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TIIVISTELMA"
Tämä tutkimus on jatko- ja täydennystutkimus vuosina 1972 ja 1975 ilmestyneisiin
puunkorjuun kehityslaskelmiin .
Tarkoituksena on toisaalta ollut kehittää ja
kokeilla raakapuunkorjuun kehittämisen
suunnittelumalleja~
toisaalta tarkistaa
puunkorjuun kehittämisen suunnittelussa
tarvittavia tuotos- ja kustannusperusteita
ja tehdä kehityslaskelma vuosiksi 1978-1986.
Tutkimukseen on koottu se perustieto~ joka
tällä hetkellä on käytettävissä maamme
puunkorjuuolosuhteista ja puunkorjuun kustannustekij6istä sekä niiden kehittymisestä.
Puunkorjuun kehityslaskelma~ joka koskee
metsäteollisuuden omien metsien ja pystykauppojen sekä metsähallituksen suorittamia
hakkuita~ ei ole ennuste siitä miten puunkorjuuta tullaan Suomessa kehittämään~
vaan sillä on pyritty selvittämään mitä
menetelmiä käyttäen puunkorjuu voitaisiin
puunkorjuukustannusten kannalta taloudellisimmin suorittaa.
Vuonna 1978 korjuu monitoimikoneilla olisi
korjuu- ja korjuun työnjohtokustannuksiltaan kehittynyttä ihmistyövaltaista puunkorjuuta halvempaa 35 %:ssa metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjaamasta kokonaispuum4ärästä . Etelä-Suomessa
osuus on 39 % ja Pohjois-Suomessa 19 %.
Laskelma Jon yritystaloudellisten periaatteiden mukainen eikä siinä ole otettu huomioon yritystalouden ulkopuolelle jääviä
kansantaloudellisia näkökohtia eikä puunkorjuun mahdollisesti aiheuttamia välillisiä kustannusvaikutuksia .
Etelä-Suomessa monitoimikoneilla suoritettavan puunkorjuun lasketaan olevan vuonna
1982 kehittynyttä ihmisty6valtaista puunkorjuuta halvempaa 50 %: ssa ja vuonna 1986
59 %:ssa korjuumädrästä. Vastaavat luvut
Pohjois- Suomessa ovat 38 % ja 48 %.
Edellisessä Metsätehon laskelmassa (Metsätehon tiedotus 336) saatiin monitQimikoneiUa suoritettava puunkorjuu hatvimmaksi Etelä- Suomessa vuonna 1978 22 %: ssa
ja vuonna 1982 47 %: ssa sekä PohjoisSuomessa vastaavasti 5 %: ssa ja 24 %: ssa
metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjaamasta puumäärästä. Vuoteen
1978 asti koneellisen korjuun kustannukset
ovat kehittyneet ihmistyövaltaisen korjuun
kustannuksiin verrattuina arvioitua edullisemmin .
Laskentajakson loppupuoliskolla
edellisen ja tämän laskelman tulokset ovat
koneellisen korjuun osuuden osalta lähes
yhtenevät.
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Koneellisista korjuumenetelmistä edullisimpia ovat ne työmenetelmät~ joissa joko
iso prosessori tai iso harvesteri työskentelee palstalla .
Laskentajakson alussa
prosessorilla on harvesterilla tapahtuvaa
korjuuta suurempi osuus . Vuoteen 1982
mentäessä tilanne kääntyy päinvastaiseksi.
Pohjois - Suomessa saattavat myös joukkokäsittelyprosessorin käytt66n perustuvat
korjuuketjut tulla kysymykseen .
Kehittyneiden ihmistyövaltaisten korjuumenetelmien ja koneellisten korjuumenetelmien käyttöönottamisella pystytään korjuun
reaalikustannuksia hillitsemään ja joissakin tapauksissa alkuvaiheessa jopa alentamaan . Edullisimpien korjuumenetelmien
käyttöönoton jälkeen puunkorjuun keskimääräisten yksikkökustannusten vuotuiseksi
reaalinousuksi saadaan 1 ... 2 %.
Jos puunkorjuuta rationalisoidaan siten~
että
puunkorjuukustannukset muodostuvat
mahdollisimman alhaisiksi~ heijastuu se
puunkorjuun osatekij6ihin seuraavasti .
Vakinaisen ja tilapäisen hakkuutyövoiman tarve laskee lievästi koko tarkastelujakson ajan .
Vakinaisen metsäkuljetuskaluston tarve
kasvaa 5 % vuodessa .
Monitoimikoneiden tarve kasvaa siten~
että se vuonna 1982 on 2- kertainen ja
vuonna 1986 2. 5- kertainen vuoden 1978
tarpeeseen verrattuna .
Vuotuisten korjuukoneinvestointien
reaalikasvu on 15 ... 20% vuodessa.
Käytännössä puunkorjuuta ei useiden syiden
vuoksi ole koneellistettu korjuukustannusten minimointilaskelman edellyttämällä
nopeudella .
Monitoimikoneilla suoritettavan puunkorjuun osuus jäänee vuonna 1978
alle 10 %: n. Monitoimikoneita on käytössä
noin puolet tässä laskelmassa esitetystä
tarpeesta . Korjuukoneinvestointien arvioidaan vastaavasti jäävän 2/3 :aan tässä
esitetystä määrästä.
Tutkimuksessa on myös tarkasteltu~ miten
perustekijöiden erilaiset muutokset vaikuttavat puunkorjuun taloudellisen koneellistamisen kehittymiseen.
Tuloksia voidaan käyttää perusteena puunkorjuun pitkän ajan suunnittelussa ja paatöksenteossa . Laskentamallia käyttäen voidaan laatia yritys- tai aluekohtaisia selvityksiä~ joiden avulla päättäjät voivat
ohjata tulevaa kehitystä .
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JOHDANTO

Tutkimus on jatko- ja täydennystutkimus
vuosina 1972 ja 1975 ilmestyneisiin puunkorjuun kehityslaskelmiin .
Käytettyjä
laskentamalleja on kehitetty siten , että
niillä tässä muodossa pystytään antamaan
entistä käyttökelpoisempia tietoja puunkorjuun suunnittelijoille ja päätöksentekijöille . Tuloksia ja laskentamalleja
voidaan käyttää hyväksi yrityskohtaisissa
puunkorjuun kehityslaskelmissa .
Tutkimuksessa selvitetään eri runkopuunkorjuumenetelmien käytön taloudellisuutta
vuoden 1978 tekniikalla ja kustannuksilla
sekä kehitystä vuoteen 1986 asti . Tarkastelu koskee metsäteollisuusyritysten ja
metsähallituksen korjaamaa runkopuuta . Harvennusleimikoiden puusta on mukana ainoastaan tavaralajimenetelmillä korjattava
puu.
Laskelmat on tehty siten , että vertailuperustana on käytetty puunkorjuukustannuksia ja puunkorjuun työnjohtokustannuksia . Huomioon ei ole otettu esimerkiksi mittauskustannuksia , puunkorjuun
yhteydessä syntyvien kasvavaan puustoon
kohdistuvien mahdollisten vaurioiden aiheuttamia kustannuksia eikä eri korjuumenetelmien aiheuttamia mahdollisia puutavaran
laatueroja .
Laskelmat ovat yritystaloudellisten periaatteiden mukaisia eikä
niissä ole otettu huomioon yritystalouden
ulkopuolelle jääviä kansantaloudellisia
näkökohtia .
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2.1

LASKENTAMENETELMÄ
Runkopuun korjuukustannusten
simulointimalli

Metsätehossa aikaisempien
puunkorjuun
kehityslaskelmien yhteydessä rakennettua
laskentamallia on kehitetty edelleen .
Nykyisessä muodossaan se tuottaa enemmän
ja tarke~paa perustietoa vaihtoehtoisia
jatkoanalyysejä varten .
Mallilla voidaan hakea tarkastelujaksolle
vuosittain korjuutyövoiman ja -koneiden

taloudelliseen käyttöön perustuvat edullisimmat korjuumenetelmät. Korjuumenetelmiä
valittaessa otetaan huomioon leimikoiden
korjuuolosuhteiden muutokset , koneiden tai
työmenetelmien tuotosmuutokset sekä eri
kustannustekijöiden muutokset tarkastelujaksolla.
Laskennassa vuosittaiset runkopuun korjuumäärät jaetaan leimikoiden korjuuteknisiä
olosuhteita koskevien selvitysten perusteella erillisiksi leimikoiksi, jotka
korjuuolosuhteiltaan edustavat ajankohdan
arvioitua tilannetta . Korjuuolosuhteiden
perusteella leimikoille valitaan halvin
runkopuun korjuumenetelmä (kuva 1}.
Työmenetelmien ja koneiden tuotoslaskenta
ja eri olosuhteiden tuotosvaikutusten määrittäminen perustuvat Metsätehon suorittamiin aika- ja seurantatutkimuksiin . Koneiden tuntikustannuslaskenta perustuu ohjemaksujen
sopijaosapuolten noudattaman
kustannuslaskennan periaatteisiin.
Systeemi laskee sulan maan olosuhteissa
suoritettavan korjuun mukaan eri korjuuketjuvaihtoehdoille
edullisuusalueet ,
JOlssa kyseinen korjuuketju on korjuun
toteutuskustannuksiltaan halvin , ja tulostaa ketjuille ja ketjujen työmenetelmille
tuottavuus- ja kustannusluvut . Lisäksi se
laskee haluttua kustannuserittelyä käyttäen
muiden mahdollisten korjuuvaihtoehtojen
kustannus- ja tuottavuusluvut kutakin edullisinta korjuuvaihtoehtoa vastaavissa olosuhteissa . Nämä tiedot ovat perustana
jatkoanalyyseille.
2. 2

Runkopuunkorjuun optimointimalli

Runkopuun korjuukustannusten simulointimallin tulosten jatkoanalysointiin ja erilaisiin valtakunnallisiin ja yrityskohtaisiin vaihtoehtolaskelmiin on Metsätehossa
tämän tutkimuksen yhteydessä kehitetty
runkopuunkorjuun optimointimalli . Se on
rakenteeltaan kausimalli , joss a tarkasteluvuosi jaetaan kolmeen kauteen . Rajoittimet
ovat joko kausittaisia tai koko vuotta
koskevia . Malli on rakennettu käyttäen
hyväksi Oy Nokia Ab
Elektroniikan Lr-600
lineaarisen ohjelmoinnin ohjelmapakettia.
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Kuva 1.

Taloudellisimman korjuumenetelmän valinnan systeemikaavio

Optimointimallissa minimoitavana kohdefunktiona on puunkorjuun toteutus- ja
resurssisivukustannusten muodostama kokonaiskustannusfunktio. Funktion kustannuskomponentteina ovat
resurssien vuodenajoittaiset suoranaiset käyttökustannukset er i toteutusvaitoehdoissa ,
puunkorjuun työnjohtokustannukset ,
tilapäisten resurssien käytöstä aiheutuvat lisäkustannukset,
vakinaisten resurssien mahdollisesta
seisottamisesta aiheutuvat välilliset
kustannukset ja
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r esurss1en käytöstä muuhun kuin puunkorjuuseen aiheutuvat kustannukset .
Perusteina ja rajoittimina optimointimallissa käytetään halutuille korjuuketjuvaihtoehdoille runkopuun korjuukustannusten simulointimallilla laskettuja perusteita (kuva 2) . Lisäksi määritetään leimikoiden korjuukelpoisuusolosuhteet ja
korjuukelpoisuuskausien aikavälitiedot.
Koneille ja ihmistyölle määritetään korjuun
toteutuskauden vaikutus tuotoksiin ja kustannuksiin sekä
koneiden poistoaika.
Valtakunnallisina tai yrityskohtaisina
rajoittimina ovat lisäksi
koneiden käyttöajan ja ihmistyöajan vuotuinen jakautuminen eri korjuukausille ,

~~~~QP~~~-~Q!:J~~~~~H~~~~!~~
~i~~!2i~!i~~l!i~
Y~ib!2~D!2l~~~~~!~!i~QQ!=

-eri korjuuketjuilla korjattavissa
olevat puumäärät
- ketjujen kokonaiskustannukset
- koneiden ja työmenetelmien tuotokset
ja kustannu kset

QP!i~2i~~iU~l2~~~!=

-eri korjuuketjuvaihtoehtojen käytön
optimi
- korjuun toteutuskustannukset
-resurss ien käytön jakautllllinen
toteutus kausi 11 e
-vakinaisten resurssien tarve
- tilapäisten resurssien tarve
- resurssien tuottavuustiedot
- resurssien optimaalinen käyttö
muuhun kuin korjuuseen
- investointitarve vakinaisiin
koneisiin

R U NK0 P UU N-

~~jQ}gi~~!=

KORJUUN

Le imi koiden korjuuke 1poi suuso 1osuhteet

0 P T l M0 l N T

Koneita ja työmenetelmiä koskevat tiedot

MA L L I

- toteutusvuodenajan vaikutus
tuotoksiin ja kustannuksiin
- työ- ja käyttöajan jakautumi nen eri
toteutuskausi i n
- koneiden poistolaskelmatiedot
- resurssien käyttö muuhcn koin
korjuutyöhön
- vakinaisten resurss ien rajoiti ntiedot
- tilapäisten resurssien rajoitintiedot
- investointirajoitin

The alternative calculation data
o[ the simulation model o[ stem,x)Od
harvesti!)!l costs:
- quantities of timber harvestable
by different harvesting systems
- total costs of the systens
- outputs and costs of the machines
and working methods

D

Results o[ optimation:

Linti ti!!!l data:

OPTIMATION

Harvestability conditions in the marksd
stands

NO DEL
FOR

THE

Data on the machines and working metbod4
- effect of the season on outputs and
costs
- dis t:ribu tion of the wo1'king and
utilisation time between
imp lenentation pe:riods

D

HARVESTING
OF

STEMWOOD

- dsp1'eciation calculation for
the machines

=>

- optimal use of the harvesting system
al tsrnatives
- costs of harvesting
- dist:ribution of the use of resources
between the pe.ri.<>ds of
imp lsmen tation
-

need of permansnt 1'esources
need of temporary resources
resource pl'Oductivity data
optimal use of 1'esources [01' othe1'
purposes than harves ting
- investment requi1'ement for permansnt
machines

- use of 1'Bsources fo1' otber purposes
than harves ting
- data on lintitation of permansnt
r BBOW'CB-8

- data on lintitation of tsmpoi'<lr!l
resourc11s

- investment lintitation

Kuva 2 .

