi sen ja teo ll i suuden puunkorjuun 
edull isimman menetelmän kustannukset harvennus
hakkuussa. Maastoluokka 1 

Kun maataloustraktorin pää omakustannuksista 
otettiin huomioon vain 50 %, omatoimisen 
puunkorjuun kilpailukyky parani ja kustannuk
set pienenivät samansuuruisiksi kuin teolli
suuden menetelmien kustannukset (kuva 4) . 

PÄÄTELMÄT 

Omatoimisen ja teollisuuden puunkorjuun mene
telmien kustannusero on tärkeä asia, kun 
arvioidaan eri korjuuvaihtoehtojen ja kauppa-
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Kuva 4 . Omatoimisen ja teollisuuden puunkorjuun 
edul 1 is imman menetel män suhteet, kun maatalous 
trakto rin pääoma kustannu ks i sta on otettu huom ioon 
50 %. Pääteha kkuu. Maastoluokka 1 

tapojen käyttökelpoisuutta, jos muut asiaan 
vaikuttavat seikat ovat samanlaiset . Puun
ostaja ei yleensä halua maksaa enempää C 
met sänomis taj an omatoimisesta puunkorj uus ta 
kuin mitä teollisuuden puunkorjuu tulisi 
maksamaan. Toisaalta myös omatoimisen puun
korjuun suorittajille lienee eduksi, että 
omat menetelmät ovat kyllin kilpailukykyi
s1a , jol loin t yöllisyys on varmempaa ja 
puu on helpompi saada kaupaksi. 

Myös Jareän puutavaran laatu on nykyisin 
teollisuuden huolenaiheena, mikä lisää työ
jäljen valvontaa. Sen j ä rjest äminen oma
toimisilla korjuutyömailla on vaikeaa ~ja 

kallista. 

Omatoimisen puunkorjuun parhaiksi käyttö
alueiksi jäävät lyhyen kuljetusmatkan päässä 
sijaitsevat harvennusleimikot . Se kuitenkin 
edellyttää, että leimikko on kooltaan niin 
suuri, ett ä sieltä on tarpeeksi kuljetetta
vaa perävaunun ja hydraulikuormaimen yhdis
telmä lle. 

Alle 150 m3 :n hankintaleimikoissa taloudel
lisesti perusteltavissa oleva korjuumenetel
mä aivan lyhy illä metsäkuljetusmatkoilla 
(< 100 m) perustuu juontokouraan. Suurimit
taisempaan toimintaan menetelmä ei sovi . 

Omatoimis en puunkorjuun koneelliset menetel
mä t eivä t v i elä nykyään ole kilpa ilukykyisiä 
suurehkon investointitarpeen, alhaisen tuot
tavuuden j a t yöllistämisvaikeuksien vuoksi. 

HARVESTING COSTS IN IND USTRIAL VERSUS FOREST OWNERS' OWN LOGG ING OPERAT IONS 

The Review compares the costs of the most 
connnon harvesting methods of both industry 
and the forest owners working in their own 
forests. Without subsidies the cost com
petitiveness of forest owners' harvesting 

methods was poor. Forest owner logging was 
most economical in thinning when the volume 
to be fel l ed was suf ficiently great or when 
a f arm trac t o r mounte d l ogging grapple wa s 
u s ed fo r s h or t d is tance ha ulage . 
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