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Lasse Säteri
Tilastossa selvitettiin puuta hankkivien yritysten
ja metsähallituksen työmailla puutavaran korjuuja kuljetustöissä 17.3.1993 työskennelleen kaluston määrät ja tyypit sekä omistus- ja sopimussuhteet. Korjuuta tai kaukokuljetusta suorittavia
yrityksiä oli 25.

Hakkuukoneita oli tilastointipäivänä käytössä 664,
metsätraktoreita 1 058 ja puutavara-autoja 1 204.
Hakkuukoneet olivat yleensä yksioteharvestereita,
metsätraktorit pyöräkoneita ja puutavara-autot 7tai 8-akselisia yhdistelmiä.
Työssä ollut korjuu - ja kuljetuskalusto oli lähes
poikkeuksetta koneyrittäjien omistuksessa. Keskimäärin 87 %:lla koneyrittäjistä oli vakinainen sopimus urakanantajan kanssa.

Nykyaikaisen puunkorjuun ja -kuljetuksen konetyypit ovat
kuormainharvesteri , pyörätraktori ja 7- tai 8-akselinen
puutavara-autoyhdistelmä. Kaikki valok. Metsäteho
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YLEISTÄ
Puutavaran ko:rjuussa ja kaukokuljetuksessa käytettävän kaluston määrän selvittämiseksi Metsäteho keräsi tilaston 17.3.1993 työssä olleista hakkuukoneista, metsätraktoreista ja puutavara-autoista.
Samalla kysyttiin tietoja kaluston omistus- ja sopimussuhteista. Päivämäärä pyrittiin valitsemaan
siten, että toiminta oli vielä täydessä käynnissä ennen kelirikkoa. Näin saatiin mahdollisimman todellinen kuva työssä olevasta kalustosta. Kysely kohdistettiin yhteen päivään sen vuoksi, että saman
koneen esiintyminen useammassa vastauksessa saatiin eliminoiduksi. Tässä katsauksessa esitetään kerätyn tilaston tulokset. Lisäksi vertaillaan nyt tilastoituja konemääriä eräiden muiden tilastojen
lukuihin.

käytöstä. Metsätehon keräämien myyntitilastojen
mukaan niitä ei ole viime vuosina paljonkaan enää
myyty,joten nyt tilastoidut kaksioteharvesterit ovat
vanhempaa, kalustoa.
Hakkuukoneet olivat lähes kaikki koneyrittäjien
omistamia. Yritysten omistuksessa oli vain kuusi
hakkuukonetta eli 1 % konekannasta. Omia koneita
oli kolmella vastaajalla.
Metsäkoneyrittäjien hakkuukoneista 86 % työskenteli sopimuskoneenaja 14 % oli tilapäisen sopimuksen varassa.
Taulukko 1

Hakkuukoneet
Koneita käytössä, kpl
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17.3.1993 työssä ollut korjuu- ja kuljetuskalusto
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1 204 kpl

AINEISTO
Tilaston kysely lähetettiin kaikille puuta hankkiville
Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksille ja metsähallitukselle. Vastaajia pyydettiin ilmoittamaan kaikki
tutkimuspäivänä työssä olleet ja sellaiset tilapäisesti
seisokissa olleet koneet, joilla olisi ollut työtä. Kyselyyn saatiin 28 vastausta. Vastaajista 25:llä oli kyseisenä päivänä korjuu- tai kaukokuljetuskalustoa
työmaillaan. Tilaston kattavuutta voidaan pitää hyvänä sillä vastaukset saatiin kaikilta merkittäviltä
puut~ hankkiviita yrityksiltä ja metsähallitukselta .
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Hakkuukoneet yhteensä
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Metsätraktorit
Käytössä olleiden metsätraktoreiden kokonaismäärä
oli 1 058 (taulukko 2). Vain 11 eli noin 1 % traktoreista oli telatraktoreita. Niitä on kuitenkin myyty
viimeisen kuuden vuoden aikana huomattavasti
enemmän kuin tähän tilastoon ilmoitettu määrä.
Vaikuttaakin siltä, että telakoneita käytetään pääasiassa muiden kuin metsäyritysten ja metsähallituksen työmailla.
Myös metsätraktorit olivat lähes poikkeuksetta
koneyrittäjien omistamia. Vain kuusi traktoria eli
puolisen prosenttia oli urakanantajien koneita. Omia
metsätraktoreita oli, samoin kuin hakkuukoneitakin, kolmella urakanantajalla.
Kolmella traktorilla neljästä oli vakinainen urakointisopimus urakanantajan kanssa eli joka neljäs oli
tilapäisen sopimuksen varassa.