Runkopuunkorjuun optimointimallin tietorakenne

Fig . 2. Data etructure of
the harveeting of etemwood

the optimation model

for
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ihmis- ja konetyön kokonaiskäyttö muuhun kuin puunkorjuutöihin sekä käytön
vaihtelurajat eri kausina ,
työllistettävien vakinaisten metsureiden
ja koneiden enimmäis- tai vähimmäismäärät,
tilapäisten metsureiden ja koneiden
kausittaiset enimmäis- tai vähimmäismäärät sekä

tettäessä syntyy muita yritystaloudellisia
kustannuksia , kuten esimerkiksi puutavaran
laatuun liittyvät mahdolliset kustannukset, voidaan ne ottaa huomioon simulatiivisilla optimoinneilla, joilla haetaan
yritystaloudellinen kokonaisoptimi .

2.3

Laskelmassa käytetyt korjuun
toteutusvaihtoehdot

Näiden rajoittimien avulla pyritään ottamaan huomioon vallitsevat korjuun kehittämiseen vaikuttavat seikat, kuten esimerkiksi paaomien niukkuus tai tiettyjen
koneiden valmistuskapasiteetti , ja sopeuttamaan korjuu joustavasti metsäosastojen
muuhun toimintaan .

Pyrkimyksenä on ollut pelkistetty vaihtoehtokuvaus eri
runkopuunkorjuumenetelmissä . Vertailuperusteena on käytetty
kehittyneitä ihmistyövaltaisia ja koneellisia korjuumenetelmiä siten , että puutavara
korjataan mahdollisimman pitkälle samanlaatuisena samanlaisiin varastomuodostelmlln eri korjuuketjuvaihtoehdoissa. Vertailun perustan~ on ollut hakkuumenetelmä ,
jossa tynkäkarsittu runko katkotaan silmävaraisesti tukiks i ja noin 3- metriseksi
kuitupuuksi .

Malli hakee annetut rajoitusehdot täyttävän
kokonaiskustannukset minimoivan toimintaoptimin .
Optimituloksesta käyvät ilmi

Korjuuketjuvaihtoehdot on esitetty kuvassa
3. Korjuuketjujen koneet
määritellään
seuraavasti .

vakinaisten korjuu- ja kuljetuskoneiden
paaoman poisteon perustuva kokonaisinvestointien enimmäismäärä.

puunkorjuun kokonais- ja yksikkökustannukset,
kustannusminimin toteuttavat korjuuketjut ja niillä korjattavat puumäärät,

Iso prosessori: Yksin puin käsittelevä
karsinta-katkonta-kasauskone, jossa automatiikka mahdollistaa samanaikaisia työvaiheita .
Joukkokäsittelyprosessori :

vakinaisten metsureiden ja koneiden määrä
ja käyttö kausittain ,
tilapäisten resurssien kokonaismäärä ja
kausittainen käyttötarve ,
metsureiden ja koneiden käyttö muihin
kuin puunkorjuutöihin ,
metsureiden
dot sekä

ja koneiden tuottavuustie-

keskimääräisten poistojen perusteella
laskettu investointitarve vakinaisiin
koneisiin .
Puunkorjuun optimointilaskelma tehdään
vuosi kerrallaan . Puunkorjuun useamman
vuoden kehityslaskelmassa voidaan edellisen vuoden tulosta käyttää apuna seuraavaa vuotta laskettaessa .
Runkopuunkorjuun optimointimalli ottaa
perusmuodossaan huomioon ainoastaan puunkorjuuseen , korjuun työnjohtoon ja puunkorjuuresurssien muuhun käyttöön liittyvät
kustannukset . Jos eri korjuuketjuja käy-

8

Karsintakatkonta-kasauskone , joka käsittelee
useita pieniä puita samanaikaisesti , mutta
isot puut yksin kappalein .

Pieni prosessori :

Kasvatushakkuisiin
lähinnä kuitupuun tekoon soveltuva karsinta-katkonta-kasauskone , joka tarkastelukauden alkuvuosina toimii ilman automatiikkaa . Myöhemmin prosessorin automatiikkaa on oletettu kehitettävän siten ,
että prosessori voi suorittaa samanaikaisia
työvaiheita .

Iso harvesteri : Uudistushakkuisiin soveltuva kaato-karsinta-katkonta-kasauskone,
jossa automatiikka mahdollistaa samanaikaisia työvaiheita .
Pieni harvesteri :

Kasvatushakkuisiin
soveltuva kaato-karsinta-katkonta-kasauskone , joka karsii ja katkoo lähinnä pienen
prosessorin kehittyneemmän version tavoin .

Iso kaato-kasauskone :

Uudistushakkuisiin
soveltuva järeä kaato-kasauskone.

Pieni kaato-kasauskone :

Kasvatusbakkuisiin soveltuva kevyt kaato-kasauskone .

Puutavaran valmistus ihmistyönä

Iso prosessori

Kaato ihmistyönä

Joukkokäsi t te lyprosessori

Pieni prosessori
Metsäkuljetus
kuormatraktorilla
Iso harvesteri

Pieni harvesteri

Iso kaato-kasauskone

Iso prosessori

Pieni kaato-kasauskone

Joukkokäsi tte lyprosessori

Kuva 3. Runkopuun korjuukustannusten kehityslaskelmaan
määritellyt korjuun toteutusvaihtoehdot

Kasausta ei ole tarkasteltu erillisenä työvaiheena , vaan se on otettu huomioon metsäkuljetuksen tuotaksissa ja kustannuksissa .
Jos korjuun toteutusvaihtoehtoja halutaan
lisätä tai muuttaa, vaatii se kustannusja tuotosfunktioiden muutoksen korjuukustannusten simulointimalliin . Muiden tavaralajien , esimerkiksi pitkän rangan , teon
vaikutus tuotoksiin pystytään ottamaan
helposti huomioon puunkorjuun optimointivaiheessa. Täten laskentamenetelmä on
pyritty saamaan sellaiseksi , että siinä
pystytään joustavasti ottamaan tarvittavat
perustemuutokset huomioon .

3

LASKENTAPERUSTEET

3. 1
3. 1 . 1

Hakkuumäärien ja
leimikkotekijöiden kehitys

3~ . 8 milj . m3 , josta tuontipuuta 3. 9 milj .
m3 ja kotimaista ainesraakapuuta 30 . 9 milj .
m (kuva 4) . Vuoden 1975 loppuun mennessä
laajennusluvan saaneet metsäteollisuuden
hankkeet eivät toteutune vuoteen 1980 mennessä kuten Suomen Metsäteoll1suuden Keskusliitto ry :n vuonna 1976 teettämässä
puuvaraselvityksessä on oletettu. Tästä
syystä ainesraakapuun käytt~määrän arvioidaan jäävän noin 6 milj . m ennustettua
pienemmäksi .
Vuoden 1977 kokonaiskäyttömäärästä oli tukkipuuta 16 . 4 milj . m3 ja kuitupuuta 18.4
milj. m3 . Näistä määristä tukin käytön
arvioidaan lisääntyvän vuoteen 1980 mennessä 23 % ja vuoteen 1986 mennessä 33 %.
Kuitupuun käyttö lisääntyy vastaavasti vuoteen 1980 mennessä 20 % ja vuoteen 1986
mennessä 30 %vuoden 1977 määrästä. Arviot
perustuvat kuitupuun osalta Metsätehossa
metsäteollisuusyrityksille tehtyyn puun
käyttömäärien kehitystiedusteluun.

Puumäärät

Metsäteollisuuden ainesraakapuun kokonaiskäyttömäärän ennakkoarvio on vuonna 1977

Ainesraakapuun tuonnin katsotaan pienenevän
puuvaraselvityksen muka~sesti vuoteen 1986
mennessä noin 3 milj. m :iin . Vuonna 1977

9

Teollisuuden
k~ettäviss!

oleva ainesraakapuu
( peruasuunnitteen lllllltaan)

Kotimaisen
ainesraakapuun
teollinen
ltokonaisk~tö

1977

Kuva 4.

1979

1981

1985 Vuosi

Metsäteollisuuden ainesraakapuun käytön ja markkinahakkuiden rakenne

markkinahakkuiden määrä oli noin 3 milj . m3
pienempi kuin kotimaisen ainesraakapuun
kokonaiskäyttö metsäteollisuudessa . Tämä
johtuu puun tarjonnan vähyydestä .
Tästä
syystä on käytetty aiempien vuosien varastoja. Yksityismetsien hankintakauppojen
osuus vuonna 1977 oli 18 %markkinahakkuista. Suhteellisen osuuden arvioidaan
laskelmassa pienenevän vuoteen 1980 mennessä 17 %: iin ja vuoteen 1986 mennessä
15 %: iin.
Runkopuun korjuun kehittymistä tarkastellaan metsäteollisuuden ja metsähallituksen
korjattavaksi tulevan puumaaran osalta .
Tämä puumäärä saadaan vähentämällä markkinahakkuiden kokonaismäärästä yksityismetsien hankintakauppojen osuus .
Vuosina 1960-1975 markkinapu~ hakkuut
olivat keskimäärin 33 . 3 milj . m vuodessa .
1970-luvulla markkinahakkuumäärät ovat
vaihdelleet 27 . 4 milj . m3:stä 44 . 1 milj .
m3 : iin . Lähtötilanteessa, vuonna 1977,
markkinahakkuiden määrä oli 28 . 0 milj . m3 ,
josta metsäteollisuuden ja metsähallituks7n . suo3ittamien hakkuiden osuus oli 23 . 1
mllJ . m .
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1983

Aluejakona on käytetty Etelä- Suomea ja
Pohjois- Suomea. Neljä pohjoisinta pllrlmetsälautakuntaa muodostavat PohjoisSuomen, jonka osuus metsäteollisuuden ja
metsähallituksen hakkuumäärästä on ollut
noin 20 %.
Runkopuun korjuulaskelman ulkopuolelle
Jaavan hakemenetelmällä korjattavan puun
määräks~ vuonna 1977 on arvioitu noin 0 . 1
milj . m , josta tavaralajimenetelmän kuitupuun mitat täyttää noin neljännes . Harvennushakkuissa hakemenetelmällä korjattavan
puuraaka-aineen määräksi vuonna 1986 arvioidaan noin 1 milj. m3 , josta ainesraakapuun osuus olisi vajaa kolmannes . Se vaikuttaa varsin vähän runkopuun korjuumäärään .
3.1 . 2

Hakkuutavat

Runkopuun korjuumäärä on jaettu leimikkotyyppeihin hakkuutavan ja puulajivaltaisuuden mukaan . Leimikkotyyppien määri tys
on laadittu Metsätebossa aiemmin tehdyn
puunkorjuun kehitysennusteen (Metsätehon
tiedotus 336) ja hankintavuoden 1976/77

korjuuteknisiä olosuhteita käsittel evän
tilaston (Metsätehon katsaus 6/1978)
perusteella . Lisäksi on käytetty hyväksi
PMP- tilastoja vuoteen 1976 asti . Taulukossa l on esitetty vuosittaisen kokonaiskorjuumäärän jakautuminen hakkuutavoittain
Etelä- ja Pohjois- Suomessa laskentajakson
alussa ja lopussa.
Avohakkuut on luokiteltu seuraavasti .
Hakkuutapa

.
3
.
Yl1 0 . 200 m : n runkoJen
osuus , % hakkuumäärästä

Kuituvaltaiset
avohakkuut

0 . 0 ... 30 . 0

Keskijäreät
avohakkuut

30.1. .. 75 . 0

Tukkivaltaiset
avohakkuut

75 . 1. •. 100 . 0

Puulajien mukaan leimikot on vielä jaettu
mäntyvaltaisiin , kuusivaltaisiin ja lehtipuuvaltaisiin . Etelä-Suomessa on tarkastelujakson alussa mäntyvaltaisten leimikoiden osuus korjuumäärästä 41 %, kuusivaltaisten 50 % ja lehtipuuvaltaisten
osuus 9 %. Leimikkorakenteen ei katsota
muuttuvan jakson aikana puulajivaltaisuuden kokonaismäärän osalta Etelä-Suomessa.
