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PUUNKORJUUN JA PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN 
KUSTANNUKSET VUONNA 1995 

e Teppo Oijala Lasse Säteri 

Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu 
maksoi keskimäärin 50,60 mk/m3 vuonna 1995. 
Kustannukset nousivat yli 7% edellisestä vuodesta, 
vaikka koneellistamisaste nousi samana aikana 79 
%:sta 82 o/o:iin. Merkittävin syy kustannusten nou
suun oli harvennushakkuiden osuuden kasvaminen. 
Päätehakkuista oli koneellistettu 90 % ja harven
nushakkuista 63 %. 

Puutavaran kaukokuljetuksen keskimääräiset yk
sikkökustannukset olivat 32,00 mk 1m3. Edelliseen 
vuoteen verrattuna kustannukset eivät muuttuneet. 
Keskimääräinen kaukokuljetusmatka oli 128 km. 
Suoran autokuljetuksen keskimatka oli 91 km, rau
tatiekuljetuksen alkukuljetuksineen 264 km ja vesi
tiekuljetuksen alkukuljetuksineen 283 km. Lähes 80 
% puutavarasta toimitettiin autolla suoraan käyt-

töpaikalle. Rautatiekuljetuksen osuus puumääris
tä oli alle 15 % ja uiton sekä aluskuljetuksen yh
teensä alle 6 o/o. 

JOHDANTO 

Metsäteho on vuosittain koonnut tilaston puunkor
juun ja puutavaran kaukokuljetuksen puumääristä 
ja kustannuksista. Tilasto on kerätty Metsähallituk
selle ja puuta hankkiville metsäteollisuusyhtiöille tai 
niiden puunhankkijoille suunnatulla postikyselyllä, 
jossa on kysytty oman puunkorjuun ja kaukokulje
tuksen kustannukset ja puumäärät. Näin ollen 
tilasto ei sisällä hankintapuun korjuumääriä eikä 
-kustannuksia. Vuonna 1995 hankintapuun osuus 
kotimaisesta puunhankinnasta oli 23 %. 



Vuoden 1995 korjuumääriä ja kustannuksia koske
va kysely tehtiin helmi-maaliskuussa 1996. Kyselyyn 
vastasivatA. Ahlström Osakeyhtiö, Enso-Gutzeit Oy, 
Oy Forsen Ab, Haapuu Oy, Koskitukki Oy, Kuhmo 
Oy, Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Mylly
koski Paper, Pyhännän Rakennustuote Oy, Pölkky 
Oy, Sunila Oy, Tehdaspuu Oy, Vapo Timber Oy, 
Veitsiluoto Oy, Visuvesi Oy ja Yhtyneet Paperiteh
taat Oy. Vastanneiden osuus kotimaisesta puunhan
kinnasta oli noin 90 % vuonna 1995. 

Puunkorjuunja puutavaran kaukokuljetuksen puu
määrä- ja kustannustilasto on aikaisempina vuosi
na julkaistu Metsätehon monisteina. Esimerkiksi 
vuoden 1994 luvut esitettiin Metsätehon monistee
na 13.3.1995 nimellä Puunkorjuun ja puutavaran 
kaukokuljetuksen tilastolukuja vuodelta 1994. Täs
tä eteenpäin vuosittaiset tilastotjulkaistaan Metsä
tehon katsauksina. Tässä katsauksessa esitetään 
vuoden 1995 puunkorjuutaja puutavaran kaukokul
jetusta koskevat tiedot, jotka perustuvat em. puun
hankkijoiden vuonna 1995 korjaamiinja kuljettamiin 
kuorellisiin raakapuumääriin. Hakkuupalkat ovat 
sivukustannuksineen. Muut kustannukset ovat suo
ranaisia arvonlisäverottomia kustannuksia ilman 
välillisiä kustannuksia. 

PUUNKORJUUN KUSTANNUKSET 

Kyselyyn vastanneiden puunhankkijoiden puunkor
juun kokonaispuumäärä oli 35,7 milj. m3 vuonna 
1995. Kokonaiskorjuukustannukset olivat 1,8 mrd. 
mk. Noin viidennes puumääristä oli korjattu yhdis
tetyllä korjuumaksulla, josta hakkuun ja metsäkul
jetuksen osuutta ei pystytty erottelemaan. Hakkuun 

TAULUKKO 1 Hakkuun ja metsäkuljetuksen 
suoranaiset kustannukset ja puumäärät 
vuonna 1995. Kotimainen puu 

Hakkuu- ja Kustannukset, Puu määrä, 
kuljetustapa milj. mk milj. m3 

Moottorisahahakkuu 402,7 6,4 

Koneellinen hakkuu 591,1 21,5 

Hakkuu yhteensä 993,8 27,9 

Metsäkuljetus 502,8 28,0 

Yrittäjäkorjuu 11 310,7 7,8 

Korjuu yhteensä 1 807,3 35,7 

11 Yrittäjäkorjuu sisältää yhteismaksulla korjatut puut, 
joista hakkuu- ja metsäkuljetuskustannuksia ei pystytä 
erottelemaan 
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Kuva 1. Hakkuun koneellistamisaste 1985 - 1995. 
Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut 

koneellistamisaste oli noussut edellisen vuoden 79 
%:sta 82 %:iin. Päätehakkuista oli koneellistettu 90 
% ja harvennushakkuista 63 %. 

