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T i i v i s t e 1 mä
Kustannustilastoihin , aikatutkimuksiin ja kokemustietoihin perustuvilla teoreettisilla laskelmilla pyritään esillä olevassa työssä
osoittamaan leimikon koon vaikutus puun korjuukustannuksiin . Laskelmien kohteina olevissa leimikoissa on oletettu käytettävän Suomessa maatilametsien korjuussa nykyisin vallitsevia menetelmiä .
Kustannukset on jaettu työvaiheiden mukaan seitsemään ryhmään, ja
kussakin ryhmässä tarkastellaan erikseen, miten leimikon koko vaikuttaa näihin kustannuksiin.
1 . Leimauksen ja leimikon arv1o1nnin kustannukset perustuvat
erään metsänhoitolautakunnan metsänhoidonneuvojien ilmoituksiin .
Näiden mukaan tämä työvaihe maksaa 50 k- m5:n leimikossa (kuutiomäärät kuorellisina) 1 , 04 mk/hakkuuker tymän k- m3 ja 700 k- m3:n leimikossa 0 , 25 mk/k- m3 (taulukko 1, s . 7) . Ero johtuu lähinnä siitä ,
että leimaukseen liittyy lukuisi a tehtäviä kuten matkat, työn valmistelu ja asiapapereiden laadinta , joiden ajanmenekki on sama leimikon koosta riippumatta .
2 . Leimikoiden tiedustelu , tarkastus ja ostosopimuksen teko
ovat puutavaran ostajan kustannuksia . Eräitä käyt ännön työmaita
koskevan selvity~sen per usteella on todett~, että tämä 3 työ tulee
maksamaan 50 k- m 3n leimikossa 0,60 mk/k- m ja 700 k- m :n leimikossa 0,11 mk/k- m (taulukko 2 , s . 8) .
3 . Työkoneiden siirrosta leimikolta toiselle on katsottu aiheutuvan kustannuksia vain varsinaisia metsätrakto r eita käytettäessä ,
ja näiden on arvioitu olevan 30 ,- mk/siirtokerta . Koska kustannukset ovat täysin riippumattomia 3leimikoiden koosta , sa~daan niiden
suuruudeksi ha~ukertymän k- m :ä kohti laskien 50 k- m :n leimikossa 0 , 60 mk/k- m ja 700 k- m5 :n leimikossa 0,04 mk/k- m3 (taulukko 3 ,
s . 9) .

4. Lähikuljetuksen aloitus- ja lopetuspäivinä ei tuotos ole yhtä suuri kuin kuljetuksessa keskimäärin, koska työn suunnittelu ,
huollon järjestäminen , valmistelut ja työn loppuminen kesken päivää
aiheuttavat tuotoshäviöitä . Nämä tuotoshäviöt on arvioitu erikseen
hevosella , maataloustraktorilla ja metsätraktoreilla tapahtuvissa
kuljetuksissa ja laskettu vastaavat kustannukset . Hevoskuljetuksessa tuotoshäviöi stiai3eutuviksi ku~tannuksiksi on 50 k- m3:n 13imikoissa saatu 0 , 23 mk/k- m ja 700 k- m :n leimikoissa 0 , 02 mk/k- m . Maataloustrakt3rikuljetuksessa vastaavat kustannuks et ovat 0,80 mk ja
0,06 mk/k- m , kuormaa kantavalla ~etsätraktorilla suoritetussa kul jetuksessa 0 , 88 mk ja 0 , 07 mk/k- m3 ja runkojuonnon metsätraktorikuljetuksessa 1,08 mk ja 0 , 08 mk/k- m (taulukko 4 , s . 14) .
5 . Kuvissa 2 ja 3 (s . 15) on esitetty lähikuljetuskustannusten
ja tiekustannusten summan riippuvuus leimikon koosta eri kuljetusmenetelmiä käytettäessä . Kuljetuskustannukset perustuvat taksoihin ja
ohjemaksuihin, ja tiekustannuksia laskettaessa on leimikon oletettu
sijaitsevan 1 . 0 km:n päässä autotiestä . Kuvien perusteella todetaan,
että erityisesti koneellinen kuljetus muodostuu kalliiksi pienissä
leimikoi ssa .
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6.

Tö i de n suunnittelun ja valvonnan , johon on sisällytetty myös
työ~ttaus , on kootun aineiston perustee31a laskettu ~aksavan 50
k- m :n pinotav ar aleimi koissa 1 , 32 mk/ k- m
ja 700 k- m :n le i mikoissa 0 , 48 mk/ k- m3 . Tukkileimi~o i ssa vastaavi ksi kustannuksiksi on
saatu 1 , 76 mk ja 0 , 95 mk/k- m (taulukot 5 ja 6 , s . 17).
7 . Luovutusmittauksen kustannuksissa on varsinaisten mittauskustannusten lisäksi otettu huomioon sekä ostajan että myyjän matkakustannukset ja tarpeellisten asiapapereiden laadintakustannukse~ . Pin otavar an luovutukse~sa on näiksi 3kustannuksiksi saatu 50 k-~ : n leimikoissa 1,55 mk/k- m
ja 700 k- m :n leimikoissa 0,20 mk/k- m • 3Tukkien luovutuksen kustannukset taas ovat 1 , 98 mk ja 0,34 mk/k- m
(taulukko 7, s . 19) .
Laskemalla yhteen edellä ma initut kustannuserät ja lisäämällä
ni i hin ohjemaksujen mukaiset hakkuukustannukset saadaan leimikon
puunkorjuun metsävaiheen kokonaiskustannukset . Kuvissa 4 j o. 5
s . 20) nämc or esi tetty kuljetusmenetelmittäin. Jos kustakin
leimikon suuruusluokasta otetaan halvin kuljetus~enetelmä , saadaan
pinotavaran korjuukustan~uksiksi 50 : n ja 700 k- m :n leimikoissa
19, 72 mk ja 13,0 2 mk/k- m • 3 ~ ukkileimikoissa vastaavat kustannukset
ovat 16 , 45 mk j a 8,65 mk/k- m (taulukko 8 , s . 21) .
kriittinen 3leimikonkoko ,
Taulukon 8 mukaan on 300 ••• 400 k- m3
jota pienemmissä leimikoissa kustannusten nousu k- m :ä kohti on
hyvin huomattava . Tämä ei kuitenkaan ole leimikon optimikoko , koska kustannukset laskevat edelleen leimikon koon suurentuessa . Mainittakoon, että Ruotsissa korkeamman koneellistamisasteen ja p~k
katason vuoksi vastaava leimikon minimikoko on 500 ••• 1 000 k-m .
Esillä olevassa työssä on käsitelty ainoastaan sellaisia kustannuksia , jotka ovat suoraan kohdistettavi ssa tiettyyn leimikkoon aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tämän lisäksi olisi otettava huomioon
mm . jatkokuljetuksen ja hallinnon kustannukset , jotka ainakin epäsuorasti riippuvat leimikoiden koosta . Todellisuudessa siis leimikon koon vaikutus kustannuksiin on suurempi kuin edellä on todettu.
Hakkuuvuonna 1965/§6 oli koko maan yksityismetsien myyntihakkuiden koko noin 180 k- m kuorellisena , ja yhdeksän Länsi- ja EteläSuo~en metsänhoitolautakunnan alueella keskimäärin 100 kuorellista
k- m • Verrattaessa koko maan ke skimääräistä leimikonkokoa esillä
olevan työn tuloksiin todetaan, että p~un korjuun metsävaihe 3maksaa
tällaisissa oloissa 1 , 80 ••• 2 , 00 mk/k- m enemmän kuin 700 k- m :n leimikoissa . Koska keskimä ärä i stä pienemmät leimikot nostavat enemmän
kustannuksia kuin suuret niitä laskevat, on todellinen kustannusero tätäkin suurempi .
Pienten l e imiko i den l~orkei t a kustannuksi a on pyritty alentamaan hakkuukeskityksi llä , joihin use at maatil ame tsä i ä t yhtyvä t .
Jos hankinta suoritetaan keskit etyn suunnitelman mukaise s t~ saavutetaan epäilemä t tä kustannu ssääst ö j ä , v a ikka suurten yhte näisten
leimikoiden t asolle e i t ällä kään tavoin päästä . Piente n leimikoi den rasituksena ovat a ina t iekustannukset , työmaan a loituksen ja
lopettamisen tuo t oshävi öt s ekä er ä iden muiden t yövaiheide n kiint eät kustannukset, joita suunnitel malli suudellakaan ei koko naa n py s-

