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Puun korjuutöiden koneeliistuminen ja
metsätalouden työvoiman tarve
Nykyisen joukkotyöttömyyden aikana on erään?
syynä maaseudun vähentyneeseen työn kysyntään
pidetty metsätöiden koneellistumista. Niin ikään
on siihen kiinnitetty huomiota keskusteluissa, joita
on käyty sellaisen teollisuustuotannon laajentamisesta, joka pysyvästi kohottaisi maan työllisyysastetta ja vähentäisi rakennetyöttömyyttä. Mm. on
esitetty arviointeja, että puunjalostusteollisuuden
laajentaminen ei vaikuttaisi riittävän voimakkaasti
työllisyyteen. Tätä on perusteltu toisaalta sillä,
että varsinainen tuotantoprosessi on pitkälle automatisoitu eikä näin ollen tarjoa paljoakaan työtilaisuuksia, toisaalta raaka-aineen hankintatöiden
eli puun korjuutöiden koneeliistumisella ja siitä
johtuvalla työvoiman kysynnän vähentymisellä.
Puuttumatta millään lailla maan teollistamissen paremmin kuin työvoimapolitiikkaankaan pyritään seuraavassa tarkastelemaan metsätalouden
työvoiman tarpeen ja metsätöiden koneeliistumisen välisiä suhteita käytettävissä olevien, tosin sangen puutteellisten tietojen perusteella. Aiheessa
rajoitutaan yksinomaan puun korjuutöihin, sillä
puun tuottamisen eli metsänhoidon vaatima työpanos on oloissamme sangen vaatimaton.
Työvoiman tarpeen tunnuksena käytetään seuraavassa pääasiallisesti käsitettä työpanos, jolla
tarkoitetaan tarvittavan, aikayksikössä ilmaistun
ihmistyön määrää tuotosyksikköä kohti. Aikayksikkönä käytetään tässä yhteydessä miestyöpäivää
ja tuotosyksikkönä 1 kiintokuutiometriä kuoretonta puuta.

Työpanos koneellistamattomissa töissä
Jotta voitaisiin arvioida koneellistamisen aiheuttama työpanoksen supistuminen eli kääntäen työn
tuottavuuden nousu, on tunnettava työpanos koneellistamattomissa ja koneellistetuissa töissä
sekä nykyinen koneellistumisaste.

Koneellistamattomien töiden työpanos riippuu
puutavaralajien valmistuksessa huomattavasti sellaisista tekijöistä kuin leimikon tiheys, puiden koko,
puiden k äyttöosan pituus, tavaralaji, kuorinta- aste
jne. Metsäkuljetuksessa taas matkan pituus ja tavaran kuivuusaste ovat tavaralajien ohella huomioon otettavia tekijöitä. - Jakamalla puutavaralajit neljään pääryhmään, ainespinotavaraan, polttopuuhun, sahatukkeihin ja vaneritukkeihin, sekä
olettamalla näihin ryhmiin kuuluvien tavaralajien
pituudet, kuorinta- asteet, valmistus- ja kuljetusolosuhteet jne. sellaisiksi, kuin ne keskimäärin olivat v. 1957, saadaan keskimääräisiksi koneellistamattoman työn työpanoksiksi seuraavat luvut.
Valmistus Metsäkuljetus
Työpanos, n. miespv/k-m3
Ainespinotavara
0.608
0.143
Polttopuu
0.612
0.148
Sahatukit
0.261
0.147
Vaneri tuki t
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0.252
Keskimäärin
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0.149
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Yht.
kuoretta
0.751
0.760
0.408
0.443
0.635