Puunkorjuun yksikkökustannukset laskivat vuodes
ta 1990 vuoteen 1994 yli 25 %, mutta vuonna 1995 
kustannukset kääntyivät nousuun. Silloin puunkor
juu maksoi keskimäärin 50,60 mk/m3 . Vuoteen 1994 
verrattuna yksikkökustannukset nousivat yli 7 %. 
Merkittävin syy keskimääräisten kustannusten nou
suun oli harvennushakkuiden osuuden kasvaminen. 
Vuonna 1995 yhtiöiden ja Metsähallituksen korjaa
mista puumääristä 30 % tuli harvennushakkuiltaja 
70 % päätehakkuilta. Vuonna 1994 harvennushak
kuiden osuus puumääristä oli 25 % ja vuonna 1993 
vain 21 %. 

Myös hakkuutavoittaiset yksikkökustannukset nou
sivat hieman vuoden aikana. Keskimääräiset kor
juukustannukset nousivat harvennushakkuussa 
noin 2 % ja päätehakkuussa yli 4 % vuodesta 1994. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

mk/m3 

1~1~1~719M1~1~1~100210031~1005 

Vuosi 
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Kuva 2. Korjuun yksikkökustannukset 1985- 1995 
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TAULUKKO 2 Korjuun yksikkökustannukset eri hakkuu
tavoissa vuonna 1995. Kotimainen puu 

Harven- Pääte-

Hakkuu- ja nus- hakkuu Kaikki 2l 

kuljetustapa hakkuu 

mklm3 

Moottorisahahakkuu 70,40 51,50 62,80 

Koneellinen hakkuu 39,10 24,20 27,50 

Hakkuu keskimäärin 53,10 28,10 35,60 

Metsäkuljetus 21,30 16,60 18,00 

Yrittäjäkorjuu 1l 56,60 35,70 40,10 

Korjuu keskimäärin 71,30 42,10 50,60 

1l Yrittäjäkorjuu sisältää yhteismaksulla korjatut puut, 
joista hakkuu- ja metsäkuljetuskustannuksia ei pystytä 
erottelemaan 

2l Kaikki-sarake sisältää myös ne puut, joiden korjuun 
kustannuksia ei pystytä erottelemaan hakkuu
tavoitlain 

Eniten kustannukset nousivat moottorisahahak
kuussa, koska koneellisen hakkuun osuuden kasva
essa metsureiden hakattavaksijäävät vain kaikkein 
pienirunkoisimmat tai muuten huonoimmat leimi
kot. Moottorisahahakkuun yksikkökustannukset 
nousivat harvennushakkuussa 18 % ja päätehak
kuussa 26 %. 

TAULUKKO 3 Moottorisahahakkuun ja koneellisen 
hakkuun osuudet metsäteollisuuden ja 
Metsähallituksen korjaamasta puusta 
vuonna 1995. Kotimainen puu 

Harvennus- Pääte- Kaikki 
hakkuu hakkuu 

1) 

Hakkuutapa 

% hakkuumäärästä 

Moottorisahahakkuu 37 10 18 

Koneellinen hakkuu 63 90 82 

Yhteensä 100 100 100 

1l Kaikki-sarake sisältää myös ne puut, joiden korjuun 
kustannuksia ei pystytä erottelemaan hakkuutavoittain 
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Kuva 3. Eri kaukokuljetusmuotojen osuudet 1985-1995. 
Käyttöpaikalle tuotu kotimainen puu 

PUUTAVARANKAUKOKULJETUKSEN 
KUSTANNUKSET 

Puutavaran kaukokuljetuksen kokonaiskustannuk
set olivat 1,4 mrd. mkja kokonaiskuljetussuorite 5,7 
mrd. m3km vuonna 1995. Käyttöpaikalle toimitetun 
kotimaisen puun määräksi ilmoitettiin 43,9 milj . m3 

ja tuontipuun määräksi 9,7 milj. m3 . 

Kaukokuljetuksen keskimääräiset yksikkökustan
nukset olivat 32,00 mk/m3• Edelliseen vuoteen ver
rattuna kustannukset eivät nousseet, mutta vuodes
ta 1990 alkanut kustannusten lasku oli kuitenkin 
taittunut. Vuodesta 1990 vuoteen 1994 yksikkökus
tannukset laskivat noin 16 %. 