Pohjois- Suomessa vastaavat osuudet ovat
lähtötilanteessa seuraavat : mäntyvaltaiset
54 %, kuusivaltaiset 40 % ja lehtipuuvaltaiset 6 %. Tarkastelujakson loppuun mennessä arvioidaan lehtipuuvaltaisten leimikoiden osuuden korjuumäärästä lisääntyvän
yhdellä prosenttiyksiköllä eli 7 %: iin
metsäteollisuuden koivulinjalaajennusten
TAULUIQ(O 1

Arvioitu korjuumäärän jakautuminen hakkuutavoittain Etelä- ja Pohjois-Suomessa
Etelä- Suomi

Hakkuutapa

1977

1986

Pohjois- Suomi
1977

1986

%vuoden kokonaiskorjuumäärästä
Nuorten metsien
harvennus

4

4

4

4

Muu harvennus

10

11

5

5

Vä1jennyshakkuu
Ylispuiden ja suojuspuiden poistohakkuu

15

15

7

7

10

9

15

15

6

14

14

Ylispuu- ja suojuspuuasentoon hakkuu
Avohakkuut

55

5
56

- kuituvaltaiset

(2)

(2)

55
(17)

55
(17)

- keskijäreät

(15)

(16)

(30)

(30)

- tukkivaltaiset

(38)

(38)

(8)

(8)

vuoksi . Mäntyvaltaisten leimikoiden osuus
pienenee vastaavasti 53 %:iin Pohjois Suomessa .
Muutamat hakkuusäästövuodet ovat johtaneet
metsien järeytymiseen . - Tästä syystä avohakkuiden osuuden arvioidaan vielä lisääntyvän nykyisestään Etelä- Suomessa . Avohakkuiden maaran lisäys tulisi lähinnä
kuusivaltaisista leimikoista Etelä- Suomen
hakkuusäästöalueilta.
Kuusivaltaisten
leimikoiden ylispuu- ja suojuspuuhakkuiden
arvioidaan vähenevän tarkastelujaksolla .
Etelä- Suomen viljelymänniköiden kehittyminen harvennusvaiheeseen lisännee harvennushakkuiden osuutta lähtötilanteen määrästä .
Pohjois- Suomen leimikkotyyppien
arvioidaan muuttuvan vain väljennyshakkui den rakenteen osalta . Lehtipuun lisätarve
arvioidaan
saatavan väljennyshakkuista.
Mäntyvaltaisten väljennyshakkuiden osuus
korjuumäärästä pienenee vastaavasti .
3 .1. 3

Leimikkotekijät

Runkopuunkorjuuseen vaikuttavat tärkeimmät
leimikkotekijät on määritetty käyttäen PMPkorjuuteknisiä olosuhteita ja muita korjuuoloja käsitteleviä tilastoja . Tiedot on
paaosin kerätty PMP- tilastoista hakkuutavoittain . Pystymittausleimikoiden tiedot
ovat uudistushakkuiden osalta edustavia.
Kasvatushakkuuolosuhteiden tietoja on täydennetty muista tilastoista .
Mäntyvaltaisissa leimikkotyypeissä männyn
osuus vaihtelee hakkuutavoittain 62 %: sta
84 %:iin , kuusen osuus 9 %: sta 27 %:ii n ja
lehtipuun osuus 5 %: sta 13 %:iin kokonaispuumäärästä .
Kuusivaltaisissa leimikkotyypeissä kuusen osuus on 58 ... 77 %, männyn
11 ... 26% ja lehtipuun 7 ... 21% kokonais puumäärästä .
Lehtipuuvaltaisissa leimikoissa vastaavat osuudet ovat lehtipuu
48 .•. 67 %, mänty 14 ... 27% ja kuusi 14 ...
31 %. Mäntyvaltaisten leimikoiden puulajisuhteet ovat Etelä- ja Pohjois- Suomessa
lähes samat . Kuusivaltaisissa leimikoissa
männyn ja lehtipuun osuus sekä lehtipuuvaltaisissa leimikoissa männyn osuus on
Pohjois-Suomessa suurempi kuin EteläSuomessa.
Metsäkuljetuksen maaston mukaan puumäärät
jakautuvat siten, että Etelä-Suomessa
90 %ja Pohjois-Suomessa 95 % puumääristä tulee ohjemaksusopimusten maastoluokituksen mukaan maastoluokista l ja 2 .
Loput 10 % ja 5 % korjataan vaikeammista
maastoista .

ll

TAULUKKO 2

Puumäärien jakautuminen oksaisuusluokittain
Mänty

Lehtipuu

Kuusi
Oksaisuusluokka

Alue
l--'2 1 s-4

12-

ll--'2 1 s-4

3 1 4-5

%

Osuus korjatusta puumäärästä ,
Etelä-Suomi

82

18

65

35

81

19

Pohjois- Suomi

47

53

13

87

64

36

Puulajeittaiset kuut i omäär ät jakautuvat
oksaisuusluokkiin taulukon 2 mukaisesti.
Pohjois- Suomessa oksaisuus on Etelä- Suomea
merkittävämpi työvaikeusteki jä.
Kuljetetuilla puumäärillä
painotetuksi
keskimääräiseksi metsäkuljetusmatkaksi on
Etelä- Suomessa saatu 330 m ja PohjoisSuomessa 320 m. Metsäkuljetusmatka ei
tavaralajimenetelmiä käytettäessä oleellisesti vaikuta korjuumenetelmän vali ntaan .
Rungon koko , leimikon tiheys ja leimikon
koko ovat korjuumenetelmien taloudellisen
käytön kannalta eri ttäin merkittäviä .
Niiden selvittämiseksi on PMP- korjuuteknisiin tilastoihin liitetty taulukointiajo ,
jossa leimikkotyypeittäin taulukoidaan
ristiin puumäärien j akautuminen leimikon
koon , leimikon tiheyden ja rungon keskikoen
mukaan . Tässä taulukoinoissa hakkuukuvio
muodostuu niistä lei mikon lohkoista , joi ssa
hakkuutapa on sama . Taulukoinoissa jokaisella leimikkotyypillä käytetään kyseiselle
tyypille soveltuvia luokituksia .
Tällä
tavoin puumääräjakaumat on saatu leimikko-

tyypeittäin edustaviksi . Tätä laskelmaa
varten on erikseen hakkuutavoittain ja
puulajivaltaisuusluokittain laskettu Eteläja Pohjois- Suomen puumäärämatriisit rungon
keskikoon, leimikon tiheyden ja hakkuukuvion koon mukaan . Puumääräjakauman lisäksi on j okaiselle luokitustekijälle laskettu
luokkavälin keskiarvot . Esimerkki matriisista on esitetty taulukossa 3.
Leimikkotekijöiden muutosten on laskentajaksolla arvioitu olevan melko vähäisiä .
Metsäkuljetusmatkan on oletettu tieverkoston parantuessa edelleen hiukan lyhenevän .
Rungon koon sekä leimikon koon ja tiheyden
on arvioitu muuttuvan ainoastaan lievästi .
Mui den leimikkotekijöiden on oletettu
pysyvän muuttumattomina.
3. 2
3 . 2.1

Tuotesten kehitys
Puutavaran valmistus ihmistyönä

Eri korjuumenetelmien edullisuutta käsittelevän laskelman
korjuuvaihtoehdoissa
ihmistyönä suoritettavia työvaiheita ovat
erilliskaato prosessoria varten sekä puutavaran valmistus .
Kustannusvertailuissa puutavaran valmistuksessa käytetään hakkuumenetelmää , jossa
tynkäkarsittu runko katkotaan silmävaraisesti sahatukiksi ja noin 3-metriseksi
kuitupuuksi . Kuitupuu kasataan miestyönä
ajouran varteen . Ajouraväli on avohakkuissa ollut 15 ... 25 m ja muissa hakkuissa
25 ... 35 m.
Ihmistyönä suoritettavan hakkuun tuotoksiin
vaikuttavat
hakkuutapa,

Esimerkki korjuumäärien jakautumisesta
leimikon koon ja tiheyden sekä rungon
keskikoen mukaan. Kuusivaltaiset järeät
avohakkuuleimikot Etelä-Suomessa

TAULUKKO 3

puulaji ,
rungon koko ,
oksaisuus ,

Hakkuukuvion keskikoko , m3
Rungon
keskikoko,
m3

170

1

400

1

rungon pituus,

1 630

leimikon tiheys ,

Leimikon keskitiheys , m3/ha
85 1145 1 220

1 85 1145 1 220 1 85 1145 1220

Os uus leimikkotyypin puumäärästä,

%

0. 170

0. 8

o. 8

0.4

0.1

0.1

0. 5

0. 3

0.2

0 . 225

1. 3

2. 3

1.4

0. 5 1. 5 1. 2

1.6

6.0
6 .9

6. 5
0. 4

0. 3

0 . 275

0 . 9 1. 5 1.3

0.3

0. 00

1.0 1.5
0 .1 0.1

2. 5

0.5

1.0 1.6 1.5
1.2 2. 8 2.5

0. 5

0.1

0. 2

0 .600

12

0.4

9 . 0 20.6

0. 3 1.3

4. 2

ajouraväli ,
maasto

Ja

vuodenaika .
Työvaikeustekijöiden vaikutukset
ovat
vuonna 1977 voimassa olleiden metsä- ja
uittoalan työehtosopimuksen metsätyöpalkkataulukoiden mukaisia .
Päivätuotostaso
(kuvat 5, 6, 7) on laskettu Tilastokes-
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20
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g
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0.4
Rungon keskikoko, a3
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Kuva 5 . Rungon koon vaikutus ihmistyönä suoritettavan
avohakkuun tuotoksiin .
Olosuhteet: tynkäkarsittu
silmävaraisesti katkottu tukki ja noin 3 m kuitupuu;
leimikon tiheys 300 runkoa/ha; ajouraväli 15 .. . 25 m;
maastoluokka 1-2; oksaisuusluokat mänty 1-2 , kuusi 2-3 ,
lehtipuu 1-2; pituusluokka Etelä-Suomi 3 , Pohjois-Suomi
1 ; sulan maan aika

kuksen keräämän metsätyöntekijöitä koskevan
ansiotilaston ja Metsätehon tilastojen
perusteella .
Tuotokset on
funktioitu
regressioanalyysiä käyttäen. Selitettävänä
muuttujana funktiossa on hakkuutyön päivätuotos ja selittävinä muuttujina leimikkotyypin keskimääräiset
olosuhdetekijät .
Laskentasysteemissä ihmistyönä suoritettavan hakkuun tuotokset ja kustannukset lasketaan näiden funktioiden avulla kyseisiin
leimikko-olosuhteisiin .
Puunkorjuun optimointivaiheessa on ihmist yön resurssilaskelmissa otettu huomioon
hakkuumenetelmien todellinen jakauma laskentaj akson alussa . Metsätehon keräämien
korjuumenetelmätilastojen mukaan ihmistyövaltaisessa hakkuussa
pinnanmyötäisesti
karsitun , määrämittaan katkotun tavaralajimenetelmän osuus oli vuonna 1977 EteläSuomessa 56 % ja Pohjois-Suomessa 79 %
ihmistyönä korjattavasta määrästä . Rankamenetelmän (pitkä kuitupuu) osuus oli 9 %
korjuumäärästä .
Metsätehon suorittamien
tutkimusten mukaan rankamenetelmää käytet-

0 .1

0

0.2
0.3
0~4
Rungon keskikoko , m

0.5

0.6

Kuva 6 . Rungon koon vaikutus ihmistyönä suoritettavan
harvennushakkuun tuotoksiin . Olosuhteet kuten
kuvassa 5 paitsi ajouraväli 25 ... 35 m
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RIIJI&Oft keskikoko , a

Ku~a ~ ·

Rungon koon vaikutus ihmistyönä suoritettavan

er71~~ skaa~on tuotokseen. Olosuhteet: Kaikki puulajit ;
leLm1kon t~heys 300 runkoa/ha; maastoluokka 1-2; oksai-

suusluokat
maan aika.

mänt! 1-2, kuusi 2-3, lehtipuu 1-2 ;
Koko maa

sulan
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0

0.10

o.2o

o.Jo

o.49J

0.50

0.60

Rungon keskikoko, m

1 • Iao proaeeeori
2 • Iso harveateri

4 • Pieni h&rTeeteri,
kehitt;rneempi ver sio

3 • Pieni proaeasori,
kebi ttyneempi versio

6 • Pieni proseeaorj,

5 • Keskikokoinen proaeaaori
peruaveiaio

Kuva 8. Rungon koon vaikutus monitoimikoneiden tuotokS11n.
Olosuhteet: uudistushakkuu; leimikon tiheys
421. •. 650 runkoa/ha; maastoluokka 1--2; sulan maan aika

täessä hakkuun tuotos on 23 %suurempi
kuin vertailumenetelmässä eli tehtäessä
tynkäkarsittua silmävaraisesti katkottua
tukkia ja noin 3-metristä kuitupuuta. Tehtäessä pinnanmyötäisesti karsittua määrämittaan katkottua puutavaraa tuotos on 34 %
vertailumenetelmän tuotosta alhaisempi.
Tavaralajien puumääräosuuksilla painottamalla hakkuun todellinen tuotos on laskentajakson alussa Etelä-Suomessa 17 %ja
Pohjois-Suomessa 24 %alhaisempi kuin vertailutyömenetelmällä .
Vuoteen 1982 mennessä työmenetelmien käyttöä on oletettu
kehitettävän siten, että todellinen tuotos
yhtyy vertailumenetelmän tuotokseen . Tilapalsen hakkuutyövoiman päivätuotosten on
arvioitu olevan 15 %alhaisempia kuin vakinaisten hakkuumiesten päivätuotokset .
Viime vuosien vähentyneet korjuumäärät
ovat aiheuttaneet sen, että hakkuutyövoima
on lähes kokonaisuudessaan ollut koulutettua vakinaista työvoimaa . Tästä syystä
laskelmassa on oletettu, että hakkuutyössä
ei menetelmien kehitystä lukuun ottamatta
tuottavuus kohoa laskentajakson aikana .

