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METSÄNHOITOTÖIDEN SUORITTEET JA KUSTANNUKSET 
VUONNA1997 

Yhtiöt ja Metsähallitus 

Jarmo Hämäläinen 

Metsäteollisuus ja Metsähallitus hakkasivat vuonna 
1997 omia metsiä yhteensä 92 000 ha. Harvennus
hakkuiden osuus oli 42 %, uudistushakkuiden 45 % 
ja muiden hahlwiden 13 %. 

Metsänhoito-ja perusparannustöihin häytettiin yhteen
sä. 134 milj. markkaa, josta uudistamishustannusten 
osuus oli 2/3. Loput häytettiin tienrakennuhseen, hun
nostusojitukseen, lannoituhseen ja pystyharsintaan. 

Metsä-äestyhsen osuus oli 49 % Jwlw 23 000 hehtaarin 
maanmuohhausalasta. Muita menetelmiä olivat lai
hutus ja mätästys kaivureilla ja kaivuhoneilla sekä 
muokkaus mätästyslaihkureilla. Maanmuoklwus mah
soi keskimäärin 645 mk/ha ja uudistusalan raivaus 
313 mk/ha. 

Metsänviljelyn kokonaispinta-ala oli 22 000 ha. 
Istutuhsen osuus viljelypinta-alasta oli 68 %ja hylvön 
32 %. Istutus maksoi keshimäärin 2 235 mk/ha ja 
kylvö 841 mh/ha. 

Taimikonhoidon hohonaispinta-ala oli 29 000 ha. Se 
oli suurimmahsi osahsi raivaussahatyönä tehtävää 
perlwus-harvennusta. Perkaus-harvennus mahso i 
heskimäärin 1 095 mk/ha. 

Edelliseen vuoteen verrattuna hakhuu- ja taimikon
hoitopinta-alat olivat kasvaneet runsaat 10 %. Maan
muokhaus- ja viljelypinta-alat olivat sitä vastoin pie
nentyneet noin 15 %. Uudistamisen nimelliskustan
nukset olivat muuttuneet työlajeittain -2,4 - + 1,6 % 
edellisestä vuodesta. 

JOHDANTO 

Metsäteho kokoaa vuosittain tilastotiedot puunkor
juun ja kaukokuljetuksen sekä metsänhoitotöiden työ
määristä ja kustannuksista. Metsänhoitokysely suun
natt iin metsää omistaville Metsätehon yritys
osakkaille ja Metsähallitukselle. Siihen vastasivat 
A. Ahlström Osakeyhtiö, Enso Oyj, Metsähallitus, 
Metsäliitto Osuuskuntaa edustava Metsämannut Oy 
ja UPM-Kymmene Metsä. Niiden osuus Suomen 
metsämaan pinta-alasta on noin 1/3. 

Luvut koskevat vuonna 1997 tehtyjä metsänhoito
ja perusparannustöitä. Kustannukset sisältävät työ
palkat sivukustannuksin een sekä tarvike-, kone
ja kalustokustannukset ilman arvonlisäveroa. Suun
nittelun ja työnjohdon kustannukset eivät sisälly 
lukuihin. 



HAKKUUT METSÄMAALLA 

Hakkuiden kokonaispinta-ala oli noin 92 000 ha, 
josta harvennushakkuiden osuus oli 42 %ja uudistus
hakkuiden 45 %. Uudistushakkuista 62 % oli avo
hakkuita ja loput siemen- tai suojuspuuhakkuita 
(kuva 1). 

TÖIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET 

Metsänhoito- ja perusparannustöihin käytettiin 
yhteensä 133,6 milj. markkaa, mikä oli noin 10 % 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Metsänuudistami
nen oli selvästi suurin työkokonaisuus; sen osuus oli 
2/3 kokonaiskustannuksista. Tienrakennus sisältää 
uusien metsäteiden rakentamisen, teiden perusparan
nuksen sekä ylläpidon. Muihin töihin kuuluvat ojitus, 
lannoitus ja pystykarsinta (kuva 2). 

METSÄNUUDISTAMINEN 

Kokonaistyömäärät ja -kustannukset 

Uudistamistöiden kokonaispinta-ala oli 83 018 ha. 
Uudistamiseen käytettiin yhteensä 89,5 milj. mark
kaa, josta metsänviljelyn osuus oli lähes puolet, 39,7 
milj. markkaa. Taimikonhoitoon kului 28,7 milj. 
markkaa ja uudistusalan valmistamiseen 18,6 milj . 
markkaa (kuva 3). 

Uudistusalan valmistaminen 

Uudistusalan valmistamiseen kuuluvat raivaus, kulo
tus ja maanmuokkaus. Äestyksen osuus oli 49 % koko 
maanmuokkausalasta. Loput laikutettiin tai mätästet
tiin traktorikaivureilla, kaivukoneilla tai mätästys
laikkureilla (taulukko 1). 

Metsänviljely 

Metsää viljeltiin yhteensä 21 687 ha, josta 68 % 
oli istutostaja loput kylvöä. Kuusen istutuksen osuus 
oli jonkin verran suurempi kuin männyn, ja muiden 
puulajien osuus jäi vähäiseksi (kuva 4). Kylvö oli 
lähes yksinomaan männyn kylvöä. 

