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PUUNKORJUUN JA PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN 
KUSTANNUKSETVUONNA 1997 

Lasse Säteri Jouko Örn 

Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen puunkorjuu 
maksoi vuonna 1997 keskimäärin 47,90 mk/m 3. 

Kustannukset alenivat 3 % edellisestä vuodesta. 
Koneellistamisaste nousi samana aikana 86 o/o:sta 89 
%:iin. Päätehakkuista oli koneellistettu 93 % ja 
harvennushakkuista 77 %. Päätehakkuiden koneellis
tamisaste nousi 3 o/o-yksikköäja harvennushakkuiden 
9 %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Puutavaran kaukokuljetuksen keskimääräiset yk
sikkölwstannukset olivat 31,70 mk/m3. Edelliseen vuo
teen verrattuna kustannukset nousivat noin 2 o/o. Au
toku/jetuskustannukset nousivat 2 o/o, rautatielw/je
tusketjun kustannukset 1 % ja vesitiekuljetusketjun 
kustannukset 5 %. Keskimääräinen kaukoku/jetus
matlw oli 135 hm. Suoran autokuljetullsen keshimatka 
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oli 96 hm, rautatiehuljetuksen alkuhu/jetuksineen 280 
km ja vesitielw/jetuksen alhuhu/jetuksineen 278 km. 
Puutavarasta 79 % toimitettiin autolla suoraan käyttö
pailw lle. Rautatiehuljetuksen osuus puumääristä oli 
16 % ja uitonja aluskuljetuksenyhteensä 5 o/o. 

JOHDANTO 

Metsäteho Oy on vuosittain koonnu t ti laston puu n
korjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen puumää
ris tä ja kustannuksista. T ilasto on kerätty Metsä
halli tu kselle ja puuta hankkiville metsäteoll isuus
yrityks ille tai niiden puu nhankkijoi ll e Suunn atulla 
postikyselyllä, jossa on kysytty oman puu nkorjuun 
ja kaukokuljetuksen kustannukset ja puumäärät. 
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Kuva 1. Hakkuun koneellistamisaste 1985-1997. 
Metsäteollisuuden ja Metsähallituksen hakkuut 

Näin ollen tilasto ei pidä sisällään hankintapuun 
korjuumääriä eikä -kustannuksia. Vuonna 1997 
hankintapuun osuus kotimaisesta puunhankinnasta 
oli 16 %. 

Vuoden 1997 korjuumääriä ja kustannuksia koskeva 
kysely tehtiin helmi-maaliskuussa 1998. Kyselyyn vas
tasivatA. Ahlström Osakeyhtiö, Aureskoski Oy, Enso 
Oyj, Koskitukki Oy, Kuhmo Oy, Metsähallitus, Met
sälii tto Osuuskunta, Pölkky Oy, UPM-Kymmene 
Metsä, Vapo Timber Oy ja Visuvesi Oy. Vastanneiden 
osuus kotimaisesta puunhankinnasta oli 88 %. 

Tässä katsauksessa esitetään vuoden 1997 puunkor
juuta ja puutavaran kaukokuljetusta koskevat tie
dot, jotka perustuvat em. puunhankkijoiden kor
jaamiinja kuljettamiin kuorellisiin raakapuumääriin. 
Hakkuupalkat sisältävät sivukustannukset. Muut 
kustannukset ovat suoranaisia arvon lisäverottomia 
kustannuksia ilman välillisiä kustannuksia. 

TAULUKKO 1 Hakkuun ja metsäkuljetuksen 
suoranaiset kustannukset ja puu
määrät vuonna 1997. Kotimainen puu 

Hakkuu- ja Kustannukset, Puumäärä, 
kuljetustapa milj . mk milj . m3 

Moottorisahahakkuu 302,7 4,2 

Koneellinen hakkuu 591 ,3 23,1 

Hakkuu yhteensä 894,0 27,3 

Metsäkuljetus 477,6 27,1 

Yrittäjäkorjuu 1l 453,6 10,9 

Korjuu yhteensä 1 825,2 38 ,0 

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

Kyselyyn vastanneiden puunhankkijoiden puun
korjuun kokonaispuumäärä oli 38,0 milj . m3 vuonna 
1997. Kokonaiskorjuukustannukset olivat 1,825 mrd. 
mk. Runsas neljännes puumääristä oli korjattu 
yhdistetyllä korjuumaksulla, josta hakkuunja metsä
kuljetuksen osuutta ei pystytty erottelemaan. 
Hakkuun koneellistamisaste oli noussut edellisen 
vuoden 86 %:sta 89 %:iin. Päätehakkuista oli ko
neelli stettu 93 % ja harvennushakkuista 77 %. 
Päätehakkuiden koneellistamisaste nousi 3 %-yksik
köä ja harvennushakkuiden 9 %-yksikköä edelliseen 
vuoteen verrattuna. 