- 4 tytä poistamaan. Erillisten hankintahakkuiden keskittäminen tietylle alueelle saattaa myös jonkin verran alentaa korjuukustannuksia,
mutta käytännössä säästöt lienevät vähäisiä, koska ilman yhtenäistä suunnitelmaa ja ohjelmointia töitä ei pystytä järjestämään kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla.
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J

o h d a n t o

Leimikon koko on yleisen käsityksen mukaan tärkeä puun korjuukustannuksiin vaikuttava tekijä.

Käytännössä on kuitenkin vaikea tarkasti

määrittää tätä riippuvuussuhdetta, koska yksityisten leimikoiden kustannuksista ei yleensä olla selvillä.

Kun esimerkiksi puutavarayhti-

öiden kirjanpidossa kustannuksia seurataan hankintapiireittäin ja yhdessä piirissä hakataan laskentajakson aikana useita leimikoita, on
kirjanpidon kustannusten kohdistaroinan tiettyyn leimikkoon mahdotonta.
Leimikkokustannukset muodostuvat lisäksi usean asianosaisen kului&ta, ja kirjanpito on joillakin näistä varsin puutteellista.

Tavanomai-

sen pystyhankinnan kustannuksissa olisi otettava huomioon ainakin metsänomistajan, metsänhoitoyhdistyksen ja puutavaran korjaajan kustannukset.

Koska eri osapuolet ovat kiinnostuneita lähinnä omista kustannuk-

sistaan ja niiden minimoinnista, jäävät leimikon kokonaiskustannukset
usein tuntemattomiksi.
Koska yritysten kirjanpidon perusteella ei mainittua riippuvuutta
pystytä ratkaisemaan, on esillä olevassa työssä pyrkimyksenä

k~kemus

tietoihin, kerättyihin kustannustilastoihin ja aikatutkimuksiin perustuvilla teoreettisilla laskelmilla määrittää puun korjuukustannukset
k-m 3 :ä kohti erikokoisissa leimikoissa.

Esitetyt luvut perustuvat

tiettyihin edellytyksiin, ja yksityistapauksissa lähtökohdan ollessa
erilainen voidaan päätyä hyvinkin erilaisiin

tuloksii~.

L a s k e n t a p e r u s t e e t

Tarkastelun kohteena on maatilametsälässä
dään ns . pystykauppana.

oleva leimikko, joka myy-

Metsänhoitoyhdistyksen neuvoja vastaa leima-

uksesta ja leimikon arvioinnista sekä osallistuu myyjän edustajana luovutusmittaukseen.

Puutavaran ostaja puolestaan hoitaa kaikki puun kor-

juuseen ja kaukokuljetukseen liittyvät tehtävät .
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Leimikko sijaitsee Etelä-Suomessa, ja sen korjuussa käytetään tavanomaisia menetelmiä, joista osa on jo käymässä vanhentuneiksi, mutta jotka ovat silti vallitsevia alueella, jota tutkimuksessa käsitellään. Mikäli leimikon suhteen on tehty erityisiä olettamuksia kustannuslaskelmien yhteydessä, käyvät ne ilmi asianomaisissa kohdissa.
Laskelmilla pyritään todellisten kustannusten selvittämiseen, ja kysymys siitä, kenen toimesta ja millä tavoin nämä kustannukset maksetaan,
ei kuulu tutkimuksen piiriin. Käytännössähän pienten leimikoiden korkeita kustannuksia tasoitetaan suurten leimikoiden avulla. Esimerkiksi metsänhoidonneuvojien työ on pienissä leimikoissa huomattavasti kalliimpaa,kuin metsanhoitomaksujen ja päivärahojen muodossa maksetut korvaukset edellyttäisivät.

Samoin pieniä kustannuseriä usein käytännöl-

lisistä syistä yhdistellään tai maksetaan jossakin toisessa muodossa,
jolloin todelliset ja käytännössä maksetut kustannukset eivät aina ole
samoja.
Tutkimus on rajoitettu koskemaan vain pystyleimikoita, joissa eri
työvaiheet ovat selvimmin erotettavissa ja joista on saatavissa empiiristä kustannusaineistoa. Hankintaleimikoissa joudutaan tosin suorittamaan samat työt, mutta luotettavien kustannustietoj en saaminen niistä on vaikeata.
Leimikon kustannukset olisi mahdollista luokitella usealla eri tavalla, mutta seuraavassa on katsottu tarkoituksenmukaisimmaksi käyttää
jakoa, joka perustuu hankinnan eri työvaiheisiin.