3 . 2.2

Koneellinen puutavaran valmistus

Korjuuketjujen (määritelty kohdassa 2 . 3 ,
s . 8) tuotoslaskelmat on tehty siten, että
jokaiselle ketjun työvaiheelle on laskettu
asianomaista leimikkotyyppiä vastaava tuotos. Koneellisen puutavaran valmistuksen
leimikkokohtaisiin tuotoksiin vaikuttavat
rungon koko ,
leimikon tiheys,
leimikon koko ,
maasto ,
vuodenaika,
työmenetelmä,
hakkuutapa ja
puulaji .
Kuvissa 8 ja 9 on esitetty koneiden tuotostaso ja rungon koon vaikutus monitoimikoneiden käyttötuntituotokseen työskenneltäessä palstalla . Tuotokset perustuvat Metsätehon aika- ja seurantatutkimuksiin ja
tuotostaso on vuoden 1977 mukainen .

Kuva 9. Rungon koon vaikutus kaato-kasauskoneiden
tuotoksiin. Olosuhteet: leimikon tiheys 421 •• . 650
runkoa/ha; maastoluokka 1--2 ; sulan maan aika
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Monitoimikoneiden työmenetelmänä on ollut
sahatukin ja noin 3 m:n kuitupuun valmistus eli sama kuin laskelman ihmistyönä
tehtävässä puutavaran valmistuksessa . Tuo-

tokset on funktioitu regressioanalyysiä
käyttäen laskentamallia varten käyttökelpoiseen muotoon siten , että selitettävänä
muuttujana on ollut koneiden käyttötuntituotos ja selittävinä muuttujina tuotoksiin
vaikuttavat olosuhdetekijät .
Erillisen koneellisen kaato-kasaustyön jälkeen prosessoreiden tuotoksen on arvioitu
kasvavan 8 %perustuotoksesta. Joukkokäs~ttelyprosessorin tuotos kasvaa alle 0 . 15
m :n puita käsiteltäessä mainittua enemmän,
koska puiden joukkokäsittelyn mahdollisuus
lisääntyy valmistettaessa puutavaraa kasatuista puista.
Eri hakkuutavoissa monitoimikoneiden tuotokseen vaikuttavana on otettu huomioon
myös jäävä puusto . Ison ja keskikokoisen
prosessorin käyttötuntituotos laskee harvennus- ja väljennyshakkuussa 10 %perustuotoksesta .
Jos nämä prosessorit valmistavat puutavaraa kaato- kasauskoneen
jäljessä, käyttötuntituotos laskee harvennus- ja väljennyshakkuussa 5 %. Ylispuu- ja suojuspuuasentoon hakkuussa jäävä puusto alentaa ison ja keskikokoisen
prosessorin sekä ison harvesterin ja ison
kaato-kasauskoneen tuotosta 2 %perustuotoksesta .
Pienen kaato-kasauskoneen
tuotos kasvaa avohakkuussa kasvatushakkuuseen määritetystä perustuotoksesta 5 %.
Keskikokoisen prosessorin ja ison sekä
pienen harvesterin tuotoksen on arvioitu
kasvavan tarkastelujaksolla 3 %vuodessa.
Ison prosessorin tuotos kasvaa 2 %. Ilman
automatiikkaa toimivan kasvatushakkuiden
pienen prosessorin tuotos kasvaa alkuvaiheessa kolmen ensimmäisen vuoden aikana
4 % vuodessa. Myöhemmin, kun pientä prosessoria kehitetään ja automatisoidaan , se
pystyy lomittamaan eri työvaiheita keskenään . Lomittuvuushyödyt kohottavat tuotosta er1 leimikontiheyksissä 20 ... 25 %.
Tuonnempana tämän kehittyneemmän pienen
prosessorin tuotoksen on arvioitu kasvavan
3 %vuodessa . Tällä hetkellä melko kehittyneen · ison kaato-kasauskoneen tuotoksen
on arvioitu kasvavan 1 . 5 % ja pienen kaatokasauskoneen 2 . 5 % vuodessa . Monitoimikoneiden tuotosten kasvut perustuvat oletettuun koneiden teknisen toimivuuden ja käyttövarmuuden kehittymiseen .
3. 2. 3

toksia . Metsäkuljetuksen leimikkokohtaiS11n tuotoksiin vaikuttavat
hakkuutapa,
metsäkuljetusmatka,
maasto,
vuodenaika,
leimikon tiheys,
rungon koko ja
puutavaran kasaus .
Metsäkuljetustuotokset on määritetty erikseen avohakkuussa ja kasvatushakkuussa .
Käyttötuntituotokset ovat keskimääräisellä
metsäkuljetusmatkalla avohakkuussa 310 ...
14m3 ja kasvatushakkuussa 9 •.• 13 m , kun
maastoluokka on 1 •.. 2 . Avohakkuun metsäkuljetustuotos on laskettu 20 m:n ajouraväliä ja kasvatushakkuun metsäkuljetustuotos 30 m:n ajouraväliä käyttäen. Maaston
vaikutus metsätraktoreiden kuljetustuotokseen on otettu huomioon Metsätehon suorittamien työntutkimusten mukaisena.
Tukin ja kuitupuun osuudet kokonaiskorjuumäärästä vaihtelevat leimikon rungon keskikoen mukaan kuvan 10 osoittamalla tavalla .
Näiden määräsuhteiden vuoksi leimikon rungon keskikoko vaikuttaa metsäkuljetustuotokseen , kun tukki ja kuitupuu ajetaan
erikseen . Vaikutus on pieni tiheissä leimikoissa . Lisäksi tukin järeyden vaikutus
tuotokseen on otettu huomioon sekä avoettä kasvatushakkuussa .
Kasvatushakkuissa
kasausvähennysten ja
kasausmaksujen aiheuttamat muutokset perustaksan mukaiseen tuotokseen on maar1tetty siten , että on oletettu käytettävän

Metsäkuljetus

Metsäkuljetuksen käyttötuntituotokset vastaavat tasoltaan vuoden 1977 puutavaran
metsätraktorikuljetuksen ohjemaksujen tuo-

Kuva 10.

Puutavara1ajijak.au:ma rungon keskikoen mukaan
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puoliksi vaijerikasausta ja puoliksi kuormainkasausta .
Jäljelle Jaavan puuston
varomisesta johtuva metsäkuljetuksen tuotoksen alentuminen on otettu huomioon kasvatushakkuissa .

na keskimäärin 15 . 2 % vuodessa. Hakkuun
taksat ovat täten kohonneet keskimäärin
2. 8 %-yksikköä ja metsätyöntekijöiden päiväansiot yli 5 %- yksikköä elinkustannusindeksin nousua nopeammin .

Kuormatraktorit ovat v11me vuos ina j äreytyneet . Osin tämän vuoksi metsäkulj etuksen tuntituotokset ovat myös nousseet .
Tämänsuuntaisen kehityksen on arvioitu
hidastuvan ja siksi kuormatraktoreiden
metsäkuljetuksen tuotoskasvuksi on arvioitu tarkastelujaksolla vain 1 %vuodessa .

Laskelmissa on moottorisahamiehen bruttop.alvaansiona vuonna 1977 käytetty EteläSuomessa 147 ,13 mk:aa ja Pohjois-Suomessa
164 , 20 mk:aa . Tarkastelujaksolla oletetaan metsätyöntekijöiden bruttoansioiden
edelleen kohoavan 3 %-yksikköä vuodessa
yleistä kustannusten nousua nopeammin .

Puunkorjuun optimoinnin resurssilaskelmissa
on otettu huomioon valmistettavien puutavaralajien vaatimat tuotosmuutokset . Pitkän
rangan kasaus metsätraktorilla laskee lähtökohtatilanteessa metsäkuljetuksen tuotosta 2 % ja vuodesta 1982 eteenpäin 5 %
perustuotostasosta. Ti lapäisten resurssien
tuotos on laskelmassa arvioitu 10 % vakinaisten kuormatraktoreiden tuotosta alhaisemmaksi .

Pakollisia sosiaalikustannuksia ovat tapaturmavakuutus, sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutus , LEL- työeläke , ryhmähenkivakuutus ja vapaa-ajanvakuutus.
Lisäksi
tulevat ansiontasausjärjestelmästä, pakollisista suojavarusteista, vapaapäivistä ja
sairauspäivistä sekä vuosilomakorvauksista
aiheutuvat kustannukset. Ne ovat yhteensä
48 . 5 %nettopalkasta, joka ei sisällä moottorisahakorvausta . Bruttopalkasta niiden
osuus on 34 %.

3. 3

Kustannusperusteiden kehitys

3. 3. 1

Hakkuun kustannukset

Kustannuslaskelmia tehtäessä inflaation on
oletettu olevan laskentajaksolla 9 % vuodessa .
Työvoiman käyttämisestä työnantajalle aiheutuvat työvoimakustannukset koostuvat
palkkakustannuksista , pakollisista sosiaalikustannuksista ja vapaaehtoisista työvoimakustannuksista .
Metsäalan työehtosopimuksen mukainen hakkuun taksa nousi vuosina 1970-1973 keskimäärin 11 . 3 %vuodessa . Vuosina 1972-1976
hakkuutaksa on noussut nopeammin , keskimäärin 18 . 0 %vuodessa .
Metsätyöntekijöiden keskimääräiset bruttopäiväansiot moottorisahaa käytettäessä ovat
kehittyneet vuosina 1972-1976 seuraavasti .
1972

1973

1974

1975

1976

119 , 90

144 , 50

Työnantajan maksamat kulkemiskorvaukset,
majoituksesta aiheutuvat kustannukset sekä
opetus- ja työvoimakustannukset ovat 12 %
bruttopalkasta. Kaikkiaan henkilösivukustannukset ovat 46.0 %bruttopalkasta.
Kun kaikki ihmistyön kustannustekijät otetaan huomioon, työvoimakustannukset vuonna
1977 ovat hakkuussa Etelä- Suomessa 214 , 81
mk/miestyöpäivä ja Pohjois-Suomessa 239 , 73
mk/miestyöpäivä .
Tarkastelujaksolla arvioidaan henkilösivukustannusten kehittyvän siten , että ne
jakson lopulla ovat 55 . 5 % bruttopalkasta .
Pakollisten sosiaalikustannusten osuus on
tällöin 60 %nettopalkasta eli 42 % bruttopalkasta ja kulkemiskorvausten osuus pysyy
ennallaan , 8 . 5 %:na. Majoitus-, opetus- ja
työvoimakustannusten osuus kohoaa 3 . 5 : stä
5 %:iin bruttopalkasta .
Yhdistettäessä
eri
kustannustekijöiden
arvioitu kehitys työvoimakustannusten arvioidaan tarkastelujaksolla nousevan keskimäärin 12 . 4 %vuodessa eli 3 . 4 %-yksikköä
oletettua inflaatiota nopeammin .

mk/päivä
67 , 50

80 ,90

93 , 80

Ansiot ovat nousseet keskimäärin 20 . 9 %
vuodessa. Samana aikana on rahan arvo
alentunut elinkustannusindeksillä mitattu-
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3 . 3. 2

Konekustannukset

Konekustannukset koostuvat pääomakustannuksista , koneenkuljettajien palkka- ja sosiaalikustannuksista, käyttökustannuksista
sekä hallinto- ja ylläpitokustannuksista .

TAUWKKO

4

Vuoden 1977 mukaiset koneiden tuntikustannuslaskelmien perUsteet
sekä niiden arvioidut muutokset vuoteen 1986 asti

Hinta
Konetyyppi
1 000

Iso prosessori

Pieni prosessori

Muutos,

Tunti!!
Kustannusrakenne
Poisto- kustan
aika,
nukset
Pääoma- 1 Palkkaja ~osi--1Käyttö- rrlintoj~ ylläMuutos,
vuosia v . 1977
aa11p1to%/vuosi
mk
k u s t a n n u k s e t
osuus, %

Käyttöaste

%/vuosi

1 000
h

1 020

11.5

10.0

+1. 0

66.0

+0.6

4 .6

238

46

17

29

8

850

12.0

10.0

+1.0

66 . 0

+0 . 6

4.6

209

44

20

28

8
10

mk

Joukkokäsittelyprosessori

Nousu,

Käyttöikä

%

%/vuosi

540

12. 0

8. 5

+1.6

66 . 0

+0.6

4.5

166

41

23

26

1 380

11.5

10.0

+1. 0

60.0

+0 . 8

5.0

308

50

14

29

7

Pieni harvesteri

760

13.0

8.5

+1.6

60.0

+0 .8

5.0

216

21

25

22

26

9
10

Iso harvesteri
Iso kaato-kasauskone

720

10. 5

10 . 0

+1.0

68.0

+0.8

4.5

180

45
42

Pieni kaato-kasauskone

200

13. 0

7.0

+2.5

68.0

+0.8

5. 8

104

33

37

16

15

Kuormatraktori

540

10. 0

10. 4

+1.4

80.0

+0.5

5. 0

115

47

22

23

8

x)

Tuntikustannukset ovat Etelä-Suomen olosuhteiden mukaiset. Pohjois-Suomessa kustannukset
ovat kuljettajien suuremman palkkatason vuoksi 3,00 ... 4,00 mk kalliimmat.

Taulukossa 4 on esitetty konekustannusten
laskentaperusteita. Koneiden hintoina on
vuonna 1977 · käytetty kunkin konetyypin
keskimääräisiä markkinahintoja.
