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TIIVISTEIM}f
Puunkorjuun kehitysennusteessa, joka koskee metsäteollisuuden omien metsien ja
pystykauppojen sekä metsähallituksen suorittamia hakkuita, on pyritty ennustamaan
puunkorjuun taloudellisen koneellistamisen kehitys vuosina 1975-1984.
Samalla
on pyritty selvittämään, mitä korjuumeneteUnia käyttäen puunkorjuu voitaisiin
taZoudellisimmin suorittaa ennustejakson
aikana.
Tapahtuneen kehityksen sekä tulevaisuudesta tiedossa olevien seikkojen perusteella
on ennustettu ty~voimakustannusten ja
konekustannusten sekä yksikk~kohtaisten
tuotosten kehittyminen ennustejaksolla.
Näiden perusteella on taskettu sekä ihmisty~valtaisten että eritaisten koneellisten
korjuuvaihtoehtojen kustannusten kehitys
eri leimikkotyypeillä.
Ennusteen perusideana on, että siirtyminen koneelliseen
korjuumeneteZmään tapahtuu silloin, kun
koneellinen korjuu asianomaisessa leimikkotyypissä tulee ihmisty~valtaisia korjuumenete~ halvemmaksi.
TUtkimuksessa on koottuna se perustieto,
joka tälZä hetkellä on käytettävissä maamme puunkorjuuolosuhteista ja puunkorjuun
kustannustekij~istä sekä niiden kehittymisestä.
Vuonna ~980 JO % puumäärästä eli noin 11
milj. m on taloudellista korjata monitoi~
mikoneilla. Täll~in taloudellinen käytt6
rajoittuu pääasiassa järeäpuustoisiin uudistushakkuuleimikoihin.
Vasta 1980-luvun alkupuoliskolla monitoimikoneet alkavat olta ihmisty~valtaisen
korjuun kanssa kilpailukykyisiä my6s puuetaltaan keskijäreissä uudistushakkuuleimikoissa ja osassa kasvatushakkuita. Monitoim-z-"koneiZZa korjattava runkopuumälirä on
vuonna 1984 noin 60 % eli 26 milj. mJ.
Etelä-Suomessa taloudellisen koneellistamisen määrä on vuonna 1980 J4 % ja vuonna
1984 64 % puumäärästä.
Pohjois-Suomessa
vastaavat luvut ovat 1J % ja 40 %.
Puiden ta-tvuksista ja oksista koostuvan
jätepuun korjuu tulee taloudellisimmaksi
monitoimikonekorjuun yhteydessä.
Jätepuun korjuu aiheuttaa sen, että osa muuten
ihmisty~valtaisesti korjattavista
leimi-
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koista kannattaa korjata monitoimikoneilta, mikä nostaa konee ZZistamisastetta 1 ... 2
prosenttiyksikk~ä.

Ennustejakson alussa edullisin monitoimikonekorjuuvaihtoehto on palstalta toimiva
iso prosessori.
Harvesterikorjuuketjut
taloudellisena monitoimikonekorjuuvaihtoehtona tulevat prosessorikorjuuketjujen
rinnalle vuosikymmenen vaihteessa,
ja
ennustejakson Zopussa korjuu harvestereilla on lähes kaikissa leimikko-oZosuhteissa prosessorikorjuuta edullisempaa.
Uusien metsäkoneiden tarve lisääntyy nopean koneellistumisen ja kasvavien korjuumäärien vaikutuksesta.
Uusia monitoimikoneita tarvitaan ennustejakson alussa vuosittain 50 kappaletta, mutta ennustejakson lopussa määrä on yli JOO konetta
vuodessa.
Vastaavana aikana uusien
kuo~atraktoreiden vuosittainen tarve
lisääntyy J60:sta noin 500:aan.
Siirtyminen koneelliseen korjuuseen aiheuttaa nopeata kasvua korjuukoneinvestoinneissa.
Deftatoimattomat vuotuiset investoinnit kasvavat ennustejakson aikana
noin 100 milj. mk:sta/v noin 900 milj.
mk:aan/v.
Jos inftaation vaikutus korjuukoneinvestointeihin otetaan huomioon,
vuotuinen investointitarve kasvaa ennustejakson aikana nykyisestä noin viisinkertaiseksi.
Korjuun koneellistuminen muuttaa huomattavasti ty6voiman rakennetta.
Konemiesten
osuus
korjuuty~voiman
kokonaismäärästä
nousee nykyisestä vajaasta 15 %:sta noin
JO %:iin. Ennustejakson aikana joudutaan
metsätraktoreiden ja monitoimikoneen kuljettajien määrää lisäämään siten yhteensä
noin 2 500 hengellä.
Tutkimuksessa on myös tarkasteltu perustetekijöiden erilaisten r.ruutosten vaikutusta
puunkorjuun taloudellisen koneellistamisen
kehittymiseen.
Ennusteen tuloksia voidaan käyttää perusteena puunkorjuun pitkän tähtäyksen suunnittelussa ja päät~ksenteossa .
Ennusteen
taskentamallia käyttäen voidaan laatia
yritys- tai aluekohtaisia ennusteita, joiden avulla päät~ksentekijät voivat ohjata
tulevaa kehitystä.
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JOHDANTO

Metsätehossa on 1950-luvulta lähtien laadittu puunkorjuun kehittymistä koskevia
ennusteita. Vuonna 1971 laadittu ennuste
oli ensimmäinen, jossa puunkorjuun kustannusten ja tuotosten yksityiskohtaisesti
ennustetuo kehityksen perusteella ~yrit
tiin laskemaan taloudellisen koneellistamisen kehittyminen.
Esillä olevassa tutkimuksessa ennustetaan
puunkorjuun taloudellisen koneellistamisen
kehitys periaatteessa
samaa menetelmää
käyttäen kuin vuoden 1971 ennusteessa.
Tällä kertaa on atk:hon siirtymisen vuoksi
voitu ottaa huomioon
entistä useampia
puunkorjuun
kehittymiseen
vaikuttavia
tekijöitä ja tarkemmin kuin aikaisemmin.
Ennuste koskee
metsäteollisuuden omien
metsien ja pystykauppojen sekä metsähallituksen suorittamia hakkuita.
Se koskee
runkopuun sekä oksista ja latvuksista kertyvän jätepuun korjuuta, mutta ei raivauspuun ja pienimittaisen puun korjuuta .
Tapahtuneen kehityksen sekä tulevaisuudesta tiedossa olevien seikkojen perusteella
on ennustettu puunkorjuun työvoimakustannusten, konekustannusten ja yksikkökohtaisten tuotosten kehittyminen ennustejaksolla 197~1984.
Näiden perusteella on
laskettu sekä ihmistyövaltaisten
että
erilaisten koneellisten korjuuvaihtoehtojen kustannusten kehitys eri leimikkotyypeillä ennustejakson eri vuosina.
Ennusteen perusideana on, että siirtyminen
koneelliseen korjuumenetelmään tapahtuu
silloin, kun koneellinen korjuu asianomaisessa leimikkotyypissä tulee ihmistyövaltaisia
korjuumenetelmiä
halvemmaksi.
Näistä leimikkokohtaisesti edullisimmaksi
tulevien korjuuketjujen puumääristä yhteen
laskemalla saadaan taloudellisen koneellistamisen kokonaismäärä sekä kysymykseen tulevien korjuuketjujen osuudet kunakin tarkasteluvuonna korjattavasta puumäärästä.

Korjuuolosuhdeosan ovat kirjoittaneet Raimo
Savolainen ja Heikki Vesikallio ja tuotosja
kustannusperusteet
Esko Mikkonen,
Jaakko Peltonen
ja
Raimo Savolainen.
Kehitysennusteen tulosten analysoinnin raporttiin on koonnut Jaakko Peltonen. Ennusteen kirjoittajien lisäksi projektiryhmään ovat kuuluneet Aarne Elovainio, joka
on toiminut jätepuun korjuun asiantuntijana, Airi Eskelinen, j oka on osallistunut
ennusteen atk-suunnitteluun ja laskentaan sekä hoitanut ohjelmoinnin, ja Seppo
Jukkola, joka on toiminut korjuukoneiden
käytön ja koneiden tuottavuutta koskevien
kysymysten asiantuntijana. Projektiryhmän
ulkopuolisina asiantunti j oina ovat toimineet Aulis E. Hakkarainen ja Mikko Kahala
ennusteen perusteita koskevia kysymyksiä
ratkottaessa.
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PUUNKORJUUN TALOUDELLISEN KONEELLISTAMISENNUSTEEN LASKENTAPERUSTEET

2 .1

Korjuumäärien kehitys
vuosina 1975-1984

2.1.1

Kehitysennusteessa tarkasteltavan
korjuumäärän määrittäminen

Esillä olevassa työssä tarkastellaan puunkorjuun kehittymistä sen käyttöpuun määrän
osalta, jonka arvioidaan tulevan metsäteollisuuden ja metsähallituksen korjattavaksi. Metsäteollisuuden ja metsähalli tuksen kor j aama puumäär ä saadaan, kun
markkinahakkuiden kokonaismäärästä vähennetään yksityismetsien hankintakauppojen
osuus.

2.1.2

Markkinahakkuiden kehitys

Viime kymmenvuotiskauden aikana markkinahakkuiden määrä on vaihdellut 33.1 milj.
m3:stä kuorellista runkopuuta 44.1 mil j .
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uonna 1973 markk~nahakku~den
maara oli 34.8 milj. m3.
Ennustejakson
lähtötilanteessa markkinahakkuiden määräksi arvoidaan metsätuotteiden markkinointinäkymiä sekä raakapuuvarastojen ja kantohintojen kehitystä ja teollisuuden suhdanteita k~skevien tietojen perusteella 36.2
milj. m kuorellista runkopuuta.
Ennusteessa käytetään aluejakoa Etelä-Suomi ja
Pohjois-Suomi siten, että Pohjois-Suomella
tarkoitetaan neljän pohjoisimman p~~r~
metsälautakunnan toimialueita.
Markkinahakkuiden määrän on arvioitu jakautuvan
näiden osa-alueiden kesken samoin kuin
osa-alueille laadituissa hakkuusuunnitteissa.