Puunkorjuun yksikkökustannusten kehitys on 1990-
luvulla ollu t yleensä laskeva. Vuodesta 1995 vuoteen 
1996 kustannukset alenivat 3 %. Vuonna 1997 kus
tannukset alenivat 3 % edell isestä vuodesta ja puun
korjuu maksoi keskimäärin 47,90 mk/m3. Merkittä-
vin syy kustannusten alenemiseen oli koneellista
misasteen nousu erityisesti harvennushakkuissa. • 
Myös harvennushakkuun osuuden pieneneminen on 
vaikuttanut kustannuksia a lentavasti. Vuonna 1997 
yritysten ja Metsähallituksen korjaamista puu
määristä 26 % tuli harvennushakkuilta ja 74 % 
päätehakkuilta. Vuonna 1996 harvennushakkuiden 
osuus puumääristä oli 27 %. 

Keskimääräiset korjuukustannukset alenivat harven
nushakkuussa runsaat 5 % ja päätehakkuussa 4 % 
vuodesta 1996. Kustannukset nousivat vuodesta 1996 
manuaalihakkuussa 8 %, alenivat konehakkuussa 3 
%, pysyivät ennallaan lähikuljetuksessa ja nousivat 
yrittäjäkorjuussa 4 %. Manuaalisen hakkuun kus
tannusten nousu johtuu lähinnä manuaalisen hak
kuun olosuhteiden heikkenemisestä. Vuoteen 1996 
verrattuna manuaalisessa hakkuussa rungot ovat 13 
% pienempiä, ensiharvennuksia on tehty 5 % enem
män ja työmaat ovat 40 % pienempiä. 
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Vuosi 
- Nimelliset korjuukustannukset 
- Reaaliset kor uukuatannukaet deflat. tukkuh.lndeksiiUl 

Kuva 2. Korjuun yksikkökustannukset 1985- 1997 
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TAULUKKO 2 Korjuun yksikkökustannukset eri 
hakkuutavoissa vuonna 1997. 
Kotimainen puu 

Harven-
Pää te-

Hakkuu- ja nus-
hakkuu 

Kaikki 

kuljetustapa hakkuu 

mk/m 3 

Moottorisahahakkuu 87,20 55,50 72 ,30 

Koneellinen hakkuu 38.40 21 ,90 25,60 

Hakkuu keskimäärin 53,00 25,30 32 ,80 

Metsäkuljetus 21 ,10 16,30 17,60 

Yrittäjäkorjuu 1) 57,30 37,00 41 ,50 

Korjuu keskimäärin 70,00 40,20 47 ,90 

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

TAULUKKO 3 Moottorisahahakkuun ja koneellisen 
hakkuun sekä hakkuutapojen osuudet 
metsäteollisuuden ja Metsähallituksen 
korjaamasta puusta vuonna 1997. 
Kotimainen puu 

Harven-
Pää te-

nus-
hakkuu 

Kaikki 
Hakkuutapa hakkuu 

% hakkuumäärästä 

Moottorisahahakkuu 23 7 

Koneellinen hakkuu 77 93 

Keskimäärin 26 74 

PUUTAVARAN KAUKOKULJETUKSEN 
KUSTANNUKSET 
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Puutavaran kaukokuljetuksen kokonaiskustannuk
set olivat 1,526 mrd . mk ja kokonaiskuljetussuorite 
6,4 mrd. m3km. Käyttöpaikalle toimitetun kotimai
sen puun määräksi ilmoitettiin 48,0 milj . m3 ja tuonti
puun määräksi 6,3 milj . m3• 

Kaukokuljetuksen keskimääräiset yksikkökustan
nukset olivat 31,70 mk/m3• Edelliseen vuoteen verrat
tuna kustannukset nousivat 2 %, mikä poikkeaa 
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Kuva 3. Eri kaukokuljetusmuotojen osuudet 1985 -1997. 
Käyttöpaikalle tuotu kotimainen puu 

1990-luvun a lenevasta kustannustrendistä. Auto
kuljetuskustannukset nousivat 2 %, rautatiekuljetus
ketjun kustannukset 1 % ja vesitiekuljetusketjun 
kustannukset 5 %. Osatekijänä kustannusten nou
suun on vaikuttanut kuljetusmatkojen piteneminen. 