Luvut ovat vain suuntaa antavia ja nussa on
otettu huomioon ainoastaan ns. työmaa-aika eli se
aika, jota käytetään urakkapalkkauksen perusteena. Eri tavaralajiryhmien keskiarvot on saatu painottamalla kunkin ryhmän keskiarvo ko. ryhmään
kuuluvalla puutavaramäärällä vuoden 1954 puun
käytön mukaan.
Asetelmasta voidaan todeta pinotavaran (ainespinotavara, polttopuu) vaativan eniten työtä ja
sahatukkien vähiten. Jos sahatukkien valmistuksen ja metsäkuljetuksen yhteenlaskettu työpanos
merkitään suhdeluvulla 100, saadaan ainespinotavaralle suhdeluvuksi 184 eli 84 % suurempi arvo.
Kaukokuljetuksista (uitto auto- ja rautatiekuljetus) ei vastaavia koneellistamattoman suorituksen työpanosarvoja voida esittää, koska n ykyisin

on mahdotonta kuvitellakaan, miten ne suoritettaisiin ilman koneellisia välineitä. - Kaukokuljetusten miestyöpanos on nykyisin suuruusluokaltaan 0.15....:.....0.20 miespv/k-m3 •

Metsäkuljetus:
-

-

-

Nykyinen koneellis-tumisaste

Puun korjuutöiden koneeliistuminen maassamme on perustunut ja perustunee lähitulevaisuudessakin moottorisahojen, siirrettävien kuorimakoneiden, pölkytys- ja halkomiskoneiden, siirrettävien
hakkureiden sekä traktoreiden käyttöön.
V. 1957 arvioitiin moottorisahojen määräksi n.
15 000 kpl, tällä hetkellä niitä lienee käyttäjien käsissä n . 20 000-23 000 kpl.
Siirrettäviä, ainespinotavaran kuorintaan tarkoitettuja kuorimakoneita oli mainittuna vuonna
käytössä n. 700-800 kpl. Pölkytys- ja halkomiskoneiden samoin kuin siirrettävien hakkureidenkin
käyttö on toistaiseksi vielä kokeiluasteella, niin
että niiden tähänastinen vaikutus tarvittavaan työpanokseen on käytännöllisesti katsoen merkityksetön.
Maataloustraktoreista arvioitiin v. 1957 olleen
puutavaran kuljetuksessa lyhyemmän tai pitemmän
ajan 2 500-3 000 konetta. Pääosa niistä kuljetti
kuitenkin hevosilla välivarastoon kerättyä puutavaraa eteenpäin, suoritti siis kaukokuljetusta, ja
vain n. 700 konetta osallistui varsinaiseen metsäkuljetukseen korvaten hevosen työn kokonaisuudessaan. Päättyneenä hankintakautena lienee puutavaraa kuljettaneiden traktoreiden kokonaismäärä
ollut n. 3 000, mutta niistä on entistä suurempi osa
noutanut tavaran palstateiltä saakka. Lukumäärä
on vähäinen, jos verrataan sitä maataloustraktoreittemme kokonaismäärään, n. 65 000-70 000 koneeseen, mutta se on suuri, jos ajattelemme vastaavaa traktorityötä muissa Pohjoismaissa.
Jos koneellistumisasteen mittapuuna käytetään
sitä kuinka suuri osa puutavarasta on valmistettu
metsässä tai välivarastolla koneellisesti ja kuinka
suuri osa siitä on metsävaiheessa kuljetettu traktorilla, saadaan v:lta 1957 seuraavat arvioluvut.
Puutavaran valmistus:
Kaato ja pölkytys metsässä
Ainespinotavara
n. 4.0
Polttopuu . . . . . . . . ,. 4.0
Sahatukit . . . . . . . . " 34.0
Vaneritukit . . . . . . . . ,. 34.0
Kaikki puutavara . . ,. 14.5
Ainespinotavaran
varastokatkoota . . . . ,. 10.0
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Polttopuun varastokatkonta, halkominen tai hakkeeksi
valmistaminen .......... ·6 "
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Kuten asetelmasta ilmenee, metsätöiden koneellistumisaste on meillä alhainen ja vaikka koneellistumisprosessi onkin jatkunut tarkastelun kohteena
olevan vuoden jälkeen, mitään todella merkittäviä
muutoksia ei tähän mennessä asetelman antamasta
kuvasta ole osoitettavissa. Moottorisahoilla kaadetun ja pölkytetyn puutavaran osuus valmistetun
puutavaran kokonaismäärästä on ehkä kohonnut n.
16-17 Oj 0 :iin ja traktoreilla palstateiltä noudetun
puutavaran määrä n . 4-5 % :iin.