Metsänhoito-ohjelmien toteutumisesta saatujen kokemusten perusteella potentiaalisten hakkuumahdollisuuksien lisääntymisen
arvioidaan rajoittuvan ennustejakson aikana perussuunni tteen eli vuoden 1972 metsänhoitotöiden tasoa vastaavan ohjelman puitteisiin. Toisaalta markkinanäkymien sekä
jo toteutusvaiheessa tai suunnitteilla
olevien metsäteollisuuden laajennusten perusteella on todennäköistä, että metsäteollisuuden kapasiteettia laajennetaan
kotimaisen raaka-aineen saannin lisääntymisen rajoissa.
Sitä missä määrin puun
tarjonta vastaa yksityismetsissä potentiaalisia hakkuumahdollisuuksia, ei liene
mahdollista määritellä metsänomistajien
puunmyyntikäyttäytymisestä
käytettävissä
olevien tietojen perusteella. Tässä työssä hakkuiden voimakkuus on oletettu hakkuusuunnitteiden mukaiseksi.
Perusohjelmassa määriteltyjen työtavoitteiden
toteutuessa
markkinahakkuiden
määrää on mahdollista lisätä vuoteen 1984
mennessä 50.2 milj. m3:iin (kuorellisena).
Etelä- ja Pohjois-Suomeen laadittujen hakkuusuunnitteiden perusteella markkinahakkuiden puumaaran
arvioidaan jakautuvan
vuonna 1975 eri puulajeihin siten, että
Etelä-Suomessa kuusen osuus on 52 % ja
männyn ja lehtipuun osuus 48 %.
PohjoisSuomessa kuusen osuudeksi arvioidaan 35 %
ja männyn ja lehtipuun osuudeksi 65 %.
Ennustejakson lopussa vuonna 1984 kuusen
osuudeksi arvioidaan Etelä-Suomessa 48 %
ja Pohjois-Suomessa 31 %.
2.1.3

Yksityismetsien hankintakauppojen
korjuumäärän kehitys

Yksityismetsien hankintakauppojen osuus
säimarkkinahakkuiden kokonaismäärästä
Sen
lyi 1960-luvulla verraten vakaana.
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sijaan
1970-luvulla
hankintakauppojen
osuus on vähentynyt nopeasti.
Niinpä
hankintavuonna 1970/71 hankintakauppojen
osuus markkinahakkuiden kokonaismäärästä
oli 33 %, mutta hankintavuonna 1973/74
enää 25 %.
Vuonna 1975 hankintakauppojen osuudeksi arvioidaan 23 %.
Yksityismetsien kauppatapojen vastaiseen
kehitykseen vaikuttavat muun muassa metsänomistajien
ikärakenteen,
metsänomistussuhteiden, metsälön koon sekä puunkorjuutekniikan kehitys. On todennäköistä, että
yksityismetsälöiden koko lisääntyy hyvin
hitaasti puunkorjuutekniikassa tapahtuvaan
kehitykseen verrattuna. Tämä rajoittaa yhä
useamman metsänomistajan mahdollisuuksia
suorittaa puunkorjuuta itse kilpailukykyisin hinnoin. Toisaalta voidaan arvioida,
että yli puolet metsänomistajista saavuttaa eläkeiän seuraavan kymmenvuotiskauden
aikana siinä tilakokoryhmässä, johon kuuluvat metsänomistajat lähinnä ovat tehneet
itse puunkorj uutyöt.
Metsätilanomistajat omistavat yksityismetsien pinta-alasta noin 21 %, ja tämän osuuden on arvioitu kasvavan lähivuosina noin
1 %:n vuosivauhdilla. t-l,vös valtion ja metsäteollisuusyritysten mets änomistuksen~
on lisääntynyt hitaasti viime vuosina. On
siis ilmeistä, että hankintahakkuiden suorittamisen vaikeutuminen ja puunkorjuutöihin osallistumishalukkuuden väheneminenyhdessä pienentävät edelleen hankintakauppojen osuutta. Mainittujen tekijöiden arvioidaan muuttavan ennustejakson aikana kauppatapojen rakennetta siten, että vuonna
1984 hankintakauppojen osuus on 15 %markkinahakkuiden kokonaismäärästä.
Kauppatapojen kehityksessä ei ole ilmennyt
Etelä-ja Pohjois-Suomen välillä olennaisia
eroja. Hankintakauppojen osuuksina käytetäänkin samoja arvioita molemmilla osaalueilla.
2.1.4

Metsäteollisuuden ja metsähallituksen korjaaman puumäärän kehitys

Metsäteollisuuden ja metsähallituksen korjaamaksi puumääräksi saadaan vuonna 1975
27.9 milj. kuorellista m§ ja vuonna 1984
42.7 milj. kuorellista m (kuva 1).
Runkopuun lisäksi ryhdytään korjaamaan yhä
lisääntyvässä määrin oksa- ja latvuspuusta
koostuvaa jätepuuta. Jätepuun korjuumäärän
katso~~n k~h~~van ennuste j akson kuluessa
3.0 ~lJ. m =~~n.

siin ja kuitupuuvaltaisiin leimikkotyyppeihin seuraavasti.
Leimikkotyyppi

4o

Järeät runko1ajit,
%1eimikon hakkuumäärästä

Tukkipuuvaltaiset uudistushakkuut

75.1. • . 100 . 0

Keskijäreät

30 . 1. . . 75.0

Kuitupuuvaltaiset

o.o .. . 30 . 0

Kasvatushakkuut jaetaan ylispuuhakkuisiin,
jotka sisältävät myös siemen- ja suojuspuiden poiston, väljennyshakkuisiin, muihin harvennushakkuisiin sekä nuoren metsän
harvennushakkuisiin.
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Vuosi

Kuva 1 . Mets ät eoll i suuden omista metsistä , pystykaupoi sta j a metsähall ituksen mets istä korjattavat
runkopuun j a jätepuun määrät

2.2
2.2.1

Korjuuolosuhteet ja niiden
kehittyminen
Korjuumäärän jakautuminen
hakkuutapoihin

Korjattava puusto jaetaan leimikkotyyppeihin hakkuutavan perusteella. Hakkuutapoihin ryhmityksessä uudistushakkuiksi Juetaan
avohakkuut sekä suojus- ja siemenpuuasentoonhakkuut.
Uudistushakkuut
jaetaan
edelleen järeiden runkolajien osuuden perusteella tukkipuuvaltaisiin, keskij ä rei-

Kokonaiskorjuumäärän jakautuminen eri hakkuutapoihin on laskettu
selvittämällä
aluksi valtakunnan metsien inventointiaineistoista sekä metsätilastollisista vuosikirjoista ja Tapion vuos ikir j oista koottujen tilastojen perusteella metsämaan metsiköiden nykyinen kehitysluokkarakenne · ja
arvioimalla sen muuttuminen ennustejakson
kuluessa. Eri kehitysluokkien osuus mets ämaan alasta on tämän j ä lkeen painotettu
kunkin hakkuutavan keskimäär äisellä hehtaarikoht aisella hakkuukertymällä. Käytettäviss ä olevien tieto j en perus~eUa korjattavan puuston j akautumiselle eri hakkuutapojen kesken saadaan määritettyä verraten
karkeat suuruusluokkaa osoittavat arviot.
Lyhyellä aikavälillä muun muassa puutavaralajien keskinä iset hintasuhteet voivat
muuttaa eri hakkuutapoj en osuuksia.
Korjuumäärän jakautuminen
hakkuutapo j en
kesken on laskettu erikseen Etelä-Suomen
ja Pohjois-Suomen osalta. Jakautuminen on
esitetty koko maata koskevana kuvassa 2.

%vuoden

kokonaiskorjuumiiäriistä

1975

1984

1975

Kuva 2 .

1984

1975

1984

1975

1984 Vuosi

Korjuumäärän jakautuminen leimikkotyypeittäin
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2.2.2

Muut korjuutekniset olosuhteet

Korjattava puusto jaetaan leimikkotyypeittäin korjuuteknisiin leimikkoluokkiin rungon koon sekä leimikon koon ja leimikon
tiheyden mukaan.
Leimikoiden kokoon vaikuttavia tekijöitä
ovat muun muassa metsälän koko, puumyyntien säännöllisyys, leimikoiden tiheydet,
metsikkökuvioiden koko ja kuvioittaisen
käsittelyn yhdistelymahdollisuudet. Näiden
metsälökohtaisten tekijöiden lisäksi leimikoiden kokoon voidaan vaikuttaa suunnitelmallisen metsäyhteistyön avulla.
Leimikoiden koon kehitystä koskevientilastojen valossa teollisuuden ja metsähallituksen puunkorjuuss~ noin 50 %puumäärästä
saadaan yli 500 m :n leimikoista, mutta
kaikkien leimikoi~en keskikoko on nykyisin
vain 250 .•• 300 m •
Sen sijaan yksityismetsien hankintahakkuissa leimikoiden keskikoko on noin 100m3.
Yksityismetsien
hankintahakkuiden
muuttuminen pystykaupoiksi tulee siis pienentämään leimikoiden
kokoa teollisuuden ja metsähallituksenkorjattavaksi tulevan puumäärän osalta.
On
todennäköistä, että puutavaran myynnit
muuttuvat yksityismetsissä nykyistä epäsäännöllisemmiksi ja suhdanteiden mukaan
vaihteleviksi. Tämä kehitys tullee jonkin
verran suureotamaan leimikoiden kokoa.
Kuvioittaisen käsittelyn yhdistämismahdollisuuksia harkittaessa joudutaan punnitsemaan korj uukustannusten säästöä ja puuntuotoksessa mahdollisesti tapahtuvaa~n
tymistä.
Puuntuotannollisten näkökohtien
merkityksen vuok si ei ole todennäköistä,
että metsien käsittelyn periaatteissa ta-
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pahtuisi sellaisia muutoksia, jotka mahdollistaisivat leimikoiden koon suurentamisen
olennaisella tavalla.
Metsänomistajien suunnitelmal linen yhteistoiminta on edistynyt viime vuosina ~aas
ti. Metsäyhteistyön laaj entamista rajoittaa varsinkin aluesuunnitt eluun käytettävissä olevien resurssien vähäisyys. Näi t ä
resursseja ei myÖskään lisättäne huomattavasti, ennen kuin rahoitusvastuun jakoon
liittyvät kysymykset on ratkaistu. Näyttää
siis ilmeiseltä, että leimikoiden koon
osalta korjuuolosuhteet eivät lähivuosien
aikana parane, vaan pikemminkin olosuhteissa tapahtuu hidasta heikkenemistä. Leimikkotyyppien hakkuumäärät on j aettu leimikon
kokoluokkiin lähinnä nä illä perusteilla.
Laskelmissa käytetyt j akautumat on esitetty kuvassa 3.
Leimikoiden tiheydet riippuvat uudistushakkuissa peruspuuston määrästä ja kasvatushakkuissa lisäksi harvennusten suoritustavoista. Harvennus- ja väl j ennyshakkuissa peruspuuston määrä on verraten alhainen.
Harvennuskertoj en väliajan pidentäminen on tarpeellista pyrittäessä puuntuotannon lisäämiseen. Ennustekauden aikana harvennushakkuuleimikoiden tiheyksiin
ei kuitenkaan voida j uuri vaikuttaa.
Hakkuuvälien pidentäminen parantaa tiheykSla vasta ennustejaksoa seuraavalla 10vuotiskaudella.
Uudistushakkuissa leimikoiden tiheyksien odotetaan ennustejakson
aikana hieman paranevan sen vuoksi, että
suojus- ja siemenpuuhakkuiden maara todennäköisesti hitaasti vähenee.
Laskelmissa käytetyt leimikkotyyppien tiheyksiä
koskevat arviot on esitetty kuvassa 4.
Perusteina olevat tilastotiedot on koottu
valtakunnan metsien inventointiaineist oista ja pystymittausaineistoista.
Leimikkotyyppien hakkuumäärän jakautuminen
eri rungonkokoluokkiin perust uu PMP-aineistoista koottuihin tietoihin.
Kasvatushakkuiden osalta pystymittausaineisto on
verraten puutteellinen.
Näiden leimikkotyyppien hakkuumäärien rungonkokoluokkajakautumia koskevat arviot
perustuvat
pystymittausaineistoista koottujen tietojen lisäksi käytettävissä oleviin ja Suomen
olosuhteisiin soveltuviin kasvu- j a tuotostutkimuksiin.
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2.2.3

Puunkorjuun kausiluonteisuus

Vuosi

Kuva 3.