Keskimääräinen kuljetusmatka oli 135 km, joka on 3 
km pidempi kuin edellisenä vuonna. Suoran autokul
jetuksen keskimatka oli 96 km, rautatiekuljetuksen 
alkukuljetuksineen 280 km ja vesitiekuljetuksen alku
kuljetuksineen 278 km. Kaikkien kuljetusmuotojen 
matkat pitenivät edellisestä vuodesta. 

Puutavarasta toimitettiin 79 % autolla suoraan käyttö
paikalle. Rautatiekuljetuksen osuus puumääristä oli 
16 % ja uiton ja aluskuljetuksen yhteensä 5 %. Kaik
kien kuljetusmuotojen suhteelliset osuudet olivat sa
mat kuin vuonna 1996. Käytännössä kaikkea puuta 
kuljetettiin jossain kuljetusketjun vaiheessa autolla, 
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- Nimelliset kaukokuljetuskustannukset 
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Kuva 4. Kaukokuljetuksen yksikkökustannukset 
1985- 1997 
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TAULUKKO 4 Eri kuljetusketjujen puumäärät sekä kotimaisen puun kuljetusmatkat ja 
välittömät yksikkökuljetuskustannukset vuonna 1997 

Kuljetustapa 
Kotimainen puu Tuontipuu 

1 000 m3 OSUUS , % matka, km p/m 3km mk/m3 1 000 m3 

Autoku ljetus tehtaalle 37 833 

Rautatieku ljetusketju 
- autokuljetus rautatielle 7 119 
- rautatiekuljetus 7 624 

Koko ketju 7 624 

Vesitieku ljetusketju 
- autokuljetus vesistöön 2 371 
- uitto 1 712 
- aluskuljetus 836 

Koko ketju 2 548 

Autokuljetus kaikkiaan 47 323 

Kaukokuljetus kaikkiaan 48 018 

TAULUKKO 5 Kaukokuljetussuoritteet ja 
-kustannukset kuljetustavoittain 
vuonna 1997. Kotimainen puu 

Kuljetus-

78 ,8 

14,8 
15,9 

15,9 

4,9 
3;6 
1,7 

5,3 

98,6 

100,0 

Kuljetussuorite 

Kuljetustapa 
kustannukset 

milj . OSUUS , milj . osuus, 
m3km % mk % 

Autokuljetus 4 004 62 1 249 82 
yhteensä 

Rautatiekuljetus 1 812 28 216 14 

Vesitiekuljetus 626 10 61 4 

Yhteensä 6 442 100 1 526 100 

Metsäteho Review 1/1998 

96 29,4 28,20 938 

42 47,2 20,00 227 
238 11 ,9 28 ,30 5 116 

282 16,7 46,90 5 182 

33 51 ,5 17,20 58 
237 7,7 18,30 76 
262 13,7 35,90 135 

278 14,4 39,90 211 

85 31 ,2 26,40 1 223 

135 23,5 31 ,70 6 331 

koska muut kuljetusmuodot vaativat lähes poikkeuk
setta a lkukuljetuksen autolla. Pitkästä kuljetus
matkastajohtuen rautatie-ja vesitiekuljetuksen osuu
det kuljetussuoritteesta olivat suuremmat kuin nii
den osuudet puumääristä. Tuontipuu, jonka määrä 
väheni yhdellä prosentilla edellisestä vuodesta, kul
je tettiin käyttöpaikalle pääasiassa rautateitse. 

Asiasanat: puunkorjuu, puutavaran kaukokuljetus, 
kus tannukset 

TIMBER HARVESTING AND LONG-DISTANCE TIMBER TRANSPORTATION COSTS IN 1997 

The average cost of timber harvesting for the Finnish 
forest industries and th e Finnish Fores t a nd Park 
Service in 1997 was FIM 47.90 per solid cubic metre 
(with bark). This r epresents a fall of 3 % from the 
previous year's level. The degree of mechanization rose 
from 86 % to 89 % in the same period. The foremost 
reason for the fall in costs was the increase of mecha
nization and the deerease of thinning operations. The 
degree of mechaniza tion in final- felling operations was 
93 % while in thinning operations it was 77 %. 

The average uni t costs in the long-distance trans
portation oftimber were FIM 31.70 per solid cubic metre 
(with bark). Thi s was 2 % higher than the previou s 
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year's figure. The average transportahon distance was 
135 kilometres. The average distance in direct truch. 
transportahon was 96 kilometres, rail transportation 
including initial transportation averaged at 280 kilo
metres, a nd water transportation including initial 
transportation averaged at 278 kilometres . 79 % of the 
timber transported was brought to the mill directly by 
truck. Rail transportation accounted for 16 % of the 
timber volumes, and floating and ship transportation 
together accounted for 5 %. 

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