Mikäli
konetyyppiä ei ole tällä hetkellä markkinoilla (esim . pieni harvesteri), sen hinta
on arvioitu koneeseen tarvittavien komponenttien perusteella.
Eräiden metsäkonetyyppien hintojen kehityksestä on ollut käytettävissä tietoja
1970-luvun alkuvuosista lähtien . Kuormaa
kantavan metsätraktorin hinta on kohonnut
vuosina l97D-l977 keskimäärin 21.6 % vuodessa . Tähän lukuun sisältyvät paitsi tuntuvan teknisen kehityksen kustannukset
myös traktorikannan muutos j äreämpään suuntaan 1970-luvun alkuvuosina . Öljykriisin
aiheuttaman hintojen nousun laannuttua metsätraktorien keskimääräinen hinta on kohonnut vuosina 1977-1977
15 . 6 % vuodessa.
Kustannustason yleinen nousu oli 1975 kesäkuusta 1977 kesäkuuhun tukkuhintaindeksillä
mitaten 11 . 3 % vuodessa ja kuluttajahintaindeksillä mitaten 14 . 2 % vuodessa.
Koska metsätraktoreiden voimakkain tekninen kehittäminen näyttää olevan ohi, on
oletettu, että kuormaa kantavan metsätraktorin hinta kohoaa tarkastelujaksolla vain
l %-yksikön yleistä hintatason nousua
nopeammin .
Luotettavimmat monitoimikoneiden hintakehitystä osoittavat trendit ovat saata-

vissa isoista prosessoreista ja pienistä,
sykeperiaatteen mukaan toimivista prosessoreista . Ison prosessorin hinta on kohonnut vuosina 1973-1977 keskimäärin 16 . 2 %
vuodessa ja pienen prosessorin hinta vuosina 1972-1977 keskimäärin 13 . 7% vuodessa .
Kahtena viime vuonna vastaavat luvut olivat 12 . 3% ja 18.9% vuodess~, JOista
viimeksi mainittu luku sisältää myös tyypin
ja mallin muuttumisesta johtuvan hinnannousun.
Koska prosessoreiden tuotekehittely jatkuu
muun muassa niiden aiheuttamien puutavaravaurioiden vähentämiseksi, on otaksuttu ,
että ison prosessorin hinta kohoaa 2 . 5 %yksikköä ja muiden prosessoreiden 3 %yksikköä yleistä hintatason nousua nopeammn .

Iso harvesteri on nyt tuotteena lähes yhtä
valmis kuin iso prosessori . Sen hinnan on
arvioitu nousevan yhtä paljon kuin ison
prosessorin . Koska pieni harvesteri vaatii
runsaasti tuotekehittelyä, sen reaalihinnan
on arvioitu nousevan 4 %vuodessa.
Iso kaato-kasauskone on teknisesti kehittynein ja näin ollen sen hintakehityksenkin
oletetaan olevan vakaimman ja vain 1 . 5 %yksikköä vuodessa yleistä hintatason nousua
suuremman . Pieni kaato- kasauskone tarvitsee runsaasti tuotekehittelyä ja siksi sen
r .e aalihinnan on oletettu nousevan 4 % vuodessa .

l7

Metsätraktoreiden jäännösarvon otaksutaan
pysyvän muuttumattomana eli 35 %: na ostohinnasta . Koneiden rakenteessa tapahtuvan
erikoistumisen myötä monitoimikoneiden
jäännösarvojen oletetaan alenevan 25 %: sta
15 .•. 20 %:iin .
Pääomakustannuksiin vaikuttaa ratkaisevasti
myös koneiden käyttöikä . Tekniikan kehi ttyessä ja mallien vakiintuessa koneiden
tekninen ja taloudellinen käyttöikä on
yleensä kohonnut . Lähtökohtana laskelmissa.
on ollut tunteina arvioitu koneiden enimmäiskäyttöaika , joka on vuotuisen käytön
maaran mukaan laskettu käyttövuos i ks i.
Koneiden huollon ja kunnossapidon kehittymlsen ja parempien teknisten ratkaisuj en
myötä oletetaan koneiden käyttöiän kohoavan 1 . 0 . . . 1 . 6% vuodessa. Tähän keskimäära1sen käyttöiän pitenemiseen sisältyvät
esimerkiksi koneiden peruskorjaukset , jotka
joissakin tapauksissa ovat jo nyt taloudellisesti kannattavia . Myös koneiden käyttöasteiden oletetaan kohoavan paremman tekniikan ja koneiden käytön oppimisen myötä
0 . 5 . .. 0 .8 % vuodessa .
Poltto- ja voiteluaineet muodostavat käyttökustannuserän , jonka osalta on arvioitu
kotimaisten hintojen kohoavan tasaisesti
2 %- yksikköä vuodessa yleistä hintatason
nousua nopeammin . Perustana tälle ovat
arviot , että öljytuotteiden kansainväliset reaalihinnat kaksinkertaistuvat vuoteen 1990 mennessä .
Korjaus- ja huoltokustannuksiksi on laskettu 60 %poistosta , mikä pysyy tarkastelujaksolla muuttumattomana .
Koneenkuljettajien palkkojen ja ansioiden
oletetaan kehittyvän hakkuumiesten ansioiden tapaan eli kohoavan reaalisesti 3 %
vuodessa.
Konemiesten osalta pakollisten sosiaalikustannusten osuus on jakson alussa 47 . 5 %
bruttopalkasta ja työnantajan vapaaehtoisten opetus- ja työvoimakustannusten osuus
2 . 0 % bruttopalkasta eli yhteensä 49 . 5 %.
Konemiehiä koskevien pakollisten sosiaalikustannusten oletetaan olevan tarkastelukauden lopulla samat kuin hakkuumiestenkin
eli 60 % ja vapaaehtoisten sosiaalikustannusten 2 . 5 %, joten henkilösivukustannukset ovat 62 . 5% bruttopalkasta.
oletetaan
Hallintokustannusten kehitys
yhteneväksi rahan arvon kehityksen kanssa .
Koska kuljettajien kotona asuminen lisään-
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t yy, ylläpitokorvaukset pysyvät reaalise sti
samalla tasolla . Autojen polttoaineiden
reaalinen hinnannousu on 2 %vuodessa j a
se kohottaa kulkemiskorvauksia . Yhteensä
hallinto- ja ylläpitokustannusten arv1o1daan lisääntyvän 10 % vuodessa eli reaalisesti l % vuodessa .
3. 3. 3

Muut kustannukset

Puunkorjuuseen liittyvissä välillisissä
kustannuksissa er oja syntyy lähinnä hallintokustannuksiin kuuluvissa työnjohtokustannuksissa . Työnjobdon palkka- ja matkakustannukset on määritetty korjuuketjuille
työsuoritekohtaisina .
Laskelmassa yhden työnjohtajan toimintakapasiteetiksi on arvioitu
12 hakkuumiestä + kuormajuonto ,
kaatomiehet + 2 prosessoria + kuormajuonta tai
3 harvesteria + kuormajuonto .
Kustannukset on muunnettu vastaamaan nykyistä koneellistamisastetta j a mi ehi tystä .
Tällöin on saatu yhden työnjohtajan valvontaan 8 hakkuumiestä , 1 . 3 prosessoriketjua
tai 2 harvesteriketjua . Näiden ja kunkin
koneen käyttöasteen mukaisten vuosituotosten perusteella on laskettu puunkorjuun
suoritemäärä työnjohtajaa kohti vuodessa .
Kor juutyönjohtajan vuosikustannuksiks i on
saatu 62 000 mk . Siihen kuuluvat palkat ,
kulkemiskorvaukset, päivärahat ja sosiaalikustannukset .
Vuosittaisista puunkorjuumääristä ja työnjohtokustannuksista saadut yksikkö~ustan
nuks et ovat avohakkuussa 1 .•. 6 mk/m . Kasvatushakku~ssa vastaavat kustannukset ovat
2 . • . 8 mk/m .
3. 3 . 4

Puunkorjuun optimoinnissa käytetyt
vaihtoehtokustannukset

Puunkorjuun optimointimalli hakee puunkorjuukustannusten , korjuun työnjohtokustannusten ja korjuun kanssa samoja resursseja
käyttävien metsäosastojen muiden töiden
kannalta taloudellisimman toteutusvaibtoehdon . Tässä laskelmassa resurssien kokonaiskäyttö on tärkeä kustannustekijä . On
oletettu , että kaikki monitoimikoneet ovat
ympärivuotisesti työllistettäviä vakinaisia
koneita , jolloin puunkorjuutyön loppuessa
kone joutuu seisomaan . Kuormatraktorit ja

metsurit voivat olla joko vakinaisia tai
tilapäisiä. Nämä resurssit työllistetään
puunkorjuussa tai muissa töissä, esimerkiksi metsänhoitotöissä. Myös vakinaisilla
kuormatraktoreilla on työn loppuminen tiettyinä kausina mahdollista .
Tilapäisten resurssien käyttö on pienemmän
tuottavuutensa ja tästä aiheutuvien sivukustannusten vuoksi kalliimpaa kuin vakinaisten resurssien käyttö. Hakkuumiehillä
lisäkustannusten on arvioitu olevan 8 % ja
kuormatraktoreilla 10 % suoritettavan työn
kokonaiskustannuksista.
Lisäkustannusten
ohella tilapäisten resurssien käyttöä rajoittaa työvoiman vuodenajoittainen saatavuus.
Leimikoiden korjuukelpoisuus
vaikuttaa
vakinaisten resurssien käyttöön . Monitoimikoneita joudutaan tiettyinä vuodenaikoina
käyttämään niille epäedullisissa leimikoissa tai seisottamaan. Hakkuumiesten ja metsätraktoreiden työllistämiseen leimikoiden
korjuukelpoisuus vaikuttaa vieläkin ratkaisevammin, koska korvaavaa työllistämismahdollisuutta ei ole . Koneiden seisottamisesta on laskettu aiheutuvan kustannuksia
taulukon 5 mukaisesti . Kustannukset koostuvat pääoman korkokustannuksista, kuljettajien palkkakustannuksista sekä hallintoja ylläpitokustannuksista.
Hakkuumiehen
työttömäksi joutumisesta aiheutuvana kustannuksena on pidetty työttömyyskorvausta ,
mikä vuonna 1978 on 53 mk/päivä .

TAULUKKO 5

Työn puutteen takia koneen seisottamisesta
aiheutuvat kustannukset vuonna 1978

Seisottamiskustannukset,
mk/käyttötunti

Konetyyppi

Iso prosessori

98 , 70

Joukkokäsitte1yprosessori

92,90

Pieni prosessori

81 , 70

Iso harvesteri

122 , 40

Pieni harvesteri

102,10

Iso kaato-kasauskone

86 , 60

Pieni kaato-kasauskone

72,50

Kuormatraktori

58,10

TAULUKKO 6

Yksikkökustannusten kehitys
1975-01-01 . .. 1977- 07-01
Yksikkökustannusten kehitys
deflatoimaton

Resurssitekijä

kuluttaja- tukkuhintahintaindeksi11ä
indeksi11ä deflatoitu
deflatoitu
muutos, %/vuosi

Hakkuumies

13. 9
8. 5
8.0

Iso prosessori

Iso harvesteri
Kuormatraktori

9.9

+2 . 0

-1.3
-6.0
-6.4
--4 . 8

~-9

- 3. 3
-1.6

3.4 Ihmis- ja konetyön yksikkökustannusten kehitys
Ihmistyönä suoritettavan hakkuun yksikkökustannukset perustuvat työehtosopimusten
metsäpalkkataulukoiden mukaisiin välittömlln ja hakkuutyön välillisiin kustannuksiin . Välittömien ja välillisten kustannusten kehitys on arvioitu erillisenä.
Nämä yhdistämällä on saatu kokonaisyksikkökustannusten kehitys .

TAUWKKO 7

Ihmis- ja konetyön tuotosten ja kustannusten
kehitysarvio vuosiksi 1977-1986

Resurssi-

tekijä

Koneille on lähtökohtatilanteessa määritetty vallitseva käyttötuntituotos- ja
käyttötuntikustannustaso. Yksikkökustannukset arvioidaan tuottavuuden ja komponenteittaisen
käyttötuntikustannusten
kehityksen perusteell a .

KäyttötuntiYksikkötai päiväkustannukset
Yksikkö kustannukset
tuotok- def1a
def1a- defla
def1aset
~oimato toitu
oimaton toitu
J:ruutos , %/vuosi

Hakkuumies

o.o

12.

3.1

2. 0

11. 5

3.1
2.3

12.4

Iso prosessori
Joukkokäsitte1yprosessori

9 .3

0. 3

3.0

11.7

2. 5

8 .4

-o.6

3. 5
2.2
2. 6

Pieni prosessor· 4. 0/3. 0

Edellisellä kerralla puunkorjuun tuotosja kustannusperusteet on tarkistettu vuoden 1975 alun tasoon (Metsätehon tiedotus
336) . Tässä laskelmassa tarkistusajankohtana on käytetty vuoden 1977 puoliväliä .
Taulukossa 6 on esitetty ison prosessorin
ja harvesterin , kuormatraktorin sekä hak-

Iso harvesteri
Pieni harvester·

3. 0
3. 0

12. 8
11.
11. 8

Iso kaatokasauskone

1. 5

11.0

1.8

9.

Pieni kaatokasauskone

2.5

11.

2. 2

8. 7

-o.3

Kuormatraktori

1.0

10. 8

1.7

9 .7
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kuumiehen yksikkökustannusten kehitys tällä
aikavälillä.