8

Puumäärien jakautuminen leim.ikonkokoluokkiin

Puutavaran hakkuu on maassamme keskittynyt
talvikuukausiin. Esimer kiks i vuosina 1967-

~

1973 marras-huhtikuun hakkuumäärä oli 66 ...

100

72 % koko vuoden hakkuumäärästä (kuva 5).
Kausiluonteisuus on kuitenkin viime aikoina tasaantunut.
Puunkorjuukaluston
ja
työmenetelmien kehittyessä on entistä suurempi osa korjuusta voitu suorittaa sulan
maan aikana kesäolosuhteissa.
Samaan
suuntaan on vaikuttanut metsätyövoiman vakinaistuminen.
Vuosina 1965-1973 marrashuhtikuun hakkuumäärien osuus alentui keskimäärin 0.6 prosenttiyksikköä vuosittain.
Puunkorjuun kausiluonteisuuden tasaantumisen odotetaan jatkuvan myös ennustejaksolla 1975-1984.
Koneellisen korjuun lisääntyessä tasaantumisvauhdin
odotetaan
jopa entisestään nopeutuvan.
Marrashuhtikuun hakkuumäärien osuudeksi on katsottu tämän vuoksi vuonna 1975 67 %, ja
sen oletetaan alenevan vuoteen 1984 mennessä 60 %:iin vuotuisesta hakkuumäärästä.
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1975

Kuva 4.

Kehitysennusteen vaihtoehtolaskelmissa on
käytetty seuraaviin työmenetelmiin ja korjuukoneisiin perustuvia korjuuvaihtoehtoja.

- hakkuu tavaralajimenetelmällä
- hakkuu runkomenetelmällä
- erilliskaato

- iso harvesteri
- pieni
"
- iso prosessori (palstalla, ajouralla
tai välivarastolla)
(palstalla,
ajouralla
- pieni
"
tai välivarastolla)
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harava ( kasaus palstalla )
kasaaja (kasaus välivarastolla)
kuormatraktori
hakkuri (välivarastolla)
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kaato-kasauskone
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esikasaustraktori (puiden tai tukkien
kuormatraktori
esikasaus)
laahustraktori (runko- tai puujuonto)
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Vaihtoehtoiset runkopuun korjuuketjut ja
näihin liittyvät oksa- ja latvuspuun korjuuketjut on esitetty kuvassa 6. Korj uumenetelmäratkaisussa käytetään esitetyistä
korjuuketjuista ainoastaan niitä , j otka
mainittuna ajankohtana vähintään yhdessä
leimikkotyypissä edustavat taloudellisinta
korjuumenetelmävaihtoehtoa.
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Puunkorj uun kausi l uonteisuuden kehitys vuosina 1965-1973
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J ÄTEPUUN KORJUU

RUNKOPUUN KORJUU

Haravoioti
palstalla
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Kuormatraktori kuljetus

Kuormajuoote
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Väli varastohaketus

Kasaus

var astolla
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varastolla
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Kuva 6 .

2.4
2.4.1

Kehitysennusteen korj uuketjut

Puunkorjuun kustannustekijöiden
kehitys
Työvoimakustannukset

Puunkorjuun kehittymiseen huomattavimmin
vaikuttavia kustannustekijöitä ovat työvoimakustannukset ja konekustannukset.
Työvoimakustannukset muodostuvat työpalkoista, lakisääteisistä sosiaalikustannuksista sekä välillisistä sosiaalikustannuksista.
Hakkuupalkkojen kehitystä seurattaessavoidaan todeta, että yleisimmän tavaralajin,
2-metrisen kourakasoihin hakatun kuusikuitupuun, hakkuutaksa nousi vuosina 19631973 keskimäärin 9.1 %vuodessa. Vuosina
197D-1973 nousu oli selv~i tätä nopeampaa
eli keskimäärin ll.3 %.
Koska hakkuutyövoimasta esiintyy jo puutetta ja koska inflaation vauhti ennustejaksolla tulee todennäköisesti olemaan verraten nopea, hakkuupalkkoj en keskimääräiseksi vuotuiseksi
nousuksi ennustekaudella on arvioitu 12 . 5 %.

10

Metsäkoneiden kuljettajien ja· käyttäjien
palkat nousivat vuosina 1967-1973 keskimäärin 10.2 %. Ammattitaitoisista metsätraktorin ja monitoimikoneen kuljettajista
alkaa olla puutetta.
Tämän vuoksi on arvioitu, että ennustejaksolla konemiesten
palkkojen vuotuinen nousu olisi kuten
hakkuumiehilläkin 12.5 %.
Lakisääteisten sosiaalikustannusten osuus
nousi vuosina 1963-1973 20 . 5 %:sta 32 . 6
%:iin pidätyksenalaisesta palkasta. Lakisääteisten ja välillisten sosiaalikustannusten yhteismäärä oli vuonna 1974 39.4 %
bruttopalkasta. Tulevaisuutta ennustettaessa on oletettu, että lakisääteiset sosiaalikustannukset kehittyvät suurin piirtein
entistä vauhtia. Välillisten sosiaalikustannusten kuten majoitus-, työväline-,
terveydenhoito-, työturvallisuustoiminta-,
ammattiopetus- ja työvoiman saantiin liittyvien kustannusten osuus tulee lisääntymaan. On arvioitu, että sosiaaliku~nus
ten yhteismäärä tulisi siten kohoamaan 60
%:iin bruttopalkasta ennustejakson loppuun
mennessä.

2.4.2

Konekustannukset

Konekustannusten kehitys r11ppuu varsin
tuntuvasti koneiden hinnoista, korjaus- ja
huoltokustannuksista sekä poltto- ja voiteluainekustannuksista.
t~etsätraktoreiden

tekninen kehitys on ollut nop~aa. Tämä on aiheuttanut sen, että
samaa konemallia on markkinoitu vain muutamia vuosia ja sen jälkeen se on korvattu uudella tehokkaammalla mallilla. Pitkäaikaista trendiä metsätraktoreiden hintojen kehityksestä ei tämän vuoksi ole saatavissa. Metsätraktoreiden ohjemaksusopimuksessa
esiintyvien kuormatraktoreiden
keskihinta nousi vuosina 197D-1973 keskimäärin 13.0 % vuodessa.
Metsätraktoreiden hintojen nousu on osittain johtunut teräksen ja muiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen huomattavasta kohoamisesta, osittain energian hinnan noususta ja inflaatiosta. Myös traktoreiden nopea tekninen kehittyminen on lisännyt niiden valmistuskustannuksia.
Ennustejaksolla metsätraktoreiden teknisen
kehittämistarpeen on oletettu olevan edellistä kautta vähäisempää.
Raaka-aineiden
hintojen nousun on todettu hidastuneen.
Näin ollen paine hintojen nousua kohtaan
näyttää helpottuvan. Ennusteessa on tämän
vuoksi käytetty sekä metsätraktoreiden ett ä
maataloustraktoreiden vuotuisena perushinnannousuna 9.5 %:a. Koska kuormatraktoreiden osalta kuitenkin jatkuvasti siirrytään entistä järeämpien mallien käyttöön,
kuormatraktorin keskihinta tulee nousemaan
muiden metsätraktoreiden hintoja enemmän.
Tämän vuoksi kuormatraktoreiden vuotuisena
hinnannousuna on käytetty 13 .3 %:a.
Monitoimikoneiden kehitys on auwt vieläkin
nopeampaa kuin metsätraktoreiden. Uusia,
teknisesti yhä parempia koneita on tullut
markkinoille jatkuvasti. Hintojen kehityksessä on voitu seurata ainoastaan kotimaisen
karsinta-katkootakoneen hintaa, joka nousi
vuosina 1969-1973 keskimäärin 16. 6 %vuodessa.
Samoin perustein kuin mets ätraktoreiden
odotetaan monitoimikoneiden hint~en nousun
hidastuvan ennuste j aksolla.
Koska monitoimikoneiden kehittämi s työhön joudutaan
sijoittamaan vielä huomatt avasti varoj a,
on niiden hintojen nousun arveltu olevan
nopeampaa kuin metsätraktoreiden. Monitoimikoneiden vuotuisena hinnannousuna on
tämän vuoksi käytetty 11. 0 %:a.

Koneiden korjauskustannusten
kehitystä
kuvaa osaltaan korjaamoveloitusten tuntihinnan kehitys.
Sen vuotuinen nousu oli
vuosina 1967-1973 9.4 %.
Korjaus- ja
huoltokustannuksiin vaikuttavat myös varaosien ja tarveaineiden hinnat.
Varaosien
hinnat noudattavat todennäköisesti koneiden hintojen kehitystä. Toisaalta koneiden kehittyminen parantaa niiden kayttövarmuutta ja alentaa huolto- ja korjauskustannuksia.
Näiden näkökohtien perusteella on koneiden korjaus- ja huoltokustannusten vuotuisena nousuna
käytetty
10.5 %:a.
Huomattavan osuuden konekustannuksista käsittävät myös poltto- ja voiteluainekustannukset.
Metsäkoneissa käytettävän verottoman polttoöljyn hinnannousu oli vuosina 1966-1973 keskimäärin 14.4 %vuodessa.
Samanaikaisesti
voiteluaineiden
hinta
nousi vuosittain 8.0 %.
Ennuste j aksolla
öljyn hinnanousun on arvioitu jonkin verran
hidastuvan.
Raakaöljyn hinnan kehity st ä
ovat öljyn tuottajamaat pyrkineet rinnastamaan muiden uusiutumattomien raakaaineiden hintojen kehitykseen.
Kuten jo
edellä mainittiin, näiden osalta hintojen
nousu on hidastunut.
Tämän vuoksi keskimääräisenä poltto- ja voiteluaineiden vuotuisena hintojen nousuna on
käytetty
9.0 %:a.
2.4.3