Koneenistumisen vaikutus tarvittavaan
työpanokseen

Koneiden työpanosta supistavasta vaikutuksesta
antanevat käsityksen seuraavat esimerkit.
Moottorisahat -pelkkään kaatotyöhön käytettyinä
pienentävät 2-m kuorimattoman ainespinotavaran
valmistuksen keskim. työpanosta n . 7 % :lla, 2-m
puolipuhtaan ainespinotavaran työpanosta n.
3 % :lla, halkojen valmistuksen työpanosta n.
4 % :lla ja kuorimattomien tukkien levälleen teon
työpanosta n. 5 %: lla. Jos myös pölkytys tapahtuu
koneellisesti, työpanos pienentyy enemmän, nimittäin 2-m kuorimattoman ainespinotavaran teon n .
15 %, puolipuhtaan ainespinotavaran teon n . 11 %.
halkojen valmistuksen n. 12 OJo ja kuorimattomien tukkien levälleen teon työpanos n . 14 %. Luvut ovat vaatimattomia, mutta kovin korkeiksi
ne eivät voisikaan nousta sillä sahaustyön osuus
käsin suoritetun hakkuutyön koko työpanoksesta
on vain 17-36 OJo tavaralajista riippuen.
Huomattavasti voimakkaampi vaikutus on kuorintatyön koneellistamisella, sillä käsinkuorinta
vaatii 40-50 % käsin suoritetun hakkuun kokonaistyöajasta. Hakkuun kokonaistyöpanoksesta laskettuna ainespinotavaran koneellinen varastokuorinta merkitsee n . 25-35 % työpanoksen supistumista.
Hevosen korvaaminen maataloustraktorilla menetelmällä, jossa traktoreiden liikennöimiseksi rakennetaan palstatiet pienentää hevoskuljetuksen
keskiajomatkalla (n. 2 km) miestyöpanosta pinotavaraa kuljetettaessa 14-20 % tavaran kuivuusasteesta riippuen . Tukkien osalta supistuminen on
suurempi, nim. n. 32 % jos niiden juontaminen ja
kuormaaminen suoritetaan traktoriin asennetulla
kuormauslai tteella.
Nämä esimerkit osoittanevat koneilla olevan
melko huomattavan työvoiman tarvetta pienentävän vaikutuksen tapauksissa joissa niitä käytetään.
- Mikä sitten on tähänastisen koneellistumisasteen
vaikutus tarvittavaan kokonaistyöpanokseen? Jo
aikaisemmin todettiin metsätöiden koneellistumisaste maassamme alhaiseksi ja siitä johtuu, että
vuoden 1957 lukujen perusteella metsätyökoneet
ovat pienentäneet työpanosta vain n. 1.2-1.3 °/o.

Jos puun korjuun kokonaismäärä on esim. 40.2
milj. k-ms/v, koneenistumisen aiheuttama työpanoksen supistuminen on vain n. 310 000-320 000
miestyöpäivää. Olettaen metsätöissä oloajan pituudeksi keskim. 75 pv/ v työntekijöiden määrä olisi
supistunut vain hieman yli 4 000 miehellä.
Työpanoksen supistumisesta voidaan laskea n .
60 % moottorisahojen, n. 31 % varastokuorimakoneiden ja n. 8 % traktori-metsäkuljetuksen ai heuttamaksi.
Viimeisten kymmenen vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut huomattavasti suurempi työvoiman
tarpeen pienentyminen metsätalouden piirissä, kuin
mitä koneellistumisasteen perusteella on pääteltävissä. Tämä johtuu pääasiassa puutavaran valmistusasteen muuttumisesta. Kun aikaisemmin valtaosa tukeista kuorittiin metsässä tai uittoväylien
varressa, niistä saapuu nykyisin kuorimattomina
sahoille yli 70 %, Ainespinotavarasta kuljetetaan
tehtaille kuorimattomina n . 5 %. Myös pölkytystyö on vähentynyt, sillä paperipuusta on enää
vain n. 6 % 1-metristä 2-m osuuden ollessa n. 70 %
ja 4-m osuuden n. 20 %. Autoteiden ja moottoritalviteiden rakentaminen puolestaan on lyhentänyt
metsäkuljetusmatkoja. Osa aikaisemmin metsätaloudessa suoritettavista töistä on näin ollen s i i r tynyt metsätalouden ulkopuolelle
teollisuuden ja liikenteen piirissä
s u o r i t e t t a v i k s i.