Kylvö maksoi keskimäärin 841 mk/haja istutus puu
lajista riippuen 2 071 - 2 854 mk/ha (taulukko 2). 
Istutus oli lähes kokonaan ihmistyötä, koneistutuksen 
osuus oli vain 1, 7 %. Kylvö sen sijaan tehtiin suurim
maksi osaksi koneilla maanmuokkauksen yhteydessä. 
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TAULUKKO 1 Uudistusalan valmistamisen työ
määrät ja yksikkökustannukset 

Työlaji Pinta-ala, Kustannukset, 
ha mklha 

Raivaus 8 259 313 

Äestys 11 341 542 

Laikutus, mätästys ja 
12 033 743 

muu maanmuokkaus 

Kulotus 501 1 933 
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TAULUKKO 2 Metsänviljelymäärät ja yksikkö
kustannukset (sisältää työ- ja 
materiaali kustannukset) 

Menetelmä Pinta-ala, Kustannukset, 
ha mklha 

Kylvö 6 844 841 

Männyn istutus 6 410 2 071 

Kuusen istutus 7 337 2 286 

lstutus, muut puulajit 1 096 2 854 

TAULUKKO 3 Taimikonhoitomäärät ja yksikkö
kustannukset 

Työlaji Pinta-ala, Kustannukset, 
ha mklha 

Perkaus-harvennus 27 300 1 095 

Nuoren metsän 
kunnostus 848 1 204 

Muu taimikonhoito 516 445 

Taimikonhoito 

Taimikonhoitoa tehtiin yhteensä 28 664 hehtaaria. 
Siitä 95 % ·oli perkausta tai harvennusta ja loput 
heinäntorjuntaa tai muuta taimikonhoitoa. Taimikon
hoito maksoi työlajista riippuen 445 - 1 204 mk/ha 
(taulukko 3). 

TIENRAKENNUS 

Metsäteiden rakentamiseen, teiden perusparannukseen 
ja ylläpitoon käytettiin yhteensä 30,4 milj . mk. Uusia 
teitä valmistui yhteensä 255 kilometriä, ja teiden 
perusparannusta tehtiin 563 km (kuva 5). 

MUUT TYÖT 

Muiden töiden kokonaispinta-ala oli 21 406 ha ja 
kustannukset 13,7 milj . mk (kuva 6) . Kunnostus
ojituksen kokonaispinta-ala oli 11 206 ha. Uudisojitus
ta ei enää tehty. Metsiä lannoitettiin 10 091 ha ja 
pystykarsittiin 109 ha. 

TYÖMÄÄRIEN JA KUSTANNUSTEN KEHITYS 

Hakkuupinta-alat olivat kasvaneet edellisestä vuo
desta 12 %. Uudistushakkuiden osuus oli lisääntynyt 
neljä prosenttiyksikköä ja harvennu shakkuiden 
osuus oli vähentynyt saman verran. 
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Kuva 7. Metsänuudistamisen päätyölajien kus
tannuskehitys. Detlatoidut kustannukset laskettu 
tukkuhintaindeksin perusteella 
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Uudistamistöiden pinta-alat riippuvat aiempien vuo
sien päätehakkuista. Maanmuokkauspinta-ala oli pie
nentynyt edellisestä vuodesta noin 15 %. Äestyksen 
osuus muokkausalasta oli kasvanut neljä prosentti
yksikköä. 

Viljelypinta-alat olivat pienentyneet noin 15 %, mutta 
eri menetelmien suhteissa ei ollut tapahtunut olennai
sia muutoksia. Taimikonhoitopinta-ala oli kasvanut 
runsaat 10 %. 

Metsäteho Review 2/1998 

Maanmuokkauksen niroelliskustannuksissa ei ollut 
tapahtunut sanottavia muutoksia. Viljelykustannuk
set olivat alentuneet keskimäärin 2,4 % ja taimi
konhoitokustannukset nousseet keskimäärin 1,6 % 
(kuva 7). 

Asiasanat: metsänhoito, metsänhoitotyöt, 
kustannukset, suoritteet 

OUTPUT AND COSTS OF SILVICULTURAL WORK IN 1997 

Forest-industries companies and 
the Finnish Forest and Park Service 

The Finnish forest-industries cernpanies and the 
Finnish Forest and Park Service (the government 
agency Jooking after state forests) carried out timber 
harvesting on a combined area of 92 000 hectares of 
their own forests in 1997. Thinning cutting accounted 
for 42 %, regeneration felling for 45 %, and other 
felling for 13 %. 

A total of FIM 134 million were spent on silvicultural 
and basic forest improvement work, with regeneration 
costs accounting for 2/3 of the total. The rest were 
spent on road construction, complementary drainage, 
forest fertilization and pruning. 

The share of disc trenching was 49 % of the entire 
23 000 hectare site preparation area. The other methods 
were scarification and mounding using diggers and 
excavators and patch scarifiers. The average site 
preparation cost was FIM 645 per hcctare and aver
age cost of cleaning regeneration sites was FIM 313 
per hectare. 
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The total area of artificial regeneration was 22 000 ha. 
The share of planting of the said total was 68 % and 
that of sowing 32 %. The average planting cost wä 
FIM 2 235 per hectare and that of sowing FIM 841. 

The total area of tending of young stands was 29 000 
ha. It mostly involved cleaning-thinning done using a 
clearing saw. Cleaning-thinning cost an average of 
FIM 1 095 per hectare. 

Compared with the previous year the areas of cutting 
and young stand treatment increased by over 10 %. On 
the other hand the areas of site preparation and arti
ficial regeneration decreased by ca 15 %. 

The nominal regeneration costs changed by -2,4- + 1,6 
% from the previous year, depending on the work in 
question. 

Keywords: silviculture, silvicultural work, 
costs, outputs 
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