Ihmis- ja konetyön kustannukset
eri korjuuketjuissa

Ihmistyönä suoritettavassa kaadossa j a tavaralajeina sekä runkoina hakkuussa ~t
tiin työsuojeluhallituksen keräämien hakkuumiesten ansiotilastoj en ja hakkuutaksojen kehityksen mukaan laskettuina päiväpalkkoina 109,30 mk:aa Etelä-Suomessa ja
113,40 mk:aa Pohjois-Suomessa ennusteen
lähtötilanteessa vuoden 197 5 alussa. Näiden
päiväpalkkojen lisäksi työvoimakustannuksina otettiin huomioon aikaisemmin esitetyt
sosiaalikustannukset.
Hakkuumiehen t yöpä ivän pituudeksi katsottiin 6. 6 tunt ia.
Konetyössä käytettiin ennusteen l ähtötiJa.nteessa konemiesten työehtosopimuksen mukaisia palkkoja
urakka-, vuorotyö- j a
likaisen työn lisineen. Monitoimikoneiden
kul j ettaj ille käytettiin myös työehtosopimuksen sallimaa 20 %:n hyvän miehen lis ää .
Koneiden tuntikustannuksia laskettaessa
käytettiin traktorikalustolle nykyisten
ohjemaksuperusteiden laskentatapaa vuotuisen ajankäytön, käyttöasteen ja poistoaj an
suhteen.
Monitoimikoneista kaatokoneen ,

ll

TAULUKKO 1

Ennustelaskelmissa käytettyjen koneiden
hinnat j a tuntikustannukset vuonna 1975

Kone

Hinta,
mk

Kustannukset,
mk/käyttötunti
EteläSuomi

PohjoisSuani

RUNKOPUUN KORJUUKONEET
Iso harvest eri
Pieni
"
Iso prosessor i
Pieni
"
Kaato-kasauskone
Kaato-juontakone
Esikas austraktori
Kuormatraktori
Laahustraktori

870
450
800
4oo
420
350
40
172
200

000
000
000
ooo
000
000
000
000
000

208,00
157,00
179,00
134,00
133,00
122,00
37 , 00
62 , 00
93 , 00

210,00
161,00
182,00
137 ,00
136,00
125,00
39 , 00
64,00
96 , 00

230
65
172
350

000
000
000
000

78 , 00
40,00
62,00
113 ,oo

79 ,00
42,00
64 ,00
116,00

Varastojen rakentamiskustannukset laskettiin eri korjuuketjuissa tarvittavanvarastotilan perusteella. Tällöin varastotilan
perussuuruutena on
kuormatraktoriketjun
tarvitsema varastotila.
Kustannukset
oliv~t korjuuketjun mukaan 0,60 ... 2,40
mk/m • Työnjohto- ja valvontakustannuksia
laskettaessa kyseisten töiden ohjehintana
käytettiin 30 mk:aa/h. Eri korjuuketjuissa
tarvittavien työnjohto- ja valvontatoimenpiteiden perusteella saatiin vastaavat yksikkökustannukset, jotka olivat 1,00 ...
1,80 mk/m3.

JÄTEPUUN KORJUUKONEET
Harava
Kasaaja
Kuormatraktori
Hakkuri

2.5
2.5.1

kaato-juontokoneen, pienen prosessorin ja
pienen harvesterin vuotuisena työaikana
käytettiin 2 880 tuntia ja ison prosessorin sekä ison harvesterin 3 200 tuntia.
Käyttöaste vaihteli ennusteen alkutilanteessa konetyypin mukaan 60 %:sta 67 %:iin
ja se nousi ennustekauden loppuun mennessä
koneiden kehittymisen vuoksi eri konetyypeillä 5 .•• 8 prosenttiyksikköä.
Poistoaikana käytettiin
isolla prosessorilla
ja isolla harvesterilla 5 vuotta ja muilla
monitoimikoneilla 4.5 vuotta. Ennusteessa
käytetyn
korjuukaluston
hankintahinnat
sekä edellä kuvatulla periaatteella lasketut tuntikustannukset on esitetty taulukossa 1.
Eri korjuuketjujen kustannuksia laskettaessa on ihmistyönä suoritettavien työvaiheiden sekä konekohtaisten kustannusten
lisäksi otettu huomioon eri korju~juihin
liittyviä lisäkustannuksia, joita nimitetään erilliskustannuksiksi.
Tällaisia
erilliskustannuksia ovat lajittelukustannukset, autoonkuormauslisät ja varastojen
rakentamisen sekä työnjohdon ja valvonnan
aiheuttamat kustannukset.
Lajittelukustannuksiksi katsottiin ne kustannukset, jotka syntyvät kussakin korjuuketjussa, kun lajittelu suoritetaan halvimmalla tavalla.
Autoonkuormauslisää käytettiin sellaisten
korjuuket j ujen yhteydessä, joissa prosessori toimii varastolla, korvaamaan auton lisääntyneitä varastollaviipymiskustannuksia
muiden korjuuketjujen käyttöön verrattuna.
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Ihmis- ja konetyön tuotokset
eri korjuuketjuissa
Tuotokset ennustejakson alussa

Korjuuketjujen edullisuusvertailulaskelmat
leimikkotyypeittäin on tehty siten, että
jokaiselle ketjun työvaiheelle on laskettu
asianomaista leimikkotyyppiä vastaavattuotokset ja kustannukset,
joiden avulla
edelleen on valittu edullisin korjuumenetelmä.
Ihmis- ja konetyön leimikkokohtaisiin tuotoksiin vaikuttavina tekijöinä
on otettu huomioon
-

hakkuutapa
puulaji
rungon koko
leimikon koko
leimikon tiheys
hakkuun ja metsäkuljetuksen maastoluokka
metsäkuljetusmatka ja
korjuun vuodenaika

Ihmistyönä suoritettavan hakkuun perustuotokset on esitetty kuvassa 7. Hakkuissa
tavaralajimenetelmällä on suunnittelukauden alussa tynkäkarsitun ja likipituiseksi
katkotun puutavaran osuus ollut 30 % hakkuumäärästä.
Monitoimikoneiden käyttötuntituotokset on
esitetty kuvassa 8 . Prosessoreiden tuotos
on ajouralla työskenneltäessä 5 ... 8% j a
välivarastolla työskenneltäessä 20 % suurempi kuin erilliskaadon jälkeisessä työssä palstalla.
Metsäkuljetuksen ja esikasauksen käyttötuntituotokset on esitetty kuvassa 9. Kuvassa kuormajuonnon oletetaan tapahtuvan
ihmistyönä suoritettavan tavaralajimenetelmähakkuun jälkeen.
Tukkien esikasaus
ihmistyövaltaisessa
korjuussa
parantaa
kuormajuonnon tuotosta 10 %.
Palstalla

m3 /työpäivä

m3/käyttötunti
Kaatokasauskone
män ty

kuusi ERILLISKAATO

mänty RUli!COINA HAKKUU

kuusi
mänty TAVARALAJIkuusi MENETELMÄ

Iso prosessori
palstalla
Iso harvesteri

0

0.2

0.4
0.6
Rungon koko, m3

0.8
Pieni prosessori
palstalla
Kaato-juontakone

Kuva 7. Ihmistyönä suoritettavan hakkuun päivätuotokset. Olosuhteet: Uudistush~uu sulan maan
aikana; leimikon tiheys yli 120 m /ha; hakkuun
maastoluokka I-II;oksaisuusluokka : mänty II-III,
kuusi !II-IV

toimivan prosessorin tai harvesterin tekemistä kasoista kuormajuonta on 4 . .. 10%
nopeampaa ja ajouralla tapahtuvan prosessorityön jälkeen 4 .. . 14% nopeampaa kuin
ihmistyönä suoritetun hakkuun jälkeen.
Tukkien esikasauksen tuotokset on laskettu 30 m:n ajouravälille ja puiden esikasauksen tuotokset 50 m:n ajouravälille . Tuotokset koskevat palstan koko puumäärää.
Uudistushakkuuolosuhteiss~,

joissa leimikon tiheys on yli 120 m /ha ja metsäkuljetuksen maasto I ... II luokkaa, ihmistyönä suoritettavassa hakkuussa syntyvän
oksa- ja latvusjätepuun kasauksessa käytettävän haravayksikön tuotos on kuusijätepuulla 11 . 6 m3 ja mäntyjätepuulla 8 . 5
m3 käyttötunnissa .
Jätepuun metsäkuljetukseen käytettävän kuormatraktorin tuotos
vastaavissa olosuhteissa alle 200 m:n
juontamatkalla on 9.9 m3 käyttötunnissa .
Välivarastotyössä kasaajan tuotos on 15 . 0
m3 ja hakkurin 12 .0 m'3 käyttötunnissa~ Jätepuun määrät on laskettu runkopuukiintokuutiometreiksi muunnettuina.

Pieni harvesteri

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Rungon koko, m3
Kuva 8. Monitoimikoneiden käyttötuntituotokset.
Olosuhteet: Uudistushakk~u sulan maan aikana;
leimikon tiheys yli 120 m /ha; metsäkuljetuksen
maastoluokka I-II; juontamatka alle 200 m

m3 /käyttötunti

Tukkien esikasaus
Runkojuonta

Puujuonta

Puiden esikasaus
Kuormajuonta

Rungon koko, m3

2.5.2

Tuotasten nousu ennustejaksolla

Koneiden ja työmenetelmien tuotosten on
arvioitu suunnittelukaudella kehittyvän
taulukon 2 mukaisesti.

Kuva 9. Metsäkuljetuksen ja esikasauksen käyttötunti tuotokset. Olosuhteet: Uudistus~eklruu sulan
maan aikana; leimikon tiheys yli 120
/ha; metsäkuljetuksen maastoluokka I-II; metsäkuljetusmatka
alle 200 m
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TAULUKKO 2

Koneiden ja työmenetelmien tuotosten
kehitys ennustekaudella

Kone tai työmenetelmä

Vuotuinen
tuotoksen
nousu, %

IHMISTYÖ RUNKOPUUN KORJUUSSA
Hakkuu tavaralajimenetelmällä
Hakkuu runkomenetelmällä
Erilliskaato

2.6
2.0
2.0

RUNKOPUUN KORJUUKONEET
Iso harvesteri
Pieni
"
Iso prosessori
Pieni
"
Kaato-kasauskone
Kaato-juontakone
Esika&austraktori
Kuormatraktori
Laahustraktori

5.0
5.0
4.0
4.0
5.0
4.0
3.0
3.5
3. 0

J ÄTEPUUN KORJUUKONEET
Harava
Kasaaja
Kuormatraktori
Hakkuri

3. 0
3.0
3.0
4.0

Ihmistyövaltaisissa hakkuissa on oletettu
tapahtuvan työmen~äkehityksest ä ja koulutuksesta aiheutuvaa tuotosten nousua.
Tavaralajimenetelmähakkuiden
tuotosnousu
sisältää myös likipituisen ja tynkäkarsitun puutavaran osuuden lisääntymisestä
saavutettavan tuotosnousun. Osuuden arvioidaan ennustejakson lopussa olevan 50 %
ihmistyönä suoritetuista tavaralajimenetelmähakkuista.