Deflatointi (= rahan arvon
muuntaminen jonkin aikaisemman vuoden rahan
arvoa vastaavaksi) on suoritettu käyttäen
kuluttajahintaindeksiä (15 . 4 %/a) sekä
tukkuhintaindeksiä (11.7 %/a) kyseisellä
aikavälillä .
Monitoimikoneiden yksikkökustannusten kehitys perustuu Metsätehon
tuotostutkimuksiin ja tuntikustannuslaskelmiin . Kuormatraktorikustannukset vas taavat keskimääräistä ohjemaksujen nousua .
Hakkuumiehen kustannuksissa on otettu huomioon palkkojen sekä välillisten kustannusten nousu.

telyä, joka on tehty paikallisten keskimääräisten
korjuukelpoisuusolosuhteiden
perusteella .
Yrityksistä kerättyjen tietojen perusteella talven pituudeksi on
määritetty 4 kuukautta, kevät- ja syyskelirikon yhteenlasketuksi
pituudeksi
Etelä- Suomessa 4 ja Pohjois- Suomessa 3
kuukautta sekä kesän pituudeksi EteläSuomessa 4 ja Pohjois-Suomessa 5 kuukautta .
Kesän työajasta on vähennetty yhden kuukauden kesäloma .
Päätuloksien laskentaa varten on määritelty
puunkorjuun optimointimalliin
seuraava
perusvaihtoehto .

Taulukossa 7 (s. 19) on esitetty tutkimuksen tuotos- ja kustannusperusteilla lasketut yksikkökustannusten
kehitysarviot.
Deflatointi on suoritettu 9 %:n mukaan .

Puunkorjuuolot ja eri korjuumenetelmien
tuotokset ja kustannukset ovat kohdassa
3 (s . 9-19) esitetyn mukaiset .

Pienellä prosessorilla on taulukossa kaksi
lukua koneen eri kehitysasteille .

Vakinaisten resurssien määrälle
asetettu ylä- eikä alarajaa .

Verrattaessa taulukoita 6 ja 7 (s . 19)
keskenään havaitaan , että tässä tutkimuksessa ihmistyön kustannusten on arvioitu
kohoavan verrattuna konetyön kustannuksiin
selvästi hitaammin kuin kehitys on ollut
edellisellä 2 . 5- vuotiskaudella.

Tilapäisiä metsureita ja metsätraktoreita käytetään talvi- ja kelirikkakausina eikä määrää ole tällöin rajoitettu.

4
4.1
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Metsänhoitotöihin
oletetaan
EteläSuomessa käytettävän 440 000 miestyöpäivää/vuosi ja 110 000 metsätraktorikäyttötuntia/vuosi sekä Pohjois-Suomessa 176 000 miestyöpäivää/vuosi ja
44 000 käyttötuntia/vuosi. On oletettu,
että 35 ... 50% käytöstä ajoittuu kesään
ja 50 ... 65% kevät- ja syyskelirikkoaikaan .

Tarkastelujen rajaus

Tulokset koskevat metsäteollisuuden ja
metsähallituksen suorittamaa puunkorjuuta
sekä niiden suorittamia sellaisia metsänhoitotöitä, joissa käytetään samoja resursseja kuin puunkorjuussa . Tarkastelu kes kittyy jakson alkupuoliskoon eli vuosiin
1978-1982 , koska tarkat laskelmat on tehty
ainoastaan näille vuosille . Laskentavuodet
voidaan kuitenkin haluttaessa valita tarvetta vastaaviksi . Vuosien 1985-1986 kehitys esitetään lähinnä suuntaa antavana .
Osa tuloksista esitetään erikseen Etelä- ja
Pohjois-Suomea sekä koko maata koskevina
yhdistelminä, osa ainoastaan koko maata
koskevina . Resurssilaskelmissa on vuosierittelyn lisäksi käytetty vuodenaikaerit-

ole

Vakinaisiin koneisiin tarvittavia
investointeja ei ole rajoitettu .

TULOKSEI'

Puunkorjuun optimointimallilla tehdyt vaihtoehtolaskelmat on katsottava lähinnä esimerkeiksi, koska valtakunnallisesti on
hyvin vaikea määritellä toimintaa rajoittavia tekijöitä riittävän tarkasti . Yritysja hankinta- aluetason tarkasteluissa kyseisillä laskelmilla saavutetaan merkittävämpi
hyÖty .

e~

4.2

Runkopuun korjuumenetelmien
taloudellisuuden kehitys

Puunkorjuun taloudellisuuden
kehitystä
koskevat laskelmat on tehty perusvaihtoehdon mukaisesti alueittain siten , että
Pohjois- ja Etelä-Suomelle on laadittu
erikseen
paikallisia korjuuolosuhteita
vastaavat tulokset . Alueittaisista tuloksista on laadittu koko maata koskeva laskelma (kuva 11) .
Jakson alussa monitoimikoneilla suoritettavan puunkorjuun kustannukset ovat ihmistyövaltaisten korjuumenetelmien kustannuksia alhaisemmat lähinnä järeäpuustoisissa
kuusivaltaisissa uudistushakkuuleimikoissa
sekä osassa mänty- ja lehtipuuvaltaisia
avohakkuuleimikoita.

Puunkorjuukustannusten ja korjuun työnjohtokustannusten perusteella tarkasteltuna
olisi E~elä-Suomessa vuonna 1978 noin 8.3
milj . m eli 39% yritysten ja metsähallituksen runkopuurikorjuumäärästä eduliisempaa
korjata monitoimikoneilla kuin ihmistyövaltaisilla menetelmillä . Vastaava ~suus
Pohjois- Suomessa on noin 1 . 0 milj . m eli
19 %. Pohjois-Suomessa puusto ei ole niin
järeätä kuin Etelä-Suomessa ja täten
koneellistamiselle epäedullisempi, mutta
monitoimikoneilla suoritettavaan korjuuseen soveltuvien leimikoiden suurempi
runkolukutiheys ja vaikeampi oksaisuus
tekevät monitoimikoneiden käytön osassa
leimikoista taloudelliseksi .
Monitoimikoneilla suoritettavasta korjuusta l/3
olisi halvinta isoa harvesteria ja 2/3
ihmistyönä suoritettavaa kaatoa ja isoa
prosessoria käyttäen . Harvestereita tulisi
käyttää leimikoissa, joiden runkoluku on
suuri ja puusto järeää. Pohjois-Suomessa
puusto- ja leimikko-olosuhteet ovat harvestereille epäedullisemmat kuin EteläSuomessa , mutta toisaalta talven lumiolosuhteet puoltavat ihmistyönä tapahtuvan
erilliskaadon korvaamista
koneellisella
kaadolla .
Metsätehon keräämän korjuumenetelmätilaston mukaan monitoimikoneilla suoritettavan
puunkorjuun osuus hankintavuonna 1976/77
oli Etelä-Suomessa 6 % ja Pohjois-Suomessa
4 % metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen korjaamasta puumäärästä . Monitoimikoneiden kapasiteetti olisi riittänyt noin
kaksinkertaiseen korjuumäärään, mutta työllisyyssyistä koneita ei ole käytetty täystehoisesti. Työllisyyssyistä ja investointivarojen niukkuuden vuoksi uusia monitoimikoneita on viime vuosina hankittu vähän .
Vuonna 1982 Etelä-Suomessa koneellinen korjuu olisi ihmistyövaltai3ta korjuuta halvempaa noin 13 . 5 milj . m : llä eli 50 %:lla
metsäteollisuuden ja metsähallituksen korjaamasta puusta . Vast~ava määrä PohjoisSuomessa on 2 . 6 milj . m eli 38 %. EteläSuomessa arvioidaan koneellisten korjuumenetelmien taloudellisuuden kehittyvän
siten, että 2/3 monitoimikoneilla tapahtuvasta korjuusta olisi tällöin edullisinta
suorittaa isolla harvesterilla ja loppu 1/3
ihmistyönä suoritettavaa kaatoa ja isoa
prosessoria käyttäen .
Pohjois-Suomessa
kehitys ei ole näin selväpiirteinen . Siellä
isolla harvesterilla edullisemmin korjattavan puumäärän osuus olisi noin puolet monitoimikoneilla korjattavasta puumäärästä .
Ihmistyönä suoritettavan kaadon ja 1son
prosessorin käyttö olisi edullista noin
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Kuva 11. Ihmistyövaltaisen ja koneellisen puunkorjuun
edullisuusrajat metsäteo1lisuusyritysten ja metsähallituksen suorittamassa puunkorjuusaa

Fig. 11. The profitabUity range of l.abour-intenaive
and meahanised timber harvesting in timber harvesting
performed by forest induatry enterprises and
the National Board of Foreetry

neljänneksessä koneellisesti korjattavasta
puumäärästä ja loppu neljännes jakautuisi
usean korjuuketjun kesken . Näistä merkittävin osuus tullee joukkokäsittelyprosessoriin perustuville korjuuketjuille , joiden
käytön
taloudellisuutta Pohjois-Suomen
runkoluvuiltaan tiheä~ mutta rungon kooltaan suhteellisen pienet leimikot puoltavat .
Vuonna 1986 korjuun monitoimikoneilla arvioidaan olevan ihmistyöva3taista korjuuta
halvempaa noin 20 milj. m :llä eli 56 %:lla
yritysten ja metsähallituksen runkopuun
kokonaiskorjuumäärästä. Ison harvesterin
käyttöön perustuva korjuumenetelmä olisi
tällöin taloudellisin lähes kaikissa koneellisesti korjattavissa leimikoissa. Tällöin
korjuun monitoimikoneilla lasketaan olevan
ihmistyövaltaista korjuuta halvempaa 90 ...
95 %: ssa tukkivaltaisista avohakkuista ,
80 ... 85 %:ssa keskijäreistä avohakkuista ,
25 .. • 30 %:ssa kuituvaltaisista avohakkuis ta, 40 . . . 60 %:ssa ylispuu- ja suojuspuuasentoon hakkuista, 40 ... 60 %: ssa ylispui den ja suojuspuiden poistohakkuista sekä
10 . • . 15 %: ssa väljennyshakkuista . Runkopuuna korjattavissa nuorten metsien harvennuksissa ja muissa harvennuksiss a korjuu
monitoimikoneilla ei olisi vielä tällöinkään taloudellista .
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4. 3

Runkopuun korjuun
yksikkökustannukset

Runkopuun korjuu- ja korjuun työnjohtokustannusten deflatoitu kehitys on esitetty
kuvassa 12 . Kuvassa on eritelty korjuukustannukset minimoiva koneel listamisvaihtoehto (vrt . kuvaan 11 , s . 21) ja kokonaan
ihmistyövaltaisilla hakkuumenetelmillä suoritettava puunkorjuuvaihtoehto . Ihmistyövaltaisessa korjuumenetelmässä hakkuu on
ajateltu suoritettavan siten, että tynkäkarsittu runko katkotaan silmävaraisesti
tukiksi ja noin 3- metriseksi kuitupuuksi ,
joka kasataan ajouran varteen,eli samaa
työmenetelmää käyttäen kuin korjuukustannUkset minimoivan vaihtoehdon ihmistyönä
suoritettava hakkuu . Ihmistyövaltaisen
korjuuvaihtoehdon yksikkökustannusten on
laskettu vuonna 1978 o~evan Etelä-Suomessa
keskimäärin 35,40 mk/m , josta korjuun ~~
johtokustannusten osuus on noin 2 , 50 mk/m .
Vuonna 1977 käytettyjen hakkuumenetelmien
osuuksilla painottaen korjuukustannukset
vuonna 1978 ovat Etelä-Suomessa keskimäärin 2 , 50 mk/m3 kalliimmat kuin korjuukustannukset minimoivassa korjuun toteutusvaihtoehdossa (kuvassa 12) . Vast~ava ero
Pohjois-Suomessa on noin 4 , 00 mk/m • Täten
ihmistyövaltaisia
menetelmiä
edelleen
rationalisoimalla olisi mahdollista saavut3
taa Etelä-Suomessa keskimäärin 1 , 50 mk : n/m
kustannussäästö
kokonaiskorjuukustannuks~ssa
ja korjuukustannukset minimoivalla

koneellistamisella 1,00 mk : n/m 3 lisäsäästö .
Pohjois- Suomessa ihmistyövaltaisten menetelmien rationali~ointi
mahdollistaisi
lähes 4,00 mk:n/m kustannussäästön .
Koneellisella korjuulla pystytään l~sä
säästöä saavuttamaan noin 0,20 mk/m •
Vuoteen 1982 mennessä korjuun reaalikus tannusten arvioidaan nousevan vuoden 1978
tasosta Etelä-Suomessa 5 . 5 % ja PohjoisSuomessa 8.5 %, jos kumpanakin ajankohtana
käytettäisiin korjuukustannukset minimoivia korjuumenetelmiä . Vastaavat nousut
pelkästään ihmistyövaltaisia menetelmiä
käytettäessä olisivat Etelä- Suomessa 7 . 9%
ja Pohjois-S~omessa 8 . 7 %. Täten koneellistamisella pystytään Etelä- Suomessa hillitsemään puunkorjuukustannusten nousua
huomattavasti tehokkaammin kuin PohjoisSuomessa . Jos otetaan huomioon vuoden 1977
todellinen korjuumenetelmien käyttö ja
todelliset kustannukset , voidaan vuoteen
1982 mennessä puunkorjuun reaalikustannuksia sekä ihmistyövaltaisia että koneellisia
korjuumenetelmiä kehittämällä jopa alentaa
vuoden 1978 kustannustasosta .