Arviointia tulevasta kehityksestä
Metsätöiden koneellistuminen samoin kuin puutavaran valmistusasteen muutokset tulevat epäilemättä jatkumaan työpanosta supistavine vaikutuksineen. Kovin nopeata koneellistuminen ei
oloissamme ilmeisesti kuitenkaan ole, sillä pääosa
puutavarasta kertyy maatilametsistä Viimeksi
mainittujen työmaat ovat pienen kokonsa vuoksi
vaikeasti kannattavalla tavalla koneellistettavissa
Mikäli eri tavaralajiryhmien suuruudet pysyvät
samassa suhteessa toisiinsa kuin nykyisin, puun
korjuutöiden keskimääräisen työpanoksen voitaneen v. 1972 olettaa olevan n. 20 % pienempi kuin
nykyisin. Jos erityisesti pinotavaraa raakaaineenaan käyttävää teollisuutta laajennetaan riittävästi ja jos puu voidaan ottaa tarkemmin talteen,
esim. 5 cm läpimittaan asti, puutavaran kuutioyksikköä kohti lasketun työpanoksen supistumisen
ei tarvitse merkitä sanottavaa tarvittavien työn tekijöiden lukumäärän supistumista. - Ainespinotavaran korjuun metsävaihe vaatii näet vuoden 1972
arvioidun koneellistumisasteen mukaan vielä n.
, 0.548 miespv/k-mS ja kaukokuljetusvaihe n. 0.170
miespv/k-m 3 mahdollista läpimittojen pienentyroistä huomioon ottamatta. Lisäksi on muistettava, että
koneellistaminen lisää työntekijäin tarvetta muiden elinkeinojen, erityisesti ns. palveluselinkeinojen piirissä.

Mechanisation of Tlmber Harvesting and
Forest Labour Requirements

Summary
An evaluation of the effect on forest labour require-

ments of the mechanisation of timber harvesting and
transport calls for a knowledge of the average labour
input in both manual and mechanized forest work, and
of the present degree on mechanisation .
The author states that the average labour input
weighted by the amounts of different timber assortments in felling and the subsequent primary conversion in Finland is in the order of 0.486 man-days per
cu.m. (solid measure) and in forest transport 0.149
man-days per cu.m. of barked timber.
In 1957, it was estimated that about 14.5 per cent
of all timber felling in Finland was done by power
saws, while about 10 per cent of the cross-cutting and
about 23 per cent of the barking in landings was carried
out mechanically. In the same year, some 2.3 per cent

of all timber felled was transported by tractors without
recourse to haulage by horse.
The degree of mechanisation implied in the above
figures is considerad to have reduced the overall labour
input by no more than 1.2-1.3 per cent.
During the last few years, hovever, forest labour
requirements have been considerably more curtailed.
This is probably mainly due to changes in the degree
of primary conversion prior to arrival in the mill; at
present over 70 per cent of sawlogs and about 5 per cent
of industrial small timber reaches the mill unbarked .
In industrial small timber cutting the trend is towards
longer billets, the cross- cutting work being thus reduced. Changes like this have transferred some of the
work done in forests to the mill yards.
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