Jäte~uun

korjuukoneiden tuotoskehityksen
oletetaan olevan yhdenmukainen runkopuun
kor j uukoneiden kehityksen kanssa.
J ätepuun korjuun yleistyminen saattaa muuttaa
nykyisin tiedossa ja käytössä olevia koneratkaisuja huomattavasti. Tässä tutkimuksessa ei ole voitu arvioida kokonaan uusien koneratkaisujen mahdollista vaikutusta
j ätepuun korjuuseen.

2.6

Ihmis- ja konetyön
yksikkökustannusten kehitys

Ihmistyön yksikkökustannukset (mk/m3 ) nousevat ennustejaksolla jyrkästi (kuva 10).
Erilliskaadon deflatoimattomat yksikkökustannukset nousevat vuoden 1984 loppuunmennessä noin 3.7-kertaisiksi.
I hmistyönä
suoritettavan tavaralajimenetelmähakkuun
yksikkökustannusten nousu on erilliskaatoon verrattuna jonkin verran hitaampaa,
koska siirtyminen likipituisen ja tynkäkarsitun puutavaran tekoon hillitsee kustannusten nousua.
Monitoimikoneiden deflatoimattomat yksikkökustannukset nousevat huomattavasti vähemmän kuin ihmistyön kustannukset. Konekustannuksissa pääoma-, korjaus- ja huoltoSuhtee llise t
yksi kkökus tannuks et

Konetyön osalta huomattavin tuotosten nousu tapahtunee puutavaran valmistuksessa
käytettävillä korjuukoneilla.
Harvestereita ja kaato-kasauskoneita on Suomessa
kokeiltu sangen vähän ja koneet ovat clleet
paaasiassa prototyyppej ä , joten
niiden
tekninen parantuminen, kuljettajien koulutus ja työmenetelmien kehittäminen mahdollistavat nopean tuotoskehityksen. Suomessa
käytettävät prosessorit ja kaato-juontakoneet ovat l ä hes kaikki sarjavalmisteisia,
ja niiden käytöstä on saatu jonkin verran
kokemusta. Näiden koneiden tuotoskehitys
on oletettu harvestere iden kehitystä hi taammaksi.
Metsäkulj etuskalustossa ei tapahtune ennustej aksolla merkittäviä muutoksia. J äreiden koneiden osuuden oletetaan lisääntyvän ennustekaudella, j a
t ämä nos taa
etenkin kuormatraktoreiden tuotoksia.

Erilli skaato

(

Kuormat raktori
lCaato- juontokone

Prosessori
Kaato- tasauskone
Harvester i

1975

-76 -77

-78

-79 -8o -81

-82 -83

198~

Vuosi

Esikasaustraktoreiden osalta ei ole otettu
huomioon mahdollisten uusien teknisten
ratkaisujen vaikutusta tuotoskehitykseen.
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Kuva 10 .

Deflatoimattomien yksikkökustannusten
kehitys

sekä poltto- ja voiteluainekustannusten
nousu on ihmistyön kustannust en nousua hi taampaa. Koska ihmistyön kustannusosuus
konekustannuksista on melko pieni, eivät
konetyön tuntikustannukset nouse yhtä nopeasti kuin vastaavat kustannukset ihmistyössä. Pääosa monitoimikonetyön ja ihmistyön yksikkökustannusten nousujen välSestä
erosta aiheutuu siitä, että monitoimikoneiden tuotokset ja teknisen parantumisen
myötä käyttöasteet paranevat verraten nopeasti, ja täten kustannukset kohdistuvat
suurempaan puumäärään. Harvesterityö suhteessa prosessorityöhön tulee ennustejakson lopulla nykyistä edullisemmaksi.
Kuormajuonnon yksikkökustannukset nousevat
jonkin verran monitoimikonetyön kustannuk-

TUOTOS- JA KIJSTA!tliUSPERUSTEET

sia nopeammin. Ero j ohtuu l ähinnä suuremmasta ihmistyökustannusten osuudesta j a
siitä , että kuormatraktoreiden tuotaksissa ei tapahtune yhtä tuntuvaa nousua kuin
monitoimikoneiden tuotoksissa.
2·. 7

Laskentamenetelmä

Metsätehossa on kehitet ty laskentamalli,
jolla voidaan hakea ennustejaksolle vuosittain korjuutyövoiman ja -koneiden taloudelliseen käyttöön perustuvat edullisimmat
korjuumenetelmät. Korjuumenetelmiä valittaessa otetaan huomioon leimikoiden korjuuolosuhteiden muutokset, koneiden tai työmenetelmien tuotosmuutokset sekä eri kustannustekijöiden muutokset ennustejaksolla.
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Puumäärät
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Kuva 11.

Taloudellisimman kor juumene telmän valinnan systeemilreavio
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Laskennassa runkopuun sekä oksista ja latvuksista koostuvan jätepuun vuosittaiset
korjuumäärät jaetaan leimikoiden korjluteknisiä olosuhteita koskevien selvitysten perusteella erillisiksi leimikoiksi, jotka
korjuuolosuhteiltaan edustavat ~jankohdan
ennustettua tilannetta.
Leimikoiden korjuuolosuhteiden perusteella
leimikoille
valitaan sekä runko- että jätepuun korjuu
huomioon ottaen halvin korjuumenetelmä
(kuva 11, s. 15).
Työmenetelmien ja koneiden tuotoslaskenta
ja eri olosuhdetekijöiden tuotosvaikutusten määrittäminen perustuvat
Metsätehon
suorittamiin aika- ja seurantatutkimuksiin.
Koneiden tuntikustannuslaskenta on tehty
eri sopijaosapuolten noudattamien kustannuslaskentaperusteiden mukaisesti .
Leimikoittaiset korjuumenetelmät, korjuun
vaatimat työvoima- ja koneresurssit sekä
syntyvät kustannukset rekisteröidään ja
tulostetaan asianomaista suunnitelmavuotta
koskevina yhteenvetotietoina.

3

PUUNKORJUUN TALOUDELLISEN
KONEELLISTM~ISEN KEHITTYMINEN

3.1

Koneellistamisaste

Korjuun kehitysennuste on tehty alueittaisena siten, että Pohjois- ja Etelä-Suo~e

Osuus, %
Sbare.,

Ftelå-Suomi
South Finland

on laadittu erikseen paikallisia korjuuabsuhteita vastaavat ennusteet.
Alueittaisista ennusteista on laadittu koko maata
koskeva korjuun kehitysennuste (kuva 12).
Ennustejakson
alussa
monitoimikoneiden
käyttö on ihmistyövaltaisia korjuumenetelmiä edullisempaa ainoastaan järeäpuustoisissa kuusivaltaisissa uudistushakkuuleimikoissa, joissa leimikon koko on riittävän suuri.
Vuonna 1980 30 %puumäärästä eli noin 11
milj. m3 on taloudellista korjata moni toimikoneilla. Tällöinkin taloudellinen käyttö
rajoittuu paaasiassa järeäpuustoisiin uudistushakkuuleimikoihin.
Vasta 1980-luvun alkupuoliskolla monitoimikoneet alkavat olla ihmistyövaltaisen korjuun kanssa kilpailukykyisiä myös puustolta~ keskijäreissä uudistushakkuul~ois
sa ja osassa kasvatushakkuita. ~onitoimi
koneilla korjattava runkopuumäärä on vuonna 1984 noin 60 %eli 26 milj. m3 .
Puustojen pienemmästä järeydestä johtuu,
että
monitoimikoneiden käyttö
tulee
Pohjois-Suomessa taloudelliseksi huomattavasti hitaammin kuin Etelä-Suomessa. Vuonna 1980 13 %ja vuonna 1984 40 %yritysten ja metsähallituksen Pohjois-Suomesta
korjaamasta runkopuusta on taloudellista
korjata
monitoimikoneilla.
Vastaavat
osuudet Etelä-Suomessa ovat 34 %ja 64 %.
Puiden latvuksista ja oksista koostuvan
jätepuun korjuu tulee taloudellisimmaksi
monitoimikonekorjuun
yhteydessä.
Jätepuun korjuu aiheuttaa sen, että osa muuten
ihmistyövaltaisesti korjattavista leimikoista kannattaa korjata monitoimikoneilla, mikä nostaa koneellistamisastetta 1 ...
2 prosenttiyksikköä.

Koko Suani
Ali Finland
Pohjois-Suani
North Finland

3.2

Korjuumenetelmät

Ennustejakson alussa edullisin monitoimikonekorjuuvaihtoehto on palstalla toimiva
iso prosessori. Pieni prosessori on isoa
prosessoria edullisempi ainoastaan pienipuustoisissa ja kooltaan
pienehköissä
leimikoissa (kuva 13).
Kuva 12. Monitoimikoneiden taloudelliseen käyttöön
perustuva koneellistamisaste metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjuussa
Fig. 12. Degree of mechanisation based on the economic use of highly mechanised harvesting systems
by forest industry enterprises and the National
Board of Forestry
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Vuosikymmenen vaihteessa ihmistyönä suoritettava kaato alkaa tulla koneellista
kaatoa kalliimmaksi.
Erillisen kaato kasauskoneen käyttö prosessorikorjuuketjussa tulee kalliimmaksi kuin kaadon, kar-

(

sinnan, katkonnan ja kasauksen suorittaminen yhdellä koneella eli harvesterilla.

Osuus,
Share,

%

Taloudellisena monitoimikonekorjuuvaihtoehtona tulevat harvesterikorjuuketjut prosessorikorjuuketjujen rinnalle 198o-~
.
.
'
Ja ennusteJakson lopussa korjuu harvesterilla on lähes kaikissa leimikko-olosuhteissa prosessorikorjuuta edullisempaa.
Ihmistyövaltaisessa korjuusaa esikasausta kannattaa käyttää noin 10 •.• 15 %:ssa
kokonaiskorjuumäärästä.
Jos esikasaukseen kehitetään nykyistä taloudellisempia
teknisiä ratkaisuja, sen osuus lisääntyy
ennustejakson aikana tässä esitetystä.
Latvuksista ja oksista muodostuva jätepuu
monitoimikonekorjuun yhteydessä
s1ten, että jätepuu kuljetetaan kuormatraktorilla välivarastolle, jossa se haketetaan. Korvaavana vaihtoehtona saattaa
olla haketus ajouralla. Ainoastaan siinä
tapauksessa, että jätepuun tarve ylittää
monitoimikonekorjuun yhteydessä saatavan
jätepuun määrän, jätepuuta kannattaa korjata ihmistyövaltaisen korjuun yhteydessä.
k~rjataan

3. 3

Konemäärät

Metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjuusaa tarvittavat konemäärät kasvavat siten, että ennustekauden lopussa
kuormatraktoreiden tarve on noin 1.3:kertainen ja monitoimikoneiden tarve lähes
13-kertainen ennustejakson alkuun verrattuna (kuva 14) •
Kiihtyvä koneellistamisvauhti
aiheuttaa
uusien monitoimikoneiden tarpeissa jyrkän
kasvun
ennustejakson
loppupuoliskolla
(kuva 15). Ennustejakson alun monitoimikoneet ovat lähinnä isoja prosesscreita, kun
taas vuosikymmenen vaihteen jälkeen uudet
koneet ovat pääasiassa isoja harvestereita.
Jos korjuusaa käytetään pienempiä koneyksiköitä, merkitsee se lukumäärien nousua
tässä esitetystä.
Traktorikalustosta noin 22 % on käytössä
Pohjois-Suomessa ja noin 78 %Etelä-Suomessa.
Ennustejakson alussa lähes kaikki
monitoimikoneet
ovat
Etelä-Suomessa.
Pohjois-Suomessa taloudellisesti käytettävien monitoimikoneiden
maara kasvaa
siten, että se on vuonna 1980 noin 10 %
ja vuonna 1984 noin 15 % koko maan monitoimikoneiden määrästä.