Aikajärjestyksessä

esitettyinä leimikon työvaiheet ovat seuraavat;
leimaus ja leimikon arviointi,
leimikoiden tiedustelu, tarkastus ja ostosopimuksen teko,
- kämpän ja työkoneiden siirto,
- tietyöt ,
hakkuu- ja lähikuljetus,
t öiden valvonta ja työmittaus,
- luovutusmittaus.
Seuraavassa tarkastellaan yksityiskohtaisesti, miten leimikon koko
vaikuttaa kuhunkin näistä kustannuksista, j a yhdistämällä nämä päädyt ään kokonaiskust annuksiin j a niiden riippuvuuteen leimikon koost a .
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1 e i mi k o n
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a r v i o i n t i

Käytetyt leimauksen ja leimikon arvioinnin ajanmenekit perustuvat
erään Etelä-Suomen metsänhoitolautakunnan alueella toimivien metsänhoi•
donneuvojien leimausilmoituksiin ja matkalaskuihine

Neuvojien osalta

tiedot ovat suhteellisen luotettavia, mutta leimausryhmiin kuuluvien
apumiesten määrät on jouduttuarvioimaan kokemuslukujen perusteella;
koska leimausryhmien koko vaihtelee tapauksen mukaan.

Pinotavara- ja

tukkileimikot on tarkastelussa yhdistetty, sillä käytettävissä olleessa aineistossa ei ollut merkittäviä eroja näiden välillä.
Leimauskustannukset on laskettu ajanmenekkien, voimassa olevien työehtosopimusten ja metsänhoidonneuvojien päivittäistä työaikaa koskevan
tutkimuksen (Linnaila, 1966) perusteella.

Neuvojan leimausta varten

tekemän matkan pituudeksi on kerätyn aineiston mukaisesti laskettu 30
km, ja keskimääräiseksi matkanopeudeksi on arvioitu 50 km/t.

Leimaus-

ryhmän ajanmenekit ja vastaavat kustannukset erisuuruisissa leimikoissa on esitetty taulukossa 1.

(Kaikki kuutiomäärät kuorellisina.)

Table

Taulukko
Leimauksen

ja

1

leimikon arvioinnin ajanmenekit sekä
vastaavat kustannukset.

Time consumption and corresponding costs for marking
and appraisal of the stand .
Leimikon3koko,
k- m
Size of logging
operation,
cu. m. ( s)

50
100
200
300
400
500
600
700

Leimausryhmän
ajanmenekki ,
tuntia
Time consumption
of marking team,
hours

4.8
5-4
6 .8
8.2
9. 6
10.9
12.2
13 . 5

Kustannuk~et,

mk/k-m
Co st s,
marks/ cu.m~s)

1;04
0,59
0,37
0 '31
0 , 28
0,26
0,25
0,25
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1 e i mi k o i d e n
t a r k a s t u s
t i e d u s t e 1 u,
j a
o s t o s o p i mu k s e n
t e k o

Ostosopimuksen teon, jossa on otettu huomioon myös leimikon tiedustelu ja tarkastus, on seuraavassa

eräitä käytännön työmaita koskevan

selvityksen perusteella laskettu vaativan kaupan koosta riippumatta
2.5 tuntia ja tämän lisäksi 1 . 0 tuntia kaupan 100 k- m3 :ä kohti . Työnjohtajan kauppaa varten tekemän matkan pituudeksi on laskettu 25 km ja
matkan ajanmenekiksi 30 min.

Kustannukset on laskettu työehtosopimuk-

sen ja edellä mainitun työai katutkimuksen perusteella.
Tehtyjen edellytysten perusteella saadaan kustannukset k-m 3 :ä kohti
erisuuruisissa kaupoissa taulukon 2 mukaisesti .
Taulukko

Table

2

Leimikoiden tiedustelun, tarkastuksen ja
ostosopimuksen teon kustannukset .
Costs for inquiries
their inspection and
Leimikon 3koko ,
k- m
Size of logging
operation,
cu. m. ( s)

concerning stands,
purchase contract .
Kustannuk3et,
mk/k- m
Co st s,
marks/cu. m. (s)

50
100
200

o , 6o

300
400

o, 16

0,33
0 , 20

500
600

0 '14
0 '12
0; 11

700

0 '11
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K ä m p ä n

j

a

t y ö k o n e i d e n

siirto

Kämpän tai parakkien käyttö rajoittuu joko suuriin leimikoihin tahi
siirrettäväitä parakilta käsin hakataan useita pieniä leimikoita. Esillä olevassa työssä ei näiden kustannuksia ole kuitenkaan otettu huomioon, koska kämppien ja parakkien käyttö Etelä-Suomessa on melko vähäistä.
Työkoneiden siirtokustannukset tulevat esille vain varsinaisia metsätraktoreita käytettäessä.

Hevosten ja maataloustraktoreiden osalta

voitaneen olettaa, että niitä on paikkakunnalla saatavissa, ja ajurit
kuljettavat ne päivisin kotoaan työmaalle ja takaisin, jolloin leimikon koko ei sanottavasti vaikuta siirtokustannuksiin.

Metsätraktorei-

denkaan siirtokustannuksia ei yleensä korvata, vaan niiden katsotaan
sisältyvän kuljetusmaksuihin.

Todellisiin kustannuksiin pyrkivässä las-

kelmassa siirtokustannukset on kuitenkin otettava huomioon, ja seuraavassa on metsätraktorin siirtokustannuksiksi arvioitu 30,- mk työmaata
kohti.

Laskettaessa kyseiset kustannukset hakkuukertymän k-m3:ä kohti

saadaan taulukon 3 luvut.

Taulukko

Table

3

Työkoneiden siirtokustannukset.
Costs of moving the work machines.
Leimikon 3koko,
k- m
Size of logging
operation,
cu. m. ( s)

Siirtokustannuk~et,

mk/k-m
Movin/c co st s,
marks cu.m.( s)
o,6o

50
100

o , 30

200

0 '15

300
400

0' 10
0,08

500

0,06

600

0,05

700

0,04
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T i e k u s t a n n u k s e t
Hakkuukertymän k-m 3 :ä kohti laskettuihin palstatiekustannuksiin ei
leimikon koko sanottavasti vaikuta.

Pienissä leimikoissa tosin pals-

tateiden määrä pinta-alayksikköä kohti pyrkii kasvamaan alueen rajojen
vaikutuksesta, mutta tämä riippuu suuresti paikallisista olosuhteista.
Varsitiekustannuksiin ja tarvittavaan varsitiemäärään on leimikon koolla sen sijaan hyvin huomattava vaikutus.

Tätä kysymystä tarkastellaan

seuraavassa esimerkin avulla.
Tarkastelun kohteena on metsäalue, joka muodostuu 10:stä yhtä suuresta metsälöstä.

Näiden sijainti alueella on täysin mielivaltainen.

Esimerkin yksinkertaistamiseksi on oletettu, että alue on neliön muotoinen ja että sen halki kulkee yleinen maantie, joka on käytettävissä
puutavaran kuljetuksiin.

Maantieltä rakennetaan pistoteitä kullekin

leimikolle tarpeen mukaan.

Rakennettavat tiet on oletettu luokaltaan

sellaisiksi, että ne on tehtävä jokaista hakkuukautta varten uudestaan.
Kustakin metsälöstä hakataan vuosittain 1/10 pinta-alasta, joten
metsäalueelia on vuosittain 10 leimikkoa, joista kukin on 1/100 koko
alueen pinta-alasta.