Koneellistamisen taloudellisuutta harkittaessa on myös otettava huomioon lisäkoneellistamisen aiheuttamat kustannusvaikutukset kohdistettuna lisäkoneellistettuun
puumäärään . Kuvassa 13 on esitetty koko
maata koskevat puunkorjuun koneellistamisen rajakustannukset vuonna 1982 deflatoituina vuoden 1978 kustannustasoon . Val-
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Korjuu kokonaan kehittyneillä ihmistyövaltaisilla
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Kuva 12 . Korjuun ja sen työnjohdon yksikkökustannusten deflatoitu kehitys
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Fig . 12. Dejlated development of the per-tmit
costs of timbezo harvesting and its wozok
supezovision

takunnallinen korj . ukustannukset minimoiva
koneellisen korjuun puumääräosuus on tällöin 48 % kokonaiskorjuumäärästä. Jos
koneellisen korjuun osuus olisi tällöin
esimerkiksi 30 % kokonaiskorjuumäärästä ,
jää ihmistyövaltaiseen korjuuseen leimikoita , joista parhaissa koneellisella korjuulla saavutettava ~orjuukustannusten
säästö olisi 3 , 50 mk/m ihmistyövaltaiseen
korjuuseen verrattuna . Vastaavasti eslmerkiksi 55 %: n yli menevä koneellisen
korjuun osuus merkitsisi sitä, että monitoimikoneilla
jouduttaisiin korjaamaan
leimikoita , joissa ihmist~övaltainen korjuu olisi jopa 2,00 mk/m
edullisempaa .
Näitä korjuun rajakustannuksia ja mahdollisia muiden välillisten yritystaloudellisten kustannusten rajakustannuksia vertaamalla voidaan löytää kokonaistaloudellinen toimintaoptimi .
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4 . 5 Resurssien tarve
4.5 . 1

Ihmistyövoima

Hakkuun ja metsänhoitotöiden ihmistyövoiman
tarve on esitetty kuvassa 15 . Toimittaessa
korjuukustannukset minimoivan perusvaihtoehdon (vrt . 4.1, s . 20) mukaisesti metsu-
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Kuva 13. Vuoden 1978 kustannustasoon deflatoidut
puunkorjuun lisäkustannukset korjuukustannusten
kannalta optimaaliseen toimintavaihtoehtoon
verrattuna. Vuosi 1982. Koko maa

4. 4 Ihmistyön tuottavuus
Kuvassa 14 on esitetty hakkuun ja metsäkuljetuksen vaatimat ihmistyöpanokset Eteläja Pohjois-Suomessa . Laskelma on tehty
vuodeksi 1978 käyttäen sekä olemassa olevaa
monitoimikonekantaa että perusvaihtoehtoa.
Näissä laskelmissa on otettu huomioon tällöin käytössä olevat ihmistyövaltaiset
korjuumenetelmät ja niiden tuottavuus .
Paremmista korjuuolosuhteista ja edullisempien ihmistyövaltaisten korjuumenetelmien käytöstä johtuu, että ihmistyön tuottavuus vuonna 1978 on Etelä-Suomessa lähes
20 % suurempi kuin Pohjois-Suomessa .
Koneellistamisella ja ihmistyövaltaisen
kor~uun työmenetelmiä kehittämällä pystyttäisiin ihmistyön tuottavuutta parantamaan
vuoteen 1982 mennessä erittäin merkittävästi . Vuoden 1982 tuottavu~sluvut vastaavat Etelä- Suomessa3noin 14 m : n ja PohjoisSuomessa noin 12 m :n korjuumäärää käytettyä ihmistyöpäivää kohti. Tuottavuuskehityksen vauhdin lasketaan tämän jälkeen
hidastuvan siten, että vastaavat lu~t
vuonna 1986 olisivat Etelä-Suomessa 16 m3 /
ihmistyöpäivä ja Pohjois-Suomessa 14 m /
ihmistyöpäivä .
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Kuva 14 . Korjuun ihmistyöpanoksen kehitys eri
toimintavaihtoehdoissa

Fig . 14. Development of human Zabou.r input of
ha.rveating in the different aUernativea
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Stock of multipurpose logging machinss
that minimises the logging costs

Kuva 1 5.

Metsureiden tarpeen kehi tys .

Fig . 15.

Development of the need of Zoggers . AZZ Finland

reiden tarve laskisi tehokkaampien ihmistyövaltaisten ja koneellisten korjuumenetelmien
käyttöönoton johdosta lievästi vuoteen 1982
mennessä. Metsänhoitotyöt ovat merkittävä
työn kausiluonteisuuden tasaaja ja työmäärän lisääjä. Vuonna 1978 15 %korjuumäärästä olisi edullista korjata tilapäistä
tai kausityövoimaa käyttäen. Vuonna 1982
vastaava osuus olisi 9 %. Pohjois-Suomen
hakkuutyövoiman vakinaistamisasteen tulisi
olla korkeampi kuin Etelä-Suomen.
Vuonna 1978 käytössä olevilla monitoimikoneilla toimittaessa vakinaisten hakkuuresurssien tarve on lähes 2 000 miestyövuotta suurempi kuin toimittaessa korjuukustannukset minimoivan vaihtoehdon (perusvaihtoehdon) mukaisesti.
Vuotta 1978
koskevissa laskelmissa on otettu huomioon
metsänhoitotöiden ohella käytössä olevien
hakkuumenetelmien vaikutus ihmistyönä
suoritettavan hakkuun tuottavuuteen . Vuoteen 1982 mennessä ihmistyönä suoritettavan hakkuun tuottavuuden arvioidaan kehittyvän vastaamaan tynkäkarsitun ja silmä-
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varaisesti katkotun tukin ja ajouran varteen kasattavan noin 3- metrisen kuitupuun
teon tuottavuutta. Tämä tuottavuuskehitys
sekä koneellisen korjuun osuuden kasvu
kumoavat korjuumäärien kasvusta aiheutuvan
ihmistyövoiman lisätarpeen .
Perusvaihtoehdon mukaisessa laskelmassa
koneenkuljettajien tarve on koko maassa
vuonna 1978 noin l 700 vakinaista traktorinkuljettajaa ja noin 450 monitoimikoneenkuljettajaa. Vuonna 1982 vastaavasti tarvitaan noin 2 000 traktorinkuljettajaa ja
noin 800 monitoimikoneenkuljettajaa . Tämän
lisäksi tarvitaan jonkin verran tilapäistä
metsäkuljetuskalustoa . Koneenkuljettajien
osuus ylittää tämän laskelman mukaan 1980luvun alussa 20 %hakkuun kokonaistyövoiman
tarpeesta .
4. 5. 2

Koneet

Metsäteollisuusyritysten ja metsähallituksen suorittamassa korjuussa kuormatrakto-

Kuormat r&ktoreita,
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Kuva 16. Metsäkuljetukseen ,
esikasaukseen ja metsänhoitotyöhön käytettävän
metsäkuljetuskaluston tarpeen kehitys. Perusvaihtoehto. Koko maa
Fig. 16. Develcpment of the demand for forest haulage equipment used for
forest haulage, prebunching and silll'icuZturaZ work. Basic alternative.
AU Finland

r e i den tarve kasvaa lähes korjattavien puumääri en suhteessa (kuva 16} . Kun puumäärät
kasvavat vuodesta 1978 vuoteen 1982 noin
26 %, kasvaa vakinaisten metsätraktoreiden
tar ve 19 %. Tilapäisen metsäkuljetuskaluston työsuorite laskee vuoden 1978 15 %: sta
vuoteen 1982 13 %: iin kokonaistyösuor itteesta .
Metsäkuljetuskaluston tarpeen
kehitys jatkuu samansuuntaisena vuoteen
1986 asti . Laskelmissa traktoreita on
oletettu käytettävän siten , että puolet
traktoreista on yksivuorotyössä ja puolet kaksivuorotyössä .
Korjuukustannukset minimoivan perusvaihtoehdon edellyttämä monitoimikoneiden määrä
on esitetty kuvassa 17 . Isojen prosessoreiden ja harvestereiden on oletettu toimivan ympärivuotisessa kaksivuorotyössä .
Käytännössä saattaa olla myös koneita ,
jotka eivät toimi kaksivuorotyössä. Tämä
vaikuttaa tarvittavien koneiden lukumäärään , mutta ei oleellisesti koneellisen
puunkorjuun taloudellisuuteen . PohjoisSuomen vuoden 1982 konemäärissä on isojen

pr osessoreiden ja harvestereiden lisäksi
21 yksivuorotyössä toimivaa pientä kaatokasauskonetta ja 17 joukkokäsittelyprosessoria . Harvestereiden osuuden lisääntyminen on monitoimikoneiden lukumäärän kasvun
ohella merkittävin kehityspiirre . Harvester eiden osuuden lisääntyminen jatkuu tarkastelujakson loppuun asti .
Puunkorjuun kehityksestä on tehty useita
eri laskelmia . Vuonna 1975 julkaistussa
Metsätehon tiedotuksessa 336 arvioitiin
monitoimikoneita tarvittavan vuonna 1982
540 , jos koneellistamisvauhti on tiedotuksessa esitetyn mukainen . Tällöin vuod3n
1982 korjuumäärä arvioitiin 5 milj. m
suuremmaksi kuin tässä tutkimuksessa .
Metsätehon ja Sitran vuonna 1978 ilmestyneessä puunkorjuutekniikan kehittämistä
lähivuosina käsittelevässä tutkimuksessa
arvioitiin lähinnä puunkorjuun välillisten
kustannusvaikutusten ja kansantaloudellisten näkökohtien perusteella koneellistaIDisasteen käytännössä jäävän vuonna 1982
20 %:iin metsäteollisuusyritysten ja metsä-
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hallituksen korjaamasta puusta . Monitoimikoneita arvioitiin tarvittavan 200 kappaletta. Määräarvioiden erot johtuvat siis
joko laskentaperusteiden erilaisuudesta
tai erilaisesta tarkastelulähtökohdasta .
4 . 5. 3

Investoinnit korjuukoneisiin

Korjuun koneellistaminen vaatii pääomia .
Vakinaisten kuormatraktoreiden ja monitoimikoneiden hankintoihin vuosittain tarvit tavat rahamäärät on esitetty kuvassa 18 .
Pääomien poiston on tässä oletettu tapahtuvan tasapoistoa käyttäen . Vuodelle 1978
on esitetty sekä tällöin käytössä olevaa
monitoimikonemäärää että korjuukustannukset minimoivaa perusvaihtoehtoa vastaavat
poistotarpeet . Vuoden 1982 rahamäärät on
deflatoitu vuoden 1978 kustannustasoon .
Korjuukustannukset minimoivassa perusvaihtoehdossa vuonna 1978 vuotuisiin korjuu-
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Kuva 17. Korjuukustannukset
minimoivan koneellistamisen
edellyttämä monitoimikoneiden
määrä

Fig . 17.

Nwnber of multipurpose l.ogging machines
required for mechanisation
that minimises
the harvesting costa

konehankintoihin tarvittava rahamäärä on
27 milj. mk suurempi kuin tällöin käytössä
olevan monitoimikonekaluston hankinnat
vaativat. Lisäys kohdistuu kokonaan monitoimikoneisiin .
Laskelman mukaan vaihtoehtojen välinen lisäkoneellistaminen vaatisi investointeja lis~oneellistetun puumäärän osalta 5 , 14 mk/m . Vastaavaan puumäärään kohdist3tut kustannussäästöt olisivat 1,62 mk/m eli yhteensä 8 . 5 milj . mk .
Täten lisäinvestoinnit monitoimikoneisiin
antaisivat korjuukustannusten osalta sijoitetulle pääomalle 32 %: n tuoton .
Tämän
lisäksi tulee tuntikustannuslaskelmassa
oleva 10 %:n korko .
Perusvaihtoehdon mukaiset korjuukoneiden
hankinnat vaatisivat vuonna 1982 vuoden
1978 rahana noin 231 milj. mk .
Tämä on
77 % enemmän kuin vastaavalla vaihtoehdolla vuonna 1978 .
Korjattua puumäärää
kohti lasketut poistot ovat vuonna 1978
4 , 69 mk/m3 ja vuonna 1982 6 , 85 mk/m3 .

Puumäärää kohti laskettu reaalinousu on
46 % ja täten huomattavasti pienempi kuin
kokonaisnousu .
Vakinaisiin monitoimikoneisiin ja metsätraktoreihin sitoutunut kokonaispääoma on
laskelman mukaan todellisella monitoimikonekalustolla toimittaessa vuonna 1978
noin 490 milj. mk. Toimittaessa perusvaihtoehdon mukaisella korjuukustannukset
minimoivalla tavalla sitoutunut kokonaispaaoma olisi vuonna 1978 660 milj . mk ja
vuonna 1982 1 170 milj . mk vuoden 1978
kustannustasoon deflatoituna.
4.6
4.6 . 1
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Vaihtoehtotarkastelu
Yleistä

Puunkorjuun kehitystä on edellä tarkasteltu
lähinnä laskentaa varten määritellyn perusvaihtoehdon mukaisena sekä vuoden 1978
tilanteessa myös lähtötilanteen konemäärien ja korjuumenetelmien mukaisena. Käytännössä puunkorjuun kehitykseen vaikuttaa
useita edellä huomioon ottamattornia seikkoja . Tässä vaihtoehtotarkastelussa selvitetään esimerkinomaisesti laskentamallin
käyttömahdollisuuksia eri ongelmatilanteissa . Tarkastellut vaihtoehdot koskevat
kaikki Etelä-Suomen olosuhteita ja vuotta
1982 . Eri perustekijöiden muutosten vaikutusta laskelman lopputulokseen on käsitelty
Metsätehon tiedotuksessa 336 .
Kyseinen
herkkyysanalyysi on käyttökelpoinen tämänkin tutkimuksen tulosten herkkyyttä arvioitaessa .