-77

- 78 -79 -SO -81 -82 -83 1984
Vuosi - Year

Kuva 13. Moni toimikoneide.n taloudelliseen käyttöön
perustuvat korjuumenetelmien osuudet metsäteollisuusyritysten
ja metsähallituksen
korjaamasta
puusta. Koko Suomi
Fig. 13 . Shares of harvesting systems based on the
economical use of highly mechanised harvesting machines in the timber harvested by forest industry
enterprises and the National Board of Forestry. All
Finland

Kasvavat korjuumäärät lisäävät kuormatraktoreiden tarvetta.
Kuormatraktoreiden
käyttöajasta
on
ennustejakson alussa
noin 5 % laskettu käytettävän puun tuottamiseen liittyviin töihin.
Tämä osuus
kasvaa
en~~stejakson loppuun
mennessä
lähes 10 %: un.
Tilapäinen metsäkuljetuskalusto ei ole
mukana kuvien 14 ja 15 kuormatraktorimäärissä.
Tilapäisellä metsäkuljetuskalustolla (maataloustraktorit ja hevoset)
kuljetettavien puumäärien osuus kokonaiskuljetusmäärästä laskee ennustejakson alun
vajaista 20 %:sta ennustejakson loppuun
mentäessä lähes 0 %:iin.
Väheneminen
aiheutuu korjuun kausivaihtelun tasaantumisesta ja siirtymisestä monitoimikonekorjuuseen.
Esikasaustraktoreiden käyttöajan on oletettu jakautuvan siten, että puolet siitä
käytetään esikasaukseen ja loppu muihin
töihin. Jos esikasauksen käyttö lisääntyy
nykyisestä esimerkiksi uusien koneratkaisujen vuoksi, esikasaustraktoreiden tarve
lisääntyy huomattavasti.
Oksa- ja latvusjätepuun korjuussa käytettävistä koneista noin 30 % on välivarasto-
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Kuva 14 . Korjuukoneiden tarve metsäteollisuusyritysten
ja metsähallituksen korjuussa . Koko Suomi
Fig . 14 . Need of harvesting machines of forest industry enterprises and the National Board of Forestry.
All Finland

hakkureita ja noin 65 %jätteen metsäkuljetuksessa käytettäviä kuormatraktoreita.
Loput ovat välivarastolla toimivia kasauskoneita ja palstalla toimivia haravayksiköitä. Jätepuun korjuusaa saattaa ennustejaksolla tapahtua muutoksia esimerkiksi
koneratkaisujen osalta, mikä voi huomattavastikin muuttaa täs·s ä esitettyjä konemääriä.

Investointitarve

Kasvavat konemäärät edellyttävät ennustejakson lopulla
huomattavasti nykyistä
suurempia investointeja (kuva 16). Vuotuinen investointitarve ennustejakson lopussa on deflatoimattomana noin 9-kertainen (deflatoituna noin 5-kertainen) alkutilanteen vuotuiseen investointitarpeeseen
verrattuna.
Monitoimikoneinvestointien
osuus kokonaiskoneinvestoinneista kasvaa
ennustejaksolla noin 20 %:sta yli 60 %:iin.
Täten lisäinvestoinnit pääosaltaan aiheutuvat hakkuutyön koneellistamisesta, mutta
myös koneiden hinnanmuodostus ja korjuumäärien kasvu lisäävät investointitarvetta.
Nopeampi koneellistamisvauhti aiheuttaa
sen, että Etelä-Suomessa monitoimikoneinvestointien osuus korjuukoneinvestoinneista on huomattavasti suurempi kuin Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomen osuus kokonaisinvestoinneista on noin 20 %.

3.5

Ihmistyöpanoksen kehitys

Nopea koneeliistuminen ja tilapäisen työvoiman käytön väheneminen pienentävät korjuutyön ihmistyöpanosta huomattavasti ennustejaksolla. Kuvassa 17 esitetty ihmistyöpanos edellyttää lähtötilanteessa vakinaisen kaluston ja ihmistyön osalta tavaralajimenetelmähakkuuta ja kuormajuontaa
ja tilapäisen kaluston ja ihmistyön osalta
tavaralajimenetelmähakkuuta ja kehittynyttä maataloustraktorijuontoa.
Hakkuusaa
Milj . r:!k/v
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Kuva 15. Vuosittain bankittavien uusien koneiden
määrät metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjuussa. Koko Suomi
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Kuva 16 . Deflatoimattomat vuotuiset investointitarpeet
korjuukoneisiin mets-teollisuusyritysten ja metsähallituksen korjuussa. Koko Suomi
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Kuva 17. Korjuun ihmistyöpanoksen kehitys metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen hakkuissa.
Koko Suomi
Fig. 11. Development of the human labour input
in timber harvesting in the logging operati ons of
forest industry enterpri ses am the National Board
of Forestry . All Finland

ja konetyössä oletetaan käytettävän koulutettua ammattitaitoista työvoimaa. Ennustejakson aikana käytetään ennusteen mukaisia korjuumenetelmiä.
Vuoden 1975 ihmistyöpanos 0.122 miestyöpäivää1m3 on jonkin
verran alhaisempi kuin tuotos- ja työpanostilastojen mukainen
ihmistyöpanos
yritysten ja metsähallituksen hakkuissa.
Hakkuun työmenetelmien kehittämisellä ja
uusilla korju~~oneilla päästäneen ennustetuun ihmistyöpanoksen kehitykseen .

3. 6

Korjuukustannusten kehitys

Runkopuun korjuun ja oksa- ja latvusjätepuun korjuun yksikkökustannusten kehitys
on esitetty kuvassa 18. Koska jätepuu
korjataan pääasiassa monitoimikonekorjuun
yhteydessä syntyneistä kasoista, ainoastaan jätteen metsäkuljetus ja haketus
aiheuttavat kustannuksia, joten jätepuun
korjuun yksikkökustannukset ovat pienemmät kuin runkopuun korjuun yksikkökustannukset. Korjuun koneeliistuminen ja ihmistyöpanoksen väheneminen mahdollistavat sen,
että keskimääräiset korjuukustannukset
eivät nouse yhtä nopeasti kuin ihmistyön
kustannukset .
Kun tavaralajimenetelmähakkuun deflatoimattomien
yksikkökustannusten
ennustetaan nousevan kymmenvuotiskaudella noin

- 80 -81 -82 -83 11984
Vuosi

Vuosi - Year

Kuva 18. Deflatoimattomien keskimääräisten korjuukustannusten kehitys metsäteollisuusyritysten ja
metsähallituksen hakkuissa. Koko Suomi

3.5-kertaisiksi, keskimääräisten runkopuunkorjuun
yksikkökustannusten
nousu
jää noin 2.5-kertaiseksi. Jos inflaation
vaikutus korjuukustannuksiin
poistetaan
eli lasketaan deflatoitu yksikkökustannusten nousu, korjuun yksikkökustannukset
ovat ennustejakson lopussa noin 40 % suuremmat kuin ennustejakson alussa.
Pohjois-Suomessa korjuun yksikkökustannukset nousevat jonkin verran nopeammin kuin
Etelä-Suomessa. Ero johtuu lähinnä ihmistyövaltaisten korjuumenetelmien suuremmasta osuudesta. Ennustejakson alussa runkopuun korjuukustannukset Pohjois-Suomessa
ovat 13 % ja ennustejakson lopussa 19 %
korkeammat kuin keskimääräiset
korjuukustannukset Etelä-Suomessa.

3.7

Metsäteollisuusyritysten ja
metsähallituksen korjuutyövoima

3.7 .1

Työvoiman määrä

Ennustetulla 'korjuumäärien ja koneellistamisen kehityksellä metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjuun kokonaistyövoiman tarpeessa ei tapahdu merkittäviä
muutoksia 1970-luvun loppuun mennessä
(kuva 19). Ennustejakson loppupuoliskolla
korjuun nopea koneeliistuminen mahdollistaa korjuun 10 ..• 20 % pienemmällä työvoiman kokonaismäärällä kuin nykytilanteessa.
Vakinaisen työvoiman tarve lisääntyy kasvav1en korjuumäärien vuoksi 1970-luvun

19

Suhde

Pohjois-Suomessa tarvittavan korjuutyövoiman osuus on ennustejakson alussa noin
22 % ja ennustejakson lopussa noin 24 %
koko maan korjuutyövoimasta. Ennustejakson
lopulla Pohjois-Suomessa tarvitaan lähes
nykyinen työvoimamäärä, kun taas EteläSuomessa koneellistaminen
mahdollistaa
korjuun noin 20 % nykyistä vähäisemmållä
työvoimalla.
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Kuva 19. Mets ät eollisuusyrit ysten ja metsähalli tuksen
hakkuissa tarvittavan työvoimamäärän kehitys
Fig . 19. Development of the labour for ce needed for
the logging operations of forest industry enterprises
and the National Board of Fores try

Laskelmissa hakkuumiesten on oletettu tekevän puun tuottamiseen liittyviä töitä
40 päivää vuodessa. Puun tuottamisen työvoiman tarpeen lisäys vaikuttanee hakkuumiesten käyttöön ja käyttötarpeeseen siten,
että ennustejakson loppupuoliskolla työvoimahuippu
siirtynee
perinteellisestä
talvesta sulan maan aikaan.

3. 7. 2
puolella, mutta nopea koneellistamiskehitys 1980-luvun vaihteen jälkeen pysäyttää
lisäämistarpeen.
Vastaavana aikana tilapäisten ja kausityöntekijöiden tarve vähenee nopeasti korjuun kausivaihtelun tasoittuessa.