Kuvassa 1 alue on jaettu 100:aan yhtäsuureen osaan,

jotka siis kuvaavat yksityisiä leimikoita.

Metsälöiden sijainnin ol-

lessa alueella mielivaltainen voivat mitkä tahansa 10 kuvan ruuduista
muodostaa vuotuisen hakkuualan.
Yksinkertaistetussa esimerkissä olisi todennäköisyyslaskennan sääntöjen avulla mahdollista tarkoin määrittää vuosittain tarvittava tiemäärä, mutta seuraavassa käytetään yksinkertaista simulointimenettelyä.
Ruudut numeroidaan juoksevasti OO:sta 99:ään, ja vertaamalla satunnaislukuja kuvan
hakataan.

11

leimikoihin 11 saadaan selville, mitkä alueet vuosittain

Jos ensimmäinen satunnaisluku olisi 61, muodostaisi ruutu

61 ensimmäisen leimikon.

Kuvasta 1 voidaan todeta, että tätä leimik-

koa varten olisi tietä rakennettava 3.5 pituusyksikköä.
naisluvun ollessa 80 olisi
tuusyksikköä tietä.
11

11

Toisen satun-

leimikkoa'' 80 varten rakennettava 4. 5 pi-

Seuraavaksi tulevaa satunnaislukua 83 vastaava

leimikko 11 ei tarvitse lainkaan tienrakennusta, koska leimikolle 80

rakennettua tietä voidaan käyttää myös tässä tapauksessa.
Ottamalla 10 satunnaislukua ja mittaamalla vastaavat tienpituudet
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Kuva 1.

Tiemäärien laskennassa käytetty hypoteettinen metsäalue.

Fig. 1.

Hypothetical forest area used for calculating the roads
needed .

saadaan vuotuinen tienrakennusmäärä selville .

Simuloitaessa tämä

on

tehtävä useita kertoja, jotta vuotuiset vaihtelut tasoittuisivat . Kahdenkymmenenvuoden keskiarvona saatiin esillä olevassa tapauksessa vuotuiseksi tienrakennusmääräksi 21.8 pituusyksikkö ä .
Oletettaessa, että leimikoiden koko kaksinkertaistetaan, jolloin
alueella olisi vuosittain vain 5 leimikkoa , saadaan edellistä vastaavalla tavalla vuotuiseksi tienrakennusmääräksi 15.2 pituusyksikköä .
Neljän leimikon tapauksessa tiemäärä olisi 12.7 yksikköä, ja leimikon
koon

olle~sa

viisinkertainen alkuperäiseen verrattuna, jolloin alueel-
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la olisi vuosittain 2 leimikkoa, tarvittaisiin tietä 9.0 pituusyksikköä.
Alla on esitetty suhteelliset tiemäärät laimikeiden koen mukaan.
Laimikoiden
lukumäärä,
kpl/vuosi

Le imikeiden
koko,
yksikköä

Suht. tiemäärä

10

1.0

242

5

2o0

169

4

2.5
5.0

141

2

100

Käytännössä tarvittava tiemäärä riippuu suuresti paikallisista olosuhteista, eikä eri mahdollisuuksia peittäviä lukuja voida esittää.
Kaavamainen esimerkki kuitenkin osoittaa, kuinka leimikoita yhdistämällä on mahdollista pienentää vuosittain metsäaluealla tarvittavaa
tiemäärää.
Tiekustannukset ja tiemäärä eivät ole täysin rinnastettavissa, koska tieluokka on otettava laskelmissa huomioon.

Pienissä leimikoissa

on usein taloudellisinta tyytyä vähäisiä kustannuksia vaativaan tiehen
ja maksaa korkeat kuljetuskustannukset käyttämällä esimerkiksi hevoskuljetusta.

Leimikon suurentuessa tien laatua kannattaa parantaa , jot-

ta kuutio- ja matkayksikköä kohti halvan kuljetusmenetelmän kuten kuorma- auton käyttö on mahdollista .

Tiekustannuksia ei näin ollen ole syy-

tä käsitellä erikseen, vaan ne on yhdistettävä kuljetuskustannusten
kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi .

Hakkuu

j

a

l ä h i k u 1 j e t u s -

k u s t a n n u k s e t

Leimikon aloitus- ja lopettamisvaiheissa ei hakkuutyön tuotos
yhtä suuri kuin hakkuussa keskimäärin.

ole

Näiden tuotoshäviöiden suhteel-

linen osuus pienenee leimikon koen kasvaessa, joten leimikon koko siis
vaikuttaisi hakkuukustannuksiin.

Todellisuudessa tämä kustannuserä on

täysin merkityksetön palstoituksen, hakkuutyön pienen päivätuotoksen
ja sen johdosta, että leimikon koen kasvaessa myös hakkuumiesten määrä
leimikolla lisääntyy .
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Lähikuljetuksen yhteydessä ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä esiintyvät tuotoshäviöt sen sijaan ovat huomioon otettavia tekijöitä, sillä
työmaan tarkastus, kulkureittien suunnittelu, huollon järjestäminen sekä työn loppuminen kesken päivää pienentävät tuotosta,

Eri kuljetus-

menetelmiä käytettäessä on edellä mainitut tuotoshäviöt arvioitu seuraavasti.
Tuotos,
Kuljetusväline

%normaalituotoksesta

1 • päivä

•

viim. päivä

Tuotoshäviö,
pv

Hevonen

80

90

0 .3

Maataloustraktori

70

90

0 .4

Metsätraktori

60

90

0.5

Mainittakoon, että käytetyt tuotoshäviöt ovat huomattavasti pienemmät kuin Ruotsissa (Andersson, 1966) vastaavasti tehdyt arviot.
Työmaan aloittamisen ja lopettamisen kustannuksia laskettaessa on
oletettu, että polttoaine-, voiteluaine-, korjaus- ja huoltokustannukset sekä 2/3 poistosta voidaan vähentää koneen normaaleista tuntikustannuksista.

Tällöin saataisiin kuormaa kantavan metsätraktorin kus-

tannuksiksi 11 mk/t ja runkojuontatraktorin 13.50 mk/t .

Maataloustrak-

torin vastaava luku olisi 10 mk/t .
Edellä tehtyjen arvioiden ja laskelmien perusteella muodostuvat lähikuljetuksen aloittamisen ja lopettamisen kustannukset k-m 3 :ä kohti
erisuuruisissa leimikoissa taulukon 4 mukaisiksi.
Varsinaisiin kuljetuskustannuksiin on yhdistetty myös tiekustannukset , kuten edellä on jo todettukin.