Keskimääräinen kuljetusmatka oli 128 km, joka on 
hieman lyhyempi kuin edellisinä vuosina. Suoran 
autokuljetuksen keskimatka oli 91 km, rautatiekul
jetuksen alkukuljetuksineen 264 km ja vesitiekulje
tuksen alkukuljetuksineen 283 km. 
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Kuva 4. Kaukokuljetuksen yksikkökustannukset 
1985- 1995 
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TAULUKK04 Eri kuljetusketjujen puumäärät sekä kotimaisen puun kuljetusmatkat ja 
välittömät yksikkökuljetuskustannukset vuonna 1995 

Kuljetustapa 

1 000 m3 Osuus, 

Autokuljetus tehtaalle 34 799 79,4 

Rautatiekuljetusketju 
- autokuljetus rautatielle 6 680 15,2 
- rautatiekuljetus 6 493 14,8 

Koko ketju 6 493 14,8 

Vesitiekuljetusketju 
- autokuljetus vesistöön 2 323 5,3 

-uitto 1 859 4,2 

- aluskuljetus 701 1,6 

Koko ketju 2 560 5,8 

Autokuljetus kaikkiaan 43802 99,9 

Kaukokuljetus kaikkiaan 43 852 100,0 

TAULUKKO 5 Kaukokuljetussuoritteet ja -kustannukset 
kuljetustavoitlain vuonna 1995. 
Kotimainen puu 

Kuljetussuorita 
Kuljetus-

Kuljetustapa kustannukset 

milj. Osuus, milj. Osuus, 
m3km % mk % 

Autokuljetus 
3 570 63 1 152 82 yhteensä 

Rautatiekuljetus 1 453 26 188 13 

Vesitiekuljetus 640 11 64 5 

Yhteensä 5 662 100 1 404 100 
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Kotimainen puu Tuontipuu 

% Matka, km p/m3km mk/m3 1 000 m3 

91 30,7 28,00 1 054 

47 43,2 20,40 227 
224 13,0 29,00 7 570 

264 19,0 50,00 7 570 

33 53,1 17,40 51 
233 7,5 17,40 51 
295 15,3 45,20 1 011 

283 14,4 40,80 1 062 

81 32,3 26,30 1 332 

128 25,0 32,00 9 686 

Eri kuljetusmuotojen osuudet eivät muuttuneet 
merkittävästi. Autokuljetus vahvisti asemaansa tär
keimpänä puutavaran kuljetusmuotona maassam
me. Lähes 80% puutavarasta toimitettiin autolla suo
raan käyttöpaikalle. Rautatiekuljetuksen osuus puu
määristä oli alle 15 %ja uiton sekä aluskuljetuksen 
yhteensä alle 6 %. Käytännössä kaikkea puuta kul
jetettiin jossain kuljetusketjun vaiheessa autolla, 
koska muut kuljetusmuodot vaativat lähes poikkeuk
setta autolla tehtävän alkukuljetuksen. Pitkästä kul
jetusmatkasta johtuen rautatie- ja vesitiekuljetuk
sen osuudet kuljetussuoritteesta olivat suuremmat 
kuin niiden osuudet puumääristä. Tuontipuu kulje
tettiin käyttöpaikalle pääasiassa rautateitse. 

Asiasanat: puunkorjuu, puutavaran kaukokuljetus, 
kustannukset 

TIMBER HAAVESTING AND LONG-DISTANCE TIMBER TRANSPORTATION COSTS IN 1995 

The average cost of timber harvesting for the Finnish 
forest industries and the Finnish Forest and Park 
Service in 1995 was FIM 50.60 per solid cubic metre 
(with bark). This represents a rise of 7 % from the 
previous year's level even though the degree of 
mechanisation rose from 79 % to 82 % in the same 
period. The foremost reason for the rise in costs was 
the increase in the proportion of thinning operations. 
The degree ofmechanisation in final-felling operations 
was 90 % while in thinning operations it was 63 %. 

The average unit costs in the long-distance 
transportation oftimber were FIM 32.00 per solid cubic 
metre (with bark). This was the same as the previous 
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year's figure. The average transportation distance was 
128 kilometres. The average distance in direct truck 
transportation was 91 kilometres, rail transportation 
including initial transportation averaged at 264 
kilometres, and water transportation including initial 
transportation averaged at 283 kilometres. Nearly 80 
% of the timber transported was brought to the mill 
directly by truck. Rail transportation accounted for 15 
% of the timber volumes, and floating and ship 
transportation together accounted for less than 6 %. 

Key words: timber harvesting, long-distance 
transportation of timber, costs 
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