Osuus,
Sbare,

%
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Kuva 20 . Korjuut yövoiman rakenne met säteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjuussa. 1 = jätepuun korjuutyövoima, 2 = monitoimikoneiden kuljet taj at , 3 = t r aktorin kuljett ajat, 4 = hakkuumi ehet
Fig . 20 . Structure of the harvesting labour f orce
of forest industry enter pr ises and the Nat i onal
Board of Forestry . 1 = vaste vood harvesting
labour force, 2 = operators of highly mechanised
machines, 3 = tractor drivers, 4 = loggers
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Työvoiman rakenne j a
koulutustarpeet

Korjuun koneeliistuminen muuttaa huomattavasti työvoiman rakennetta (kuva 20).
Koneenkuljettajien osuus kasvaa ennustejakson aikana nykyisestä noin 13 %:sta yli
30 %:iin. Suurin lisätarve kohdistuu monitoimikoneen kuljettajiin, j oita tarvitaan
ennustejakson lopulla noin 1 700, j oista
noin 250 Pohjois-Suomeen ja noin 1 450
Etelä-Suomeen .
Traktorinkuljettajia tarvitaan lisää noin 600 kuljettajaa runkopuun korjuuseen ja lähes 300 kuljettajaa
jätepuun metsåkuljetukseen.
Hakkureiden
käyttäjien määrä nousee lOD-200 henkilöön.
Konemiesmäärien nopea lisääntyminen ennustejaksolla merkitsee noin 25D-350 koneenkäyttäjän
vuotuista
koulutustarvetta.
Nykyisten traktorinkuljettaj ien kouluttaminen monitoimikoneiden käyttäjiksi ei
tulevaisuudessa ratkaise koulutustarvetta,
sillä monitoimikoneen käyttä jien maar a
kymmenvuotiskauden lopussa on lähes yht ä
suuri kuin nykyisten traktorinkulj ettaj ien
maara.
Ennustetun
koneellistamisasteen
taloudellisen toteutumisen perusedellytyksenä on koulutettu ammattitaitoinen työJos puunkorjuuta koneellistetaan
voima.
ennustetulla tavalla, t äytyy t raktorinja monitoimi koneenkulj ett a jien sekä määr ällinen et t ä l aadullinen koulutus ki i reelli sest i järj estää enti stä paremmaksi ,
jotta vältyttäisiin ammattitaidottomuudesta johtuvien käyttöaikoj en vähenemisen ,
korjausten lisääntymisen sekä alentuneiden
käyttötuntituotosten a iheuttamil ta kustannusmenet yksiltä .

3.8

Valtakunnallinen metsätyövoiman
tarjonnan kehittyminen

Metsätalouden työpanos on laskenut erittäin jyrkästi kymmenen viime vuoden aikana.
Vuoden 1966 113 000 miestyövuoden tasosta
työpanos alentui noin 50 000 miestyövuoteen vuonna 1974 (kuva 21). Tähän on vaikuttanut yhteiskunnan nopea rakennemuutos,
jonka seurauksena maatalous- ja maalaisväestöä on siirtynyt kaupunkeihin, lähinnä
teollisuus- ja palveluammatteihin.
Maatalous on alkanut tarvita työvoimansa
yhä tarkemmin ympäri vuoden.
Metsätalous on tämän kehityksen vallitessa
joutunut
rationalisoimaan
toimintaansa.
Metsätyön tuottavuus on kohonnut nopeasti
koneellistumisen ja entistä tehokkaampien
työmenetelmien käyttöönoton ansiosta. On
siirrytty enenevässä määrin työsopimuksen
tehneiden ja vakinaisluonteisten hakkuumiesten käyttämiseen.
Nämä saavat koko
vuoden toimeentulonsa metsätaloudesta. Lueteltujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta
metsätyön kausivaihtelu on huomattavasti
pienentynyt. Vielä vuonna 1968 työvoiman
kausivaihtelu oli työvoimaministeriön tilaston mukaan 85 600 miestä laskettuna
vuoden suurimman ja pienimmän kuukauden
erotuksena. Vastaava luku vuonna 1973 oli
40 700 miestä. Kesälomat, jotka tilastosta eivät näy, alentavat jonkin verran kausivaihtelun määrää.
Metsätalouden työpanoksen oletetaan ennustejakson aikana edelleen laskevan. Vaihtoehdon lmukaan (kuva 21.) korjuun ja kuljetJ.Jksen

työpanoksen oletetaan alenevan PohjoisSuomessa keskimäärin 6.5 %/v ja EteläSuomessa keskimäärin 5.5 %/v. Vaihtoehdon 2 mukaiset prosenttiluvut ovat Pohjois-Suomen osalta 9.1 %/v ja
EteläSuomen osalta 6.1 %/v, eli alenevan kehityksen on oletettu jatkuvan samanlaisena,
kuin se on ollut seitsemän viime vuoden
aikana.
Vaihtoehdon 1 mukainen korjuun ja kulj etuksen työpanos on siten koko maassa vuonna 1975 33 000, vuonna 1981 22 000
ja
vuonna 1984 16 200 miestyövuotta ja koko
metsätalouden työpanos vastaavasti 49 000,
36 600 ja 32 000 miestyövuotta.
Vaihtoehdon 2 mukaiset luvut ovat korjuun
ja kuljetuksen osalta 28 000, 16 800 ja
11 900 miestyövuotta ja koko metsätalouden
osalta 44 000, 31 300 ja 27 700 miestyövuotta vuosille 1975, 1981 ja 1984 laskettuina.
Muun kuin korjuun ja kuljetuksen työpanoksen kehittymisen laskelmissa on oletettu
Mera III -ohjelman toteutuvan 75 %:sesti.
Hakkuumäärien oletetaan kehittyvän muualla
ennusteessa esitettyjen lukujen mukaisesti.
Potentiaalinen työvoiman tarjonta metsätalouteen vähenee jyrkästi. Tämä aiheutuu
maaseutuväestön ikärakenteesta ja nuorten
ikäluokkien muutosta pois maaseudulta.
Ammattitaitoisesta metsätalouden työvoimasta on esiintynyt eräillä seuduilla jo
puutetta. Alueittain tilanne onkin varsin
vaihteleva, sillä toisilla seuduilla met-
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Kuva 21 .

Työpanoksen kehitys metsätaloudessa koko maassa
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sätalouden töihin on vielä ollut työvoimaa
tarjolla.
Ennustejakson aikana, jos koneellistumiskehitys käynnistyy ennustetussa laajuudessa, tulee suurimpana vaikeutena olemaan
maaseudulla vielä olevan metsätalouteen
kykenevän työvoiman saanti
metsätöihin
teollisuus- tai palveluammatteihin muuton
sijasta. Potentiaalinen työvoiman tarjonta maaseudulla näyttäisi riittävän kattamaan
metsätalouden työvoiman
tarpeen.
On huolehdittava metsätöitä tekevien p~
ja uudelleenkoulutuksesta, sosiaalisista,
terveydenhuollollisista ja työterveydellisistä oloista sekä palkkauksesta ja
muista eduista, jotta metsätyö valittaisiin ammatiksi.
Metsätyön arvostusta ammattina olisi kaikin käytettävissä olevin
keinoin pyrittävä kohottamaan.
Jäljempänä tutkimusselostuksessa esitetään
työvoiman vaihtoehtoiskustannuksia koskevia laskelmia.

4
Kuva 22. Koneellistamisen edellyttämän työvoiman ja
korjuukustannusten keskinäiset riippuvuudet vuoden
1979 alussa
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Kuva 23 . Koneellistamisen vaikutus ihmistyövoiman
tarpeeseen (100
taloudellisimman koneelli stamisasteen edellyttämä ihmistyövoiman tarve)
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4.1

Työvoiman ja koneellistamisasteen
keskinäiset riippuvuudet ja
kustannusvaikutukset

Poikkeaminen taloudellisimmasta koneellistamisasteesta aiheuttaa muutoksia työvoiman tarpeessa ja korjuukustannuksissa.
Kuvassa 22 esitetyssä vuoden 1979 alun tilanteessa, jolloin ennusteen mukainen koneellistamisaste on noin 22 %, esimerkiksi
10 %:n työvoimanvajaus voidaan korvata
nostamalla koneellistamisaste 39 %:iin.
Tällöin ihmistyönä suoritetun hakkuun korvaaminen kalliimmalla konetyöllä aiheuttaa
kuitenkin lisäkoneellistettujen leimikoiden osalta noin 5 %:n keskimääräisen korjuukustannusten nousun. Nykyrahana laskien deflatoitu taloudellisen konee~s
asteen ylittävä koneellinen korjuu maksaa
tällöin keskimäärin 1,4o •.. l,60 mk/m3 enemmän kuin ihmistyövaltainen korjuu näissä
leimikoissa.

Kon~~11istamis

ast~,

LASKENTAPERUSTEIDEN MUUTOSTEN
VAIKUTUS KONEELLISTAMISEEN

Vastaavasti, jos koneellistuminen edistyy
taloudellista koneellistamisvauhtia
hitaammin, joudutaan lisäämään
työvoiman
osa koneelliseen
maaraa ja korjaamaan
korjuuseen soveltuvista leimikoista kalliimmilla ihmistyövaltaisilla korjuumenetelmillä .

Ennustejakson alussa koneellistaminen vaikuttaa verraten vähän ihmistyövoiman tarpeeseen (kuva 23).
Koneellistaminen kohdistuu järeisiin uudistushakkuuleimikoihin,
J01ssa vaadittava ihmistyöpanos ihmistyövaltaisia tavaralajimenetelmiä käyttäen on
Tällöin vasta lähes 20
melko alhainen.
prosenttiyksikön koneellistamisasteen nostaminen korvaa 10 %:n ihmistyövoiman vajauksen. Suuret koneinvestoinnit ja "ylikoneellistamisesta" aiheutuvat lisäkustannukset tulevat rajoittamaan ennustejakson
alussa mahdollisten alueittaisten työvoimavajausten korvaamista
koneellistamisasteen nostamisella. Jos mahdollista työvoimavajausta ei pystytä korvaamaan koneellistamisastetta nostamalla, hakkuiden
määrää joudutaan supistamaan.
Ennustejakson loppupuoliskolla harvesterikorjuun tullessa taloudelliseksi moni toimikonekorjuuvaihtoehdoksi ja koneellistiDUsen
siirtyessä keskijäreisiin uudistushakkuuleimikoihin ja osaan kasvatushakkuuleimikoita koneellistamisen työvoimavaikutukset
alkavat tulla erittäin merkittäviksi .
Tällöin jo 10 prosenttiyksikön muutos koneellistamisasteessa aiheuttaa 10 •.. 15 %:n
muutoksen työvoiman tarpeessa.
Korjuun kehitysennusteen mukaisesta taloudellisimmasta koneellistamisasteesta poikkeamisen kustannusvaikutukset on esitetty
kuvassa 24.
Kustannukset on esitetty
"yli-" ja "alikoneellistettujen" leimikoiden korjuuseen kohdistettuina keskimääräisinä suhteellisina lisäkustannuksina. Yksityisten leimikoiden osalta
kustannusten
vaihtelu on huomattavasti esitettyä keskimääräistä vaihtelua suurempi.
Nykyrahana
(1975) laskettuna deflatoidut yhden prosentin keskimääräiset korjuun lisäkustannukset vastaavat noin 0,30 mk:aa/m3. Täten
esimerkiksi vuonna 1975 koneellistamisasteen nostaminen taloudellisimmasta 9 %:sta
20 %:iin aiheuttaa "ylikoneellistetun" 11 %:n
osalta lähes 2,00 mk:n/m3 kustannuslisän
ihmistyövaltaiseen korjuuseen verrattuna.
Ennustejakson alussa taloudellisesta koneellistamisvauhdista jälkeen jääminen aiheuttaa melko pieniä lisäkustannuksia, kun
taas taloudellista vauhtia nopeamman koneellistamisen lisäkustannukset kasvavat
jyrkästi.
Vuosikymmenen vaihteen jälkeen
tilanne muuttuu päinvastaiseksi .
Tällöin
taloudellisesti monitoimikoneilla korjattavien leimikoiden korj~nen ihmistyövaltaisilla menetelmillä nostaa korjuukustannuksia nopeasti monitoimikonekorjuuseen
verrattuna.
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Kuva 24. Taloudellisimmasta koneellistamisasteesta
poikkeamisen keskimääräiset lisäkustannukset