Metsäalueen tienrakennusmäärää

koskevan simulointiesimerkin tuloksia ei tässä tapauksessa ole käytetty, vaan lähtökohtana on pidetty leimikkoa, joka sijaitsee 1 . 0 km:n
päässä autotiestä ja edellyttää siis varsitien rakentamista.

Tie ra-

kennetaan luokaltaan sellaiseksi, että se minimoi kuljetuksen kokonaiskustannukset.

Esimerkiksi hevoskuljetusta

käytet~äessä

rakennetaan

hevosvarsitie pieniä leimikoita varten, mutta leimikon koon kasvaessa
tulee tilanne, jossa autotien ulottaminen leimikolle on kannattavaa,
ja tätä suuremmissa leimikoissa varsitie rakennetaankin autoajokelpoiseksi.

Samaa periaatetta on noudatettu myös traktorikuljetuksen yhtey-
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Taulukko

Table

4

Kustannukset , jotka aiheutuvat lähikuljetuksen
aloittamis- ja lopettamisvaiheiden tuotoshäviöistä.
Costs of the output losses caused by the preparatory
and finishing jobs of short-distance transport.
Tuotoshäviän kustannukset, mk/k- m3
Output loss costs, marks/cu.m.(s)

Le imiken
kokg,
k-m
Size of
logging
operation,
cu.m.( s)

Hevonen
Horse

Kuormaa
kantava
metsätraktori
Loadcarrying
forest
tractor

Runkojuontatraktori
Treelength
skidding
tractor

0.80

0 .88

1.08

0.44
0.22

0 .54
0.27
0.18

Maataloustraktori
Farm
tractor

50
100

0.23
0.12

200

0.06

0.40
0.20

300

0.04

0.13

0.15

400

0.03
0.02

0.10

0.11

0.08

0.09

0 .13
0.11

0.02

0.07

0.02

o.o6

0.07
0.07

0 .09
0 .08

500
600
700

Laskelmissa on rajoituttu vain talviajokelpoisiin teihin.

Tilanne

voi muuttua huomattavasti, jos rakennetaan pitkäaikaiseen käyttöön
tarkoitettuja teitä.
käytöst ~ ,

Tällöin olisi oltava selvillä teiden tulevasta

jotta poisto voitaisiin kohdistaa oikein eri vuosien hakkuu-

määrille, ja tarkastelu olisi siis tehtävä metsä lökohtaisesti.
Laskelmissa on käytetty seuraavia talviteiden rakennus- ja kunnossapitokustannuksia:
hevosvarsitiet

150,-

mk/km

traktorivarsitiet

300 '-

-"-

autotalvitiet

6oo,-

-"-

Leimikon koen vaikutusta varsinaisiin lähikuljetuskustannuksiin

ei

edellä ole lainkaan otettu huomioon, vaan kustannukset on laskettu ohjemaksujen perusteella.

Kuitenkin tiedetään, että pienissä leimikois-

sa töiden järjestely vaikeutuu mm. lyhyiden palstateiden vuoksi,

ja
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mk/k-m3
marks/cu.m.( s)

2. Pinotavaraleimikoiden kuljetuskustannukset
(kuljetusmaksu ja tiekustannukset yhteensä)

9,00

Transpartatien costs of cordwood operations
~ ( transport + ro ad building)
. . . .. .

. ... ..... . .. . .. . .. . . .. . .. ........ .... . ..... ... .. ... .. ... ..... .... ..... ...

s,oo

7,00

,

6,oo

0 ,, 0 ,

0

0 0 0

0 :• 0 0

0 0

0 ,

0 0

0 0 ,

0

0 0

0 0 ,

0 0 o, 0

.. . - - ~ ......................

0 :

-~

•

,

0 ,

o o •, o,,,,

, 0 0 0 0 , 0 , 0 , 0k

o o o • o o o o

• o • o o 0 • •

o o 0 0 0 • 0 0

•

0 •

0 • •

- ~-

''' •

'

'' 0

°• • •0

0 •

0 '; 0 '

-~

' ~·'

5,00 . ······ ······················

0': 0 '

'

0 0 '

0 0 0 ... '

0 '

'' '' 0 '

0 0

haulag~

.............. \...............Maä't aiö.ui:i'träkföriki:ii.J'etus

Kuormaa kantava
:
Farm tractor transport
metsätraktorikuljetus
Load-carrying forest tractor . transpoDr~t~------~.------__j.

·············-·· --------------------------------·-----·--·- ···············;······

0

9

0 '

............... -....... ~- ....................... -~- .............. --- ... .. - ~ .. ...... ... .. ........... ~- .

Hevoskuljetus - Horse

4,00

0 0 '

100

200

' 0:ei~1kr ...~o,ko· , · ·=o~~ll .k-m3

300

·······-···········

400

500

... ·-r ········-····· ·····-···r
600

Size of operation, ...cu.m.

700

(.s)·,· · ~it~·· ~~rk

· Kuva 3. Tukkileimikoiden kuljetuskustannukset
(kuljetusmaksu ja tiekustannukset yhteensä)
8 ,oo

............. ..

7,oo ................... .

....................~~.~ .~.~.. } ..•..... ~~ansportation cost s of sawlog oper:~~.~.? .ns
( transport + road building) ······

............f........................~ ........................ "1' ..

:

. ...... ...... ·:- ..... ............. ...... ........ ... .. .. -. ·-· ... - ~- .- ·- ....... -

Hevoskuljetus

..
..
.. ················· .. ;. ........................ ,: ............ .

6,oo

5,00

Horse haulage

Runkojuonta + autokuljetu~ ..
Tree- length skidding +
, truck transport

Maataloustraktorikuljetus
:
.
.
4,00
Farm tractor tr~nsport
'
0
100
200
300
600
500
700
400
Leimikon koko, kuorell . k- m3
Size of operation, cu. m. (s), with bark
. .. ! .. .. .. .. .. .. . .........

~..

.. .. .. .. .. . .. .. .. . . .... .. .. . .. . . .. .. .... -- .... . ... . ...... . .
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työn ajanmenekki kasvaa.

Tämä koskee erityisesti koneellisia korjuu-

menetelmiä.
Kuvissa 2 ja 3 (s. 15) on esitetty

lähikuljetus-ja tiekustannus-

ten summan riippuvuus leimikon koosta eri kuljetusmenetelmiä käytettäessä.

Leimikon tiheydeksi on laskettu 50 k-m3/ha, ja maasto on riit-

tävän helppoa myös maataloustraktorikuljetuksen kannalta.

Jatkokulje-

tuksen on kaikissa tapauksissa oletettu tapahtuvan autolla.
Kuvista voidaan todeta, että vähäisten tiekustannusten ansiosta hevoskuljetus on edullisinta pienissä leimikoissa, mutta leimikon
kasvaessa koneellinen kuljetus tulee edullisemmaksi.

koon

Vaikka jokaisel-

la esitetyllä kuljetusvälineellä kustannukset alenevat

leimikon koon

kasvaessa, on lisäksi otettava huomioon se, että suurissa leimikoissa
on mahdollista käyttää alhaiset kuljetuskustannukset tarjoavia koneita.

