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T1 I VISTE LMÄ 

Tu;t/UmU6 on jai:lwa. MU.J.>äi:ehon vuoJ.J..i.na. 1912, 
1915 ja. 19TB ilmu:t.ynwun puunlwJtjuun 
kehilyJ.Jwkelmun . Ny:t. :t.a.voil.:t.eena oU 
Ml.vil.:tiiä. , mill.a...i.nen on eJt..i. kOJt j uu.menetel.
m..i.en kä.y:t.ön kU6:t.a.nnU6Wpa.ilukyky 1980-
luvun loppupuo~kolla. mef".J.>ä.:t.eolU'.luUlltj!t..i.
:t.yJ.J:t.en ja. mef"i>ä.ha.lU:t.ukJ.Jen pu.u.nkoJtjuU6J.Ja. . 

PuunkoJtjuun kehilyJ.Jla.J.Jkelma. e..i. ole ennUll:t.e 
J.J.{_.{_;tä. , m..i.:t.en koJtjuu;ta. kehiletä.än , va.a.n 
J.Jillä py!til.ää.n J.J el.vil.:t.ämään , m..i.:t.ä menetel.
m..i.ä. kä.y.t.:t.äen puu vo..i.da.a.n koJtja..t.a. .t.a.loudel.
w ..i.mm..i.n • Y Jt..i.:t.yJ.J.t.a.lo ud e1.W :t.en pe!t..i.a.af:
:t.uden muka...i.J.J UJ.Ja. 1".a.JtkM:t.el.U6J.Ja. on o:t.U.:t.u 
huom..i.oo n puunkoJt j uukUll:t.a.nnukJ.J et ja. koJt j uun 
:t.y ö n jo h:t.o kU6 :t.a.nnukJ.J et . 

L..i.J.Jä.k.J.J..i. puunkoJtjuun keh..l:t.tjMuun.tÅ.a. J.Jelv..i.-
:t.U;tun myöJ.J kyJ.J el.y:t.u;t/Umuk.J.J eUa. , joka. 
kohfu:t.U;tun MU.J.>ä.:t.ehon jäJ:,eny!t..i.:tyJ.J:t.en 
ha.nk..i.n:t.a. -a.lue..i.lle ja. me.t.J.>ä.ha.lU:t.u/u,en pu
Jt..i.kunnille . 

Mo n..i.:t.o..i.m..i.ko ne..i.lla. va.lm..i.J.J:t.U.:t.a.va.n puumääJtä.n 
oJ.JuU6 me.J"i>ä:t.eol-UJ.Juuden ja. mef"i>äha.lU:t.uk
J.Jen kOJtjuU61".a. on nyky..i.J.J..i.n no..i.n 20 %. KyJ.Je
ly.t.u:t.fU.mukJ.J en mukaan koneel.W en ha.kkuun 
oJ.JuU6 nou.J.Jee vuoteen 1990 mennuJ.Jä 26 %:un. 
KU6:t.a.nnU6:t.ek..i.jäi: näy.t.:t.äväi: ku...i.:t.enk..i.n puol
:t.a.va.n huoma..t.:t.a.va.J.JLi. a.k.tuv..i.J.J empa.a. hakkuu
työn koneel.W.t.a.m..i.J.J:t.a. . 

K ehilyJ.Jla.J.J k elma.n mu ka.a.n mo n..i.:t.o..i.m..i.ko neili.a 
ka.nna..t.:t.a...i.J.J..i. vuonna. 1985 koJtjaf:a. 48 % koJt
juu.mää.Jtä.J.J:t.ä ja. vuoteen 1990 mennUJ.Jä. :tämä. 
MuU6 kohoC'vi.l>..i. 69 %:un. Koneel.Wen :työn 
ja. ..i.hm..i.J.J:t.yön vä.Unen kU6:t.a.nnU6Wpa.ilukyky 
on J.Ja.ma. E:t.el.ä. - ja. Pohjo..i.J.J-SuomUJ.Ja. . MUi>ä.
:t.ehon edel.WuJ.Jä. , vuonna. 1918 ilmu:t.y
neuJ.Jä. la.J.Jkelma.J.JJ.Ja. a.Jtv..i.oilun , U;t.ä vuonna. 
1985 mon..i.:t.o..i.m..i.konwun peJtUll:t.uvilla. mene
:t.eiJn,i..U.ä. on .t.a.loudel.W:t.a. koJtjaJ:a. 54 % 
mef"i>ä:t.eolWuU6tj!tdtj6:t.en ja. mUi>äha.lU:t.uk
J.Jen koJtjuu.mää.Jtä.J.J:t.ä . La.J.Jkelm..i.en väUnen eJto 
joh.t.uu läh..i.nnä J.J..(_.{_;tä. , U.:t.ä. :t.ä.Mä uUll..i.m
ma.J.JJ.Ja. .t.u:t./UmukJ.JuJ.Ja. eM..i.ha.JtvennUll:t.en o6uU6 
koJtjuumä.äJtäJ.J:t.ä. on ka.kJ.J..i.nkeJt:t.a...i.nen . 

Ha.JtvU:t.e!t..i.menetel.mä:t. nä.y.t.:t.ävä:t. :tulevan 
edulW..i.mm..i.kJ.J..i. va.Ua.o6a.J.JJ.Ja. kOJtjuu..t.a. . KU6-
.t~nnUlleJto:t. p!tOJ.JUJ.Jo!t..i.menete1.m..i...i.n uvä:t. 
ku...i.:t.enka.a.n ole kov..i.n meJtW.:t.äv..i.ä va.M..i.n
ka.a.n lu.mU.:t.oma.n ma.a.n oloJ.Juh:t.wJ.Ja. . 

JoJ.J ha.kkuun koneel.W:t.a.m..i.nen etenee puun
ha.nk..i.n.