4.2

Ennusteen herkkyys

Jos edellä esitettyjen tuotos- ja kustannusperusteiden
kehitys
ennustejaksolla
poikkeaa tutkimuksessa esitetystä, aiheuttaa tämä muutoksia taloudelliseen koneellistamiskehitykseen.
Pääosa tuotosja kustannusmuutosten ennusteeseen aiheuttamasta herkkyydestä voidaan pelkistää
monitoimikoneiden (ennustejakson alussa
prosessoreiden ja lopussa harvestereiden)
ja ihmistyövaltaisen tavaralajimenetelmähakkuun yksikkökustannusten (mk/m3) kehitysten vertailuun.
Kun välittömien ja välillisten kustannusten nousu ja työmenetelmien ja tuotosten
kehitys on otettu huomioon, on ennusteessa
edellä esitetyn mukaisesti päädytty tavaralajimenetelmähakkuussa 13.4 %:n, prosessorityössä 6.4 %:n ja harvesterityössä
5.2 %:n vuotuiseen yksikkökustannusten
nousuun. Tavaralajimenetelmähakkuun yksikkökustannusten vuotuinen nousu on täten
1.0 prosenttiyksikköä prosessorityön ja
8.2 prosenttiyksikköä harvesterityön vuotuista nousua nopeampi.
Jos esimerkiksi inflaation kehitys aiheuttaa tutkimuksessa ennustettuun yleiseen
kustannustasoon muutoksia, mutta eri työmenetelmien kustannussuhteet eivät oleellisesti poikkea tässä esitetyistä, taloudellisuuteen perustuvassa koneellistamis-

23

%vuoden kokonais-

Toteutunutta tuotos- ja kustannuskehitystä seuraamalla
pystytään perusennuste
ennustejakson aikana tarkentamaan tapahtunutta kehitystä vastaavaksi.
Jos ihmistyövaltaisen tavaralajimenetelmän
yksikkökustannukset nousevat ennuste jaksolla vuodessa yhden prosenttiyksikön ennustettua enemmän ja monitoimikoneiden
yksikkökustannukset kehittyvät samanaikaisesti ennustetulla tavalla. saadaan ajankohdan taloudellisin koneellistamisaste
kuvan 25 käyräitä 1 %-yks./v suurempi.
Tämä merkitsee sitä, että ennustejakson
lopussa korjuun taloudellisuuteen perustuva koneellistamisaste nousee 71 %: iin.
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Kuva 25. Ibmistyövaltaisen hakkuun ja koneellisen
korjuun vaihtoehtoisten yksikkökustannusten kehityksen vaikutus koneellisen korjuun taloudellisuuteen

ennusteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Jos eri työmenetelmien ja koneiden
yksikkökustannukset ennustejaksolla kehittyvät siten, että niiden väliset suhteet
eivät noudata tässä tutkimuksessa esitettyjä suhteita, monitoimikoneiden taloudelliseen käyttöön perustuva koneellistamiskehitys muuttuu.
Muutoksen herkkyyttä
on tarkasteltu kuvassa 25.
Keskimmäinen
käyrä on perusennusteen mukainen.
Taulukossa 3 on esitetty ihmistyövaltaisen tavaralajimenetelmähakkuun
ja prosessorija harvesterityön yksikkökustannusten vuotuisten nousuprosenttien erotus eri käyrillä.
TAULUKKO 3

Yksikkökustannusten vuotuisten nousuprosenttien erotukset
Ihmistyövaltaisen tavara
lajimenetelmähakkuun ja

Käyrä

prosessori- 1 harvesterityön erotus työn erotus
prosenttiyksikköä
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2 %-yks./v suurempi

9. 0

1 %-yks./v suurempi

8.0

10.2
9.2

Ennustettu

7.0

8.2

1 %-yks . /v pienempi

6.0

7.2

2 %-yks./v pienempi

5.0

6.2

Jos monitoimikoneilla ei pystytä saavuttamaan esimerkiksi laskelmien edellyttämää
käyttöastetta ja tuntikustannukset nousevat siten, että yksikkökustannusten vuotuinen nousu on prosenttiyksikön ennustettua suurempi, koneellistamisaste alenee
käyrän 1 %-yks./v pienempi mukaiseksi,
jos muut tuotos- ja kustannustekijät kehi~
tyvät ennustetulla tavalla.
Monitoimikoneiden taloudelliseen käyttöön perustuva
koneellistamisaste on tällöin ennustejakson lopussa 49 %.
Tuotos- ja kustannustekijöiden erittäin
huomattavan muuttumisen tai mahdollisten
uusien korjuumenetelmä- ja koneratkaisujen
aiheuttamien muutosten vaikutuksen huomioon ottaminen korjuun kehitysennusteessa
on korjausmenettelyä käyttäen vaikeaa.
Tällöin perusteiden tarkistaminen ja uuden
kehitysennusteen tekeminen on paras tapa
selvittää nämä vaikutukset luotettavasti.

5 KEHITYSENNUSTEEN KÄYTETTÄVYYS
Korjuun kehitysennusteen tehokas käyttö
suunnittelun apuvälineenä edellyttää ennusteen perustana olevien
leimikoiden
korjuuolosuhdetietojen ja työmenetelmien
ja koneiden tuotos- ja kustannusperusteiden seuraamista ja näiden tekijöiden aiheuttamien muutosten huomioon ottamista perusennusteen tulkinnassa. Valtakunnallista ennustetta voidaan käyttää apuvälineenä esimerkiksi suunniteltaessa yritysten
puunkorjuun kehittämistä,
kuljettajien
koulutusta ja koneenrakennusohjelmia.
Laadittu laskentamalli mahdollistaa myös
yrityskohtaisten tai alueittaisten korjuun
kehitysennusteiden tekemisen.
Yrityskohtaisissa tai alueittaisissa ennusteissa

käytetään Metsätehon laatimia ja ylläpitämiä tuotos- ja kustannu$perusteita
sekä yrityksestä tai alueelta kerättyjä
korjuuolosuhdetietoja.
Näin tehty kor-

juun kehitysennuste tarkentaa valtakunnallisen ennusteen vastaamaan paikallisia
olosuhteita ja parantaa ennusteen käytettävyyttä suunnittelun apuvälineenä.
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DEVELOPMENT PROGNOSIS FOR TIMBER HARVESTING IN 1977-1984
By

Esko Mikkonen ,
J aa.kko Peltonen ,
Raimo Savolainen and Heikki Vesikallio

Summary
This forecast of the development of timber
harvesting relates to logging by forest
industry in forests of its own and sales
on the stump, and logging by the National
Board of Forestry.
Estimates were made
of the development of economic mechanisation of timber harvesting work in these
logging sectors in 1975-1984.
It was
sought at the same time to determine the
harvesting methods that should be used for
the most economical performance of harvesting during the period.

tive with labour-intensive harvesting also
in final cuttings with medium-sized trees
and for some se1ective cuttings. The stemwood quantity harvestab1e by highly mechanised systems in 1984 will be about 60 per
cent, 1.e. 26 mi11ion so1id cu.m.
The
vo1ume of economica1 mechanisation in
South Finland wil1 be 34 per cent of the
wood quantity in 1980 and 64 per cent in
1984. The comparab1e figures for North
Finland wil1 be 13 and 40 per cent (Fig.
12, p. 16).

Development during the period of labour
and machine costs and per-unit outputs was
based on past trends and what is known
about the future.
The cost development
was calculated in this way for both labour
intensive and different mechanised harvesting alternatives in different stand
types. The underlying idea is fuat the conversion to a highly mechanised harvesting
system will take place when highly mechanised harvesting in the stand type becomes
cheaper than the labour-intensive harvesting methods.

Harvesting of waste wood from tree tops
and branches will be most profitable if it
is done in connection with high1y mechanised harvesting of timber.
This increases the degree of mechanisation by
1 .•. 2 per cent units.

The study contains a col1ection of the
basic information available today on ~r
harvesting conditions in Finland, the cost
factors of timber har~esting, and their
development.
It will be economical to harvest 30 per
cent of the wood quantity, i.e. approx.
11 million solid cu.m, with highly mechanised harvesting systems in 1980.
Even
then, profitable use wi11 be limited
chiefly to final-cutting stands with largesized trees.
It wil1 not be until the
first half of the 1980s that highly mechanised harvesting systems begin to be competi-

At the beginning of the period the most
economical harvesting alternative is a
large-sized processor working in the
cutting area.
Harvester systems will become an economical alternative to processor systems at the turn of the decade,
and at the end of the prognosis period
harvesters will be more economical than
processors in near1y all stand conditions
(Fig. 13, p . 17).
The need for new forest machines will grow
as mechanisation and the quantities to be
harvested increase (Fig. 14, p. 18). Fifty
new processors wil1 be needed year1y at
the beginning of the period, rising to
over 300 machines per annum at its end.
The yearly need for new forwarders wi11
increase correspondingly from 360 to 500.
The development of the human 1abour input
in harvesting is presented in Fig. 17, p. 19,
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and the deve1opment of the manpower requirement in Fig. 19, p. 20.
Mechanisation of harvesting will strong1y
change the structure of the 1abour force.
The share of machine operators in the
total harvesting 1abour force wi11 rise
from the present near1y 15 per cent to
about 30 per cent (Fig. 20, p. 20).
It
wi11 thus be necessary during the period
to increase the number of forwarder and
processor operators by approx. 2,500 1n
all.
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The study examines also the effect of the
various changes in the basic factors on
the deve1opment of the economical mechanisation of timber harvesting.
The resu1ts of the prognosis can be used
as a basis for the 1ong-term p1anning of
timber harvesting and for decision-making.
It is possib1e from the calculation mode1
of the prognosis to prepare forecasts for
individual enterprises or regions which
decision-makers can use in p1anning the
future.
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