T ö i d e n

s u u n n i t t e 1 u

j a

v a 1 v o n t a k u s t a n n u k s e t

Töiden suunnittelu, valvonta ja siihen liittyvä työmittaus
vaikeasti määritettäviä leimikkokustannuksia.

ovat

Seuraavassa on kootun

aineiston perusteella laskettu, että suunnittelu vaatii leimikon koosta riippumatta 1.0 t ja tämän lisäksi 1.0 t jokaista 250 k- m3 : ä kohti .
Hakkuun valvonnassa oletetaan työnjohtaj an käyvän kunkin miehen luona
joka toinen päivä tukkien teossa ja joka neljäs päivä pinotavaraa tehtäessä.

Näihin käynteihin, joihin sisältyy myös tukkien apteeraus,

pinotavaran työmittaus sekä kuljetusten valvonta, on laskettu kuluvan
1. 5 t tukkien ja 0. 5 t pinotavaran teossa miestä kohti.

Leimikon hak-

kuutyövoiman määräksi on laskettu yksi mies 50 k-m3:n leimikossa, ja
leimikon kasvaessa tulee yksi mies lisää jokaista 200 k- m3 :ä kohti .
Hakkuun suunnittelun ja valvonnan on oletettu tapahtuvan puoleksi
varsinaisen työnjohtajan ja puoleksi aputyönjohtajan toimesta.

Työn-

johdon leimikkoa varten tekemän matkan pituudeksi on laskettu 25 km ja
ajanmenekiksi 30 min autolla ajaen.

Edellä esitetyn perusteella saa-

daan työnjohdon kustannuksiksi erisuuruisissa leimikoissa taulukoissa

5 ja 6 esitetyt luvut .
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Taulukko

Table

5

Pinotavaraleimikoiden suunnittelu- ja valvontakustannukset .
Costs of planning and
Lei mi kon
koko ,
k- m3
Size of
logging
operation ,
cu . m. (s)

supervi sing the cordwood operations .

Töiden
valvontaYhteensä
kustannukset
Work
Planning
Total
supervision
costs
costs
mk/k- m.; - marks/cu.m . (s)

Suunnittelukustannukset

50

0' 32

1 , 00

100

0' 17

0 , 85

1 '32
1,02

200

0 , 68

0 , 78

300

0 ' 10
0 , 07

0,62

0,70

400

o , o6

0,58

0,64

500

0,05

0,53

0,58

600

0 , 05

0 , 45

0,50

700

0,05

0,43

0,48

Taulukko

Table

6

Tukkileimikoiden suunnittelu- ja valvontakustannukset.
Costs of planning and supervising the sawlog operations .
Leimikon
kokg ,
k- m
Size of
logging
operation,
cu. m. ( s)

Töiden
valvontaYhteensä
kustannukset
Work
Planning
Total
supervision
CO st S
costs
mk/k-m5 - marks/cu . m. (s)

Suunnittelukustannukset

50

0 ' 32

1 , 44

1 '76

100

1 ' 30

1 ,47
1 ,23

300

0' 17
0 '10
0,07

400

0,06

0,98

1 '11
1,04

500
600

0 ,05

0,95

1,00

0,05

0,96

700

0,05

0 '91
0,90

200

1 '13
1 , 04

0,95
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L u o v u t u s mi t t a u k s e n
k u s t a n n u k s e t

Luovutusmittauksen kustannukset on laskettu erään Etelä-Suomen metsänhoitolautakunnan alueella toimivien metsänhoidonneuvojien ilmoittamien ajanmenekkien perusteella. Aineistoa on täydennetty eräiden metsäteollisuusyhtiöiden luovutus- ja tarkistusmittauksia koskevilla luvuilla. Luovutusmittauksen suorittavaan työryhmään on laskettu kuuluvan metsänhoidonneuvoja myyjän ja työnjohtaja ostajan edustajana

sekä

lisäksi kaksi apumiestä.
Kerätyn aineiston perusteella saatiin luovutusmittauksen ajanmenekit
seuraavan asetelman mukaisiksi.

Leimikon koko,
k-m 3

Luovutusmittauksen ajanmenekit
pinotavaran
tukkien
mittaus
mittaus
tuntia

50
100
200
300
400
500
6oo
700

2.7
2.9
3-4
3.8
4-3
4·7
5.1
5.5

3.8
4-4
5-4
6.5
7-5
8.6
9.6
10.7

Näiden ajanmenekkien lisäksi on metsänhoidonneuvojalta laskettu kuluvan mittaustodistuksen tekoon luovutusmäärästä riippumatta 1.0 tuntia
ja 1.0 tuntia luovutuksen 500 k-m3:ä kohti.
Neuvojan ja työnjohtajan
luovutusta varten tekemien matkojen pituudeksi on laskettu 25 km ja vastaavaksi ajanmenekiksi 0.5 tuntia.

Kustannukset, jotka on laskettu ku-

ten aikaisemminkin työehtosopimusten ja työaikatutkimuksen perusteella,
on esitetty taulukossa

7.

Leimikon koko ja kerralla luovutettu puutavaramäärä eivät käytännössä ole aina yhtä suuria, koska luovutus voi tapahtua useassa erässä.
Tarkastelun kohteena olevat leimikot ovat kuitenkin niin pieniä,

että
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Taulukko

Table

7

Luovutusmittauksen kustannukset.
Costs of volume measurement
Leimikon :foko,
k-m
.
Size of loggin~
operatCoJ,
cu.m. s
50

Pinotavara
Cordwood

for delivery.
Tukit
Sawlogs

mk/k- m3 - marks/cu . m.( s)

100

1 ' 55
0,82

200

0 , 47

1 '11
0 , 66

300

0 '34
0 ,28

0 '51
0 , 44

400

1 ' 98

500
600

0 ,2 4

0,40

0,22

0 , 36

700

0,20

0,34

niiden luovutuksen voidaan olettaa tapahtuvan yhtenä eränä .

Suurten

leimikoiden kohdalla ei useassa erässä tapahtuva luovutus sanottavasti
lisää kustannuksia , jos erien koot vain pidetään riit tävän suurina.

K o k o n a i

s k u s t a n n u k s e t

Laskemalla yhteen edellä käsitellyt kustannuserät ja lisäämällä hakkuukustannukset päädytään leimikon metsävaiheen kokonaiskustannuksiin.
Käytetyt hakkuukustannukset ovat metsätyöpalkkojen taulukeiden mukaiset,
ja niissä on otettu huomioon eri kuljetusmenetelmien hakkuulle asettamat vaatimukset .
Välivarastoinnin ja jatkokuljetuksen kustannuksia ei laskelmiin ole
sisällytetty.