4.6 . 2

Milj.mlt

Korjuutyövoiman rakenne

Puunkorjuun optimointimallilla tarkasteltiin tilannetta, jossa tilapäistä työvoimaa ei ole saatavissa hakkuu- eikä metsänhoitotöihin . Muilta osin toimintavaihtoehdon rajoitukset pidettiin Etelä-Suomea
koskevan perusvaihtoehdon mukaisina .
Puunkorjuun keskimääräiset kustannukset
nousivat tässä vaihtoehdossa noin 0 , 40 mk/
m3 vuoden 1978 rahana. Perusvaihtoehdossa
tilapäisellä työvoimalla korjattavaan puum~ärään kohdistettuna nousu on yli 2 , 00 mk/
m .
Vakinaisten metsureiden tarve nousi 24 %
ja metsureiden työllistäminen kelirikkakautena vaikeutui .
Korjuuolosuhteista
johtuvaa työttömyyttä ilmeni hakkuumiestä
kohti keskimäärin 12 työpäivää vuodessa.

0

1978
Oleva monitoiaikonekanta

1978

1982 Vuosi

Korjuukustannukset minimoiTa
monitoimikonekanta

Kuva 18 . Vuoden 1978 kustannustasoon def1atoitu koneiden
hankintoihin tarvittavien rahamäärien kehitys. Koko maa

Vakinaisten kuormatraktoreiden tarve kohosi
30 %. Traktoria kohti kelirikkaaikojen
työllisyys heikkeni 11 seisokkipäivää vuodessa .
Koneellisen korjuun osuutta hakkuu- ja
metsäkuljetusresurssien
vakinaistaminen
alensi yli 4 %-yksikköä .
Koneellinen
korjuu keskittyi perusvaihtoehtoa selvemmin isojen prosessorien käyttöön palstalla .
4. 6. 3

Metsänhoitotöiden määrä
ja ajoitus

Metsänhoitotöiden vaikutusta puunkorjuun ja
metsänhoitotöiden kokonaiskustannuksiin ja
resurssien käyttöön selviteltiin tarkastelemalla kahta vaihtoehtoa . Toisessa metsänhoitotyöt rajattiin kokonaan pois ja
tarkasteltiin pelkkää puunkorjuuta. Toisessa metsänhoitotöiden annettiin vapaasti
hakeutua mihin tahansa vuodenaikaan toteutettaviksi .
Ilman metsänhoitotöitä olevassa vaihtoehdossa puunkorjuun toteutuskustannukset
nousivat vuoden 1978 rahana 0 , 25 mk/m3
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perusvaihtoehtoon verrattuna. Tilapäisten
metsureiden tarve kohosi yli 2 . 5-kertaiseksi ja tilapäisen metsäkuljetuskaluston
tarve lähes 1.5-kertaiseksi. Koneellisen
korjuun osuus ei oleellisesti muuttunut.
Vaihtoehdossa , jossa metsänhoitotöiden
annettiin vapaasti ohjautua mihin tahansa
vuodenaikaan, saavutettiin kustannussäästö,
joka puunkorjuukustannuksiin projisoituna
vuoden 1978 rahana oli 0,33 mk/m3. Tässä
vaihtoehdossa metsänhoitotyöt ohjautuivat
lähes kokonaan suoritettaviksi kevät- ja
syyskelirikkokausina, jolloin puunkorjuussa
on sopivien leimikoiden puuttuessa yleensä
vajaatyöllisyyttä.
Vaihtoehdon metsuriresurssit olivat kokonaan vakinaisia . Metsäkuljetuksessa jouduttiin vieläkin käyttämään jonkin verran tilapäistä metsäkuljetuskalustoa talviaikana .
Koneellisen
korjuun osuuteen tämäkään vaihtoehto ei
vaikuttanut.
Laskelmat osoittivat, että metsänhoitotyöt
tasaavat resurssien käyttöä, mikä taas
alentaa kokonaiskustannuksia . Metsänhoitotyöt tulisi ilmeisesti niin suurelta osin
kuin mahdollista metsänhoitotöiden toteutusta vaikeuttamatta ja kustannuksia oleellisesti kohottamatta suorittaa niinä kausina, jolloin korjuu leimikoiden korjuukelpoisuusolosuhteiden vuoksi on vaikeata .
4. 6 . 4

Investointirajoitukset, koneiden
valmistuskapasiteettirajoitukset
ja koneellistamisaste

Laskentamallilla tarkasteltiin vaihtoehtoa,
jossa vakinaisten koneiden hankintoihin
tarvittavien investointien ylärajaa laskettiin perusvaihtoehdon toteutuneesta määrästä noin 15 %. Investointirajoitus alensi monitoimikoneilla korjattavaa puumääräosuutta 10 %-yksikköä.
Keskimääräiset
puunkorjuun yksikkökustannuk3et nousivat
vuoden 1978 rahana 0 ,10 mk/m . Ihmistyövaltaisiin menetelmiin siirtyneeseen puumäärään kohdistettuna nousu oli 1, 00 mk/m3 .
Monitoimikoneilla suoritettavassa korjuussa
tapahtui lievää siirtymää prosessorilla
tapahtuvaan korjuuseen .
Investointirajoitusten kanssa hyvin samantyyppisiin tuloksiin päädyttiin , kun käytettävien monitoimikoneiden määrälle asetettiin yläraja. Tässä vaihtoehdossa
koneiden lukumääriä rajattiin noin puoleen
perusvaihtoehdossa tarvittavien monitoimikoneiden määrästä . Koneellisen korjuun
puumääräosuus laski noin 50 %: sta no1n
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30 %:iin eli jonkin verran vähemmän kuin
monitoimikoneiden maara. Tämä johtuu
siitä, että vähäisempi määrä koneita pystytään työllistämään paremmissa olosuhteissa .
Puunkorjuun yksikkökustannukset nousiva3
vuoden 1978 rahan~ keskimäärin 0 , 45 mk/m
eli yli 2 , 00 mk/m ihmistyövaltaisiin menetelmiin siirtyneen puumäärän osalta . Vakinaisten metsureiden tarve kasvoi 23 %.
Metsäkuljetuskaluston tarve muuttui va1n
vähän .
Koneellistamisasteessa tapahtuvien muutosten vaikutusta kustannuksiin on käsitelty
kohdassa 4 . 3 (s . 22) . Resurssien tarpeissa
tapahtuvat muutokset ovat yhteneviä konemäärärajoituksilla lasketun vaihtoehdon
kanssa.

5

LASKELMAN KÄYTETTÄVYYS

Runkopuunkorjuun kehityslaskelman tehokas
käyttö suunnittelun apuvälineenä edellyttää
laskelman perustana olevien leimikoiden
korjuuolosuhdetietojen ja työmenetelmi en
sekä koneiden tuotos- ja kustannusperusteiden seuraamista ja niiden aiheuttamien
muutosten huomioon ottamista tulosten
tulkinnassa .
Valtakunnallista laskelmaa voidaan käyttää
apuvälineenä esimerkiksi suunniteltaessa
yritysten puunkorjuun kehittämistä , kuljettajien koulutusta ja koneenrakennusohjelmia.
Laskentamalli mahdollistaa myös yrityskohtaiset tai alueittaiset korjuun kehityslaskelmat . Yrityskohtaisissa tai alueittaisissa laskelmissa käytetään Metsätehon
laatimia ja ylläpitämiä tuotos- ja kustannusperusteita sekä yrityksestä tai alueelta
kerättyjä korjuuolosuhde- ynnä muita tietoja . Laskelma tarkentaa valtakunnalliset
tulokset vastaamaan paikallisia olosuhteita . Systeemillä voidaan lisäksi suorittaa vaihtoehtolaskelmia, joiden avulla
pystytään varautumaan tuleviin tilanteiSlln .

On kuitenkin korostettava, että tässä
lasketut tulokset eivät ole ennusteita
siitä miten puunkorjuu tullee kehittymään ,
vaan ne ovat laskelmia erilaisista toimintaja kehitysvaihtoehdoista .
Puunkorjuun todelliseen kehittymiseen vaikuttaa useita tässä esitetyn perusvaihtoehdon ulkopuolelle jääviä yritys - ja kan-

santaloudellisia
· i -· ''i.tä.
Tällaisia
ovat esimerkiks:
an määrään , koulutukseen ja työlli::.., . ~n liittyvät seikat,
vallitseva rahoitustilanne ja tarvittavien
koneiden saatavuus, korjattavien puumäärien
kaus i- ja suhdannevaihtelut, puutavaran
laatuvaatimukset, palkkausjärjestelmien
V

mahdolliset muutokset, asennekysymykset
sekä yhteiskunnan asettamat rajoitukset.
Ne voivat joko nopeuttaa tai hidastaa puunkorjuun kehitystä . Niiden vaikutusta on
mahdollista tarkemmin analysoida esimerkiksi yrityskohtaisten kehityslaskelmien
yhteydessä.
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THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMICALNESS OF STEMWOOD HARVESTING METHODS IN 1978-1986
By

Airi Eskelinen , Esko Mikkonen , Antti Myllyniemi,
and Jaakko Peltonen

S u mma r y

This study continues and supplements t~e
timber harvesting development calculations
published in 1972 and 1975 (Metsäteho
Reports 314 and 336) . The aim was , on the
one hand , developing and test planning
models for the development of timber
harvesting and , on the other hand, to
revise output and cost bases needed in the
planning of the development of timber
harvesting and to prepare a development
calculation for 1978-1986 .
The simulation model for stemwood harvesting costs under consideration in the study
is a more developed version of the earlier
model . The optimation model of stemwood
harvesting is the LP model evolved in this
study (Fig . 2 , p . 7) which is intended as
an aid in alternative calculations for
timber harvesting on a country- wide or
company basis . The optimation model minimises the total costs of timber harvesting
and of the other forms of work that use
the same resources as harvesting . The
models have proved to be serviceable aids
for the planning of the development of
timber harvesting.
The basic data available regarding the
timber harvesting conditions in our country and of the cost factors of timber
harvesting and their development were
collected .
The development calculation of timber
harvesting of logging operations carried
out by the forest industry in forests of
its own and for timber bought on the stump ,
and those performed by the National Board
of Forestry (in all approx . 85 % of the
total volume of commercial felling) is not
a prognosis of how timber harvesting will
be developed in Finland . It is designed
to show the methods by which timber
harvesting could be performed in the most
economical way as regards costs .

Timber harvesting in 1978 using multipurpose logging machines ( = MPLMs) 1s
cheaper with regard to the costs of
harvesting and its work supervision than
the developed labour- intensive harvesting
in 35 % of the total of timber harvested
by forest industry enterprises and the
National Board of Forestry (Fig . ll , p . 2l) .
The share is 39 %for South and 19 %for
North Finland . The calculation concurs
with the principles of business economy and
does not take into consideration the economic standpoints that rema1n outside
business economy nor the indirect cost effects possibly caused by timber harvesting .
Timber harvesting by MPLMs in South Finland
in 1982 is calculated to be cheaper than
devel~ped
labour-intensive harvesting in
50 %of the quantity harvested and in 1986
in 59 %. The comparable percentages for
North Finland are 38 and 48 , respectively .
In the previous Metsäteho calculation
(Metsäteho Report 336) timber harvesting
by MPLMs was found to be cheapest in South
Finland in 1978 in 22 %and in 1982 in 47 %
of the quantity of timber harvested by
forest industry enterprises and the
National Board of Forestry ; the comparable
percentages for North Finland were 5 and
24 , respectively . The costs of mechanised
harvesting have developed up to 1978 more
favourably than estimated compared with
the costs of developed labour- intensive
harvesting .
For the final half of the
calculation period the results of the
previous and the present calculation almost
correspond as far as the share of mechanised harvesting is concerned .
The most economical of the mechanised
harvesting methods are those in which
either a large processor or large harvest er
works in the cutting area . The processor
had a greater role than the harvester at
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the beginning of the ealeulation period.
The situation will be reversed by 1982 .
Harvesting methods based on the use of
a mass- handling proeessor may eome into
question in North Finland .
It is possible through developed labourintensive logging methods and meehanised
harvesting methods to eurb the real eosts
of harvesting and , 1n some eases, even to
reduee them in the initial phase .
After
the introduetion of the most eeonomieal
harvesting methods the annual real inerease
in the average per- unit eosts is set at
1 ... 2% (Fig. 12 , p . 22) .
If timber harvesting 1s rationalised to
bring the harvesting eosts down to the
lowest possible, the effeet on the part
faetors of timber harvesting will be as
follows .
The human labour input required by
harvesting will deerease pereeptibly
(Fig . 14 , p . 23)
The need of permanent and temporary
logging labour will deerease slightly
throughout the period in spite of the
growth of the harvesting quantities
(Fig . 15, p . 24)
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The demand for permanent forest haulage
equipment wil1 grow by 5 % per annum
(Fig . 16, p . 25)
The demand for MPLMs will inerease:
2-fold in 1982 and 2.5- fold in 1986
eompared with the demand in 1978
(Fig . 17, p. 26)
Timber harvesting has not been meehanised
in praetiee at the rate foreseen by the
minimation ealeulation for harvesting
eosts , for many reasons . The share of
timber harvesting by MPLMs will probab1y
rema1n under 10 %in 1978. Some 100 MPLMs
are 1n use .
The study also exam1nes how the various
ehanges in the basie faetors affeet the
development of eeonomieal meehanisation of
timber harvesting.
The results ean be used as a basis for
long- term planning and deeision-making
in timber harvesting. By applying the ealeulation model to enterprises or regions
solutions may be found whieh deeisionmakers ean use for direeting future development .

ISBN 951-673-{)41-8