Taulukko 2

Metsätraktorit
Traktoreita kävtössä koi

TULOKSET
Hakkuukoneet
Hakkuukoneita oli tilastointipäivänä käytössä kaikkiaan 664 (taulukko 1). Lähes kaikki koneet eli 96 %
määrästä olivat yksioteharvestereita. Kaksioteharvesterit, joita oli 29, ovat jäämässä vähitellen pois
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Tyyppi

Pyörätraktorit
Telatraktorit
Metsätraktorit yhteensä

Vakin.sop.Tilap. sop. Yrit. oma rrhteensä
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Puutavara-autot

Muuta

Tilastoon vastanneilla yrityksillä oli 17.3.1993 ajossa
1 204 puutavara-autoa (taulukko 3). Näistä ainoastaan seitsemän yhdistelmää oli muita kuin suurimman sallitun kokonaispainon mahdollistavia 7tai 8-akselisia yhdistelmiä.

Kaikkiaan seitsemällä vastaajalla oli omaa korjuutai kuljetuskalustoa. Vain yksi yritys omisti korjuuketjun kaikki koneet eli hakkuukoneen, metsätraktorin ja puutavara-auton. Suurin yhden yrityksen työmailla työskennellyt hakkuukonemäärä oli
137 konetta. Enimmillään yrityksessä oli metsätraktoreita 204 ja puutavara-autoyhdistelmiä 243
yksikköä.

Tilastoon vastanneilla yrityksillä oli omistuksessaan
15 puutavara-autoyhdistelmää. Määrä on runsas
prosentti työssä olleesta puutavara-autokalustosta.
Lähes kaikki puutavara-autoyhdistelmät työskentelivät pidempiaikaisen sopimuksen varassa; tilapäisesti ajoi 5 % kalustosta.

VERTAILU MUIHIN TILASTOIHIN

Taulukko 3

Puutavara-autot
Autoja käytössä, kpl

Tyyppi

Vakin.soo. Tilao. soo. Yrit.oma Yhteensä

7- ja 8-aks. yhdistelmät
Muut
Puutavara-autot yhteensä
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Kuvassa 1 on vertailtu tämän tilaston tuloksia Metsäntutkimuslaitoksen keräämään Metsätalouden
työvoima ja korjuukalusto -tilastoon sekä Metsätehon vuosittain keräämään Metsäkoneiden myyntitilastoon. Tulokset ovat melko samansuuntaiset
Metsäntutkimuslaitoksen tilaston lukujen kanssa.
Hakkuukoneita Metsäntutkimuslaitos ilmoittaa
runsaat 2 %, metsätraktoreita 12 % ja puutavaraautoja runsaat 7 % enemmän kuin tähän tilastoon
ilmoitetut määrät. Eroja selittää se, että Metsäntutkimuslaitoksen tilastossa on mukana myös metsänhoitoyhdistysten korjuupalvelun kalusto.

kpl
1600~-------------------------------------------,

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Hakkuukoneet

Metsätraktorit

Puutavara-autot

~ Metsätehon tilasto D METLAn tilasto EJ Metsätehon myyntitilasto

Kuva 1. Puutavaran korjuu- ja kuljetuskalusto vuonna 1993.
Vertailu muihin tilastoihin
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Kuva 2. Puutavaran korjuu- ja kuljetuskaluston määrä
vuonna 1980 ja vuonna 1993

Metsätehon Metsäkoneiden myyntitilastossa arvioidaan käytössä olleita konemääriä ottamalla mukaan
kaikki viimeisen kuuden vuoden aikana myydyt
koneet. Tätä ikäluokkaa voidaan pitääjonkinlaisena
koneen teoreettisena käyttöikänä. Näin saadut 1uvut
ovat suuremmat kuin käytössä olleiden koneiden
todelliset määrät. Hakkuukpneissa ero oli 20 % ja
metsätraktoreissa 32 %. Koska tiedetään, että kuutta
vuotta vanhempiakin koneita on käytössä, voidaan
päätellä, että läheskään kaikki käyttökuntoiset koneet eivät olleet työssä tilastointipäivänä.

Kuvassa 2 on vertailtu nyt tilastoituja puutavaran
korjuu-ja kuljetuskaluston määriä kevättalvella 1980
käytössä olleisiin määriin. Silloin Metsäteho edellisen
kerran keräsi vastaavanlaisen tilaston. Hakkuukoneiden määrä on tuosta ajasta lisääntynyt noin kuusinkertaiseksi. Sen sijaan metsätraktoreiden määrä
oli nyt 39 % ja puutavara-autojen 26 % pienempi
kuin vuonna 1980.
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TIMBER HAAVESTING AND TRANSPORTATION EQUIPMENT 17.3.1993
The statistics presented in this review deal with the
number, type, ownership category and contractual
basis pertaining to equipment used in logging
operations run by timber procurement companies
and the Finnish Forest and Park Service. Timber
harvesting and/or long-distance transportation was
conducted by 25 companies.
The number of harvesters in operation on the day
when the statistics were compiled was 664 while the
figure for forwarders was 1 058 and that for timber
trucks was 1 204. The harvesters were mostly single-

grip harvesters, the forwarders were ofthe wheeled
type, and the timber trucks were trucks and full
trailer combinations with 7 or 8 axles.
The harvesting and transportation equipment used
was almost entirely owned by contractors. An average
of 87 % of the contractors had permanent contracts
with a company or the Finnish Forest and Park
Service.
Key words:

timber harvesting equipment,
timber trucks, statistics
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