Todellisuudessa pienet hajanaiset varastot lisäävät au-

tojen varastollaviipymisaikaa ja vaikuttavat siis kustannuksiin.

Pie-

nissä leimikoissa, joista kertyy vain harvoja autokuormia, kustannukset
myös nousevat, koska autot eivät aina saa täysiä kuormia.

Useita pie-

niä varastoja voidaan tosin käsitellä yhdessä, mutta tämä hidastaa kuormausta ja aiheuttaa ylimääräistä siirtymisajoa .

Erillisiä kuormaajia

- 20 mk/k-m 3
marks/cu.m.(s)

21,00

........

\

Kuva 4.

Pinotavaraleimikoiden metsävaiheen kokonaiskustannukset kuljetusmenetelmittäin.

Fig. 4.

Total costs of the forest phase of cordwood
.. harvesting, by transport methods • .........................

.............. .

19,00
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...... ·······

16,00 .......... .

300

400
500
600
700
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5.

Tukkileimikoiden metsävaiheen kokonais~
kustannukset kuljetusmenetelmittäin.

Fig. 5.

Total costs of the forest phase of sawlog
harvesting, by transport methods .
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14,00
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käyttämällä suurissa leimikoissa usein saavutetaan huomattavia säästöjä autokuljetuskustannuksissa, _ja tämäkin osaltaan tekee pienet leimikot epätaloudellisiksi .

Koska edellä mainitut kustannukset riippuvat

monista paikallisista tekijöistä , joiden luotettava arviointi tuottaa
vaikeuksia, on esillä oleva työ rajoitettu koskemaan vain metsävaiheen
kustannuksia.
Kuvissa 4 ja 5 (s . 20) on esitetty leimikon kokonaisku~tannukset eri
korjuumenetelmiä käytettäessä .

Niistä voidaan todeta , että erityisesti

koneellisten korjuumenetelmien kustannukset nousevat huomattavasti leimikon koon pienentyessä .

Kuvia tarkasteltaessa on muistettava, että ne

koskevat tietyin edellytyksin muodostettuja leimikoita, joten yleisiä
johtopäätöksiä eri kuljetusmenetelmien edullisuudesta ei piirrosten perusteella ole syytä tehdä .
Jos erisuuruisissa leimikoissa käytetään aina edullisinta korjuumenetelmää eli pienimmissä leimikoissa hevosta ja näitä suuremmissa traktoreita, saadaan kokonaiskustannusten riippuvuus leimikon koosta taulukon 8 mukaiseksi .
Taulukko

Table

8

Kokonaiskustannukset leimikoiden suuruusluokittain, kun
kussakin luokassa käytetään halvinta kuljetusmenetelmää .
Total costs, by size classe s of logging operation, when
using the cheapest method for each c l~ A s .
Leimikon 3koko,
k- m
Size of logging
operation,
cu. m.( s)

Pinotavaraleimikot
Cordwood operations
mk/k- m3

Tukkileimikot
Sawlog operations
mk/k- m3

marks/cu . m~ s)

%

marks/cu . m~ s)

%

50

19 '72

151

16,45

190

100

16 '72
14,63

128

12,77

148

112

10,44

121

106

9,40

109

400

13,74
13,42

103

9,07

105

500

13,21

101

8,89

103

600

13,08

100

8,75

101

700

13,02

100

8,65

100

200
300
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Edellisen mukaan näyttää 400 k-m 3 olevan kriittinen leimikon koko,
jota pienemmissä leimikoissa kustannukset alkavat huomattavasti kasvaa.
Kustannukset k-m 3 :ä kohti laskevat tätä suuremmissa leimikoissa, mutta
Ruotsissa (vrt. Sundberg, 1966) suoritettujen

suhteellisen hitaasti.

laskelmien mukaan olisi kriittinen koko hieman suurempi eli 500 ••• 1 000
k-m 3 , mutta ruotsalaisten käyttämien laskentaperusteiden ollessa tuntemattomia ei yksityiskohtaisten vertailujen teko ole mahdollista.

J

0

h t

0

p ä ä t ö k s i ä

Esillä olevassa työssä on käsitelty ainoastaan kustannuksia, jotka
ovat kohdistettavissa tiettyyn leimikkoon aiheuttamiaperiaatteen mukaan,
ja näidenkin arvioinneissa on noudatettu varovaisuusperiaatetta. Niiden
ohella on joukko kustannuksia, jotka epäilemättä riippuvat leimikon
koosta, mutta niiden vaikutus on epäsuora.

Suuret leimikot esimerkik-

si mahdollistavat työvoiman vakinaistamisen ja konei den vuotuisen työajan lisäämisen sekä helpottavat hallintatehtäviä .

Vaikka pienissäkin

leimikoissa töiden oikealla järjestelyllä voidaan tilannetta parantaa,
on tämä suurissa leimikoissa huomattavasti helpompaa.
sen osuutta on jo käsitelty edellä.

Jatkokuljetuk-

Leimikon koon v aikutus korjuukus-

tannuksiin on todellisuudessa siis suurempi kuin edellä on todettu.
Lisäksi on odotettavissa, että tulevaisuudess a tilanne entisestään
kärjistyy ihmistyövoiman kallistuessa ja tehokkaiden metsätyökoneiden
käytön yleistyessä.

Tätä osoittavat jo tutkimuksessa käsitellyt ko-

neelliset kuljetusmenetelmät, joiden kustannukset nousivat pienissä
leimikoissa huomattavasti nopeammin kuin esimerkiksi hevoskuljetuksen
kustannukset.
Tutkimuksessa on käsitelty vain suhteellisen pieniä leimikoita, jolloin korjuukustannukset pienenevät leimikon koon kasvaessa.

Tämän ei

kuitenkaan tarvitse merkitä sitä, että leimikon optimikoko olisi mahdollisimman suuri, sillä leimikon koon optimointi on v arsinkin lyhyen
tähtäimen suunnittelussa metsälökohtainen ongelma .

Suurmetsätaloudes-

sa, missä riittävän laajat yhtenäiset metsäalueet mahdollist avat useiden suurehkojen leimikoiden tekemisen vuosittain,ka svava t esimerkiksi
työvoiman kuljetus- ja majoituskustannukset siirryttäessä hyvin suu-
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riin leimikoihin.

Kun -to isaalta muut kustannukset pienenevät suurissa

leimikoissa vain vähän, on olemassa tietty leimikon optimikoko.

Maa-

tilametsälöissä tilan koko asettaa tietyt raj at leimikoiden koolle,
mutta tässäkin tapauksessa on mahdollista saada suuria leimikoita siten, että hakkuit a ei suoriteta vuosittain vaan muutaman vuoden välein.
Tällöin taas on otettava huomioon tappiot , jotka ehkä aiheutuvat vuo-·
tuisen työmahdollisuuden menetyksestä.

Leimikon koon optimointi

on

kaikissa tapauksissa ongelma, joka on r atkaistava tapaus kerrallaan.
Nykyisin on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että leimikoiden optimikokoa ylitettäisiin edes yksityistapauksissa .
Tapion vuosikirjassa 1965 esitetyn arvion mukaan on yksityismetsien
myyntihakkuiden keskimääräinen koko hakkuuvuonna 1965/66 ollut noin
180 kuorellista k- m3 • Yhdeksän Etelä- ja Länsi- Suomen metsänhoitolau~

takunnan alueella keskikoko oli noin 100 k-m/ .

Verrattaessa koko maan

lukua kuvien 4 ja 5 (s . 20) kustannuskäyriin voidaa n todeta, että yksinomaan leimikon koon vaikutuksesta puun korjuukustannukset nousevat
1,80 ••• 2,00 mk/k- m3 700 k- m3 :n leimikoihin verrattuna .

Lisäksi on

otettava huomioon se , että keskimäär ä istä pienemmät leimikot kustannuskäyrien muodon vuoksi lisäävät enemmän kustannllicsia kuin keskimääräistä

suuremmat leimikot niitä alentavat , jolloin leimikon koon vai-

kutus on todellisuudessa suurempi kuin edellä on mainittu .
Pienten leimikoiden kustannuksia kohottavaa vaikutusta on pyritty
eliminoimaan hakkuukeskityksillä, joihin useat maatilametsälöt yhtyvät.

Jos leimikot myydään pystykauppana tai hankinta suoritetaan kes-

kitetyn suunnitelman mukaisesti, saavutetaan epäilemättä säästöj ä edellä mainituissa kustannuksissa , vaikka suurten yhtenäisten leimikoiden
tasolle ei tälläkään tavoin päästä .

Pienet erilliset leimikot vaati-

vat näet enemmän teitä kuin suuri yhtenäinen leimikko, vaikka pienet
leimikot sijaitsisivatkin lähekkäin ja niiden korjuussa noudatettaisiin yhtenäistä suunnitelmaa .

Samoin pienten leimikoiden kuljetuksi a

aloitettaessa ja lopetettaessa esiintyy tuotoshäviöitä, joita ei suunnittelullakaan pystytä poistamaan.

Leimaus , työmaan suunnittelu

ja

muut vastaavat tehtävät maksavat myös pienissä leimikoissa kuutioyksikköä kohti aina enemmän kuin suurina yksikköinä tapahtuvassa puunkorjuussa .

Erillisten hankintakauppojen ryhmittäminen tietylle alu-

eelle voi myös hieman alentaa kustannuksia , mutta käytännössä säästöt
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lienevät vähäisiä, koska ilman yhtenäistä suunnitelmaa ja ohjelmointia
töitä ei pystytä järjestämään kokonaisuuden kannalta edullisimmalla

t~·

valla .
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By

Unto Väisänen
SUMMARY

The eff ect of the size of logging operatien on the loggi ng costs wi th
the methods now used in Finland is worked out in the present study by
theoretical calculations based on cost statistics, time studies,

and

experience . The operational costs are divided into seven groups
the work phase , and each cost group is analysed separately.

by

The time consumption and the corr esponding costs for marking
appraisal of the stand are given in Table 1 (p .

?) .

and

It shows that the

costs per sclid cu. m. in operations of 50 solid cu. m. are four times
tho se in oper ations of 600 solid cu. m.

The main reasons are the numer-

ous jobs such as trips, drawing up of documents, etc . that are associated with marking and which take the same time whatever the size of the
operation .
Inquir ies concerning marked stands , thei r inspection and the purchase
contract a r e costs to the timber purchaser and they are very difficult
to state accurately .
real operations .

Costs shown in Table 2 (p . 8) are based on some

The effect of the size of the operatien is even great-

er on the above than on the marking phase, which indicates that the
greatest part of these costs per transaction is a constant .
The costs of moving the work machines from one stand to another are
independent of the size of the operatien and are calculated at 30, marks/case in the present work .

The costs per solid cu. m. of the cut-

ting volume thus deerease when the size of the operatien increases as
can be seen from Table 3 (p . 9) .
On the first and last day of short-distance transport the work output is not as good as the average because of planning and preparation
jobs and the insufficiency of work.

These losses were estimated for

different machine types and came to the same total in all size classes
of the operations .

These work loss costs calculated per solid cu. m.
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of the cutting volume are given in Table

4 (p. 14). The losses in-

crease greatly the costs of small operations, especially when mechanised transport methods are employed.
Figs. 2 and 3 (p. 15) show the dependence of the sum of skidding costs
and road costs on the size of the operatien with different transport
methods.

Transport costs are based on national contract wage rates

and in the calculation of road costs the stand is assumed to be 1.0 km.
from the highway and the roads to be built only for winter traffic.
Horse haulage is considered to be most economic in small operations
because of the low road costs, but when the operatien is larger mechanised transport becomes more advantageous.
The costs of planning and supervising the work, including the costs
of measurement of cutting volume for wage payment are given in Tables

5 and 6 (p. 17).

Because of trips and other fixed costs, these costs
per volume unit are higher in small than in large operations. It is
possible in large operations to supervise the work of several men during the same visit, and this naturally reduces the cost of supervision.
Table

7 (p. 19) shows the costs of volume measurement for delivery.

These costs include, in addition to actual scaling work, the travel
costs of the buyer's and seller's representatives and the cost of drawing up the necessary documents. Costs unrelated to the size of the
delivery lot are high in this phase of the work, and volume measurement
for delivery is very expensive in small operations.
Totalling up the above cost items and adding to them the cutting
costs gives the total costs of the forest phase of timber harvesting.
They are given by transport methods in Figs . 4 and 5 (p. 20) . In Table
8 (p . 21), the corresponding costs are given for the cheapest method
for each size class of operation.

It appears that 300 ••• 400 solid

cu.m. is the critical size of operatien and that costs per solid cu.m.
increase considerably in operations smaller than this .

The costs per

volume unit deerease even futher for operations above this limit, but
the change is relatively slow .
The present work has been concerned only with the direct costs that
arise for a certain operation.

In addition, e . g . the administrative

costs and the costs of further transport are dependent at least indi-
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reotly on the size of the operation. They are very difficult to assess
and have been omitted from this analysis. In fact, the effect of the
size of the operatien on logging costs is thus greater than indicated
here.
The average commercial cut per farm forest in the logging year 1965/
66 was estimated at 180 solid cu.m. Comparison of this size of operatien with the results obtained in the present work indicates that the
harvesting of timber in such conditions costs 1,80 ••• 2,00 marks/solid
cu.m. more than if the size of the operation

were 700 solid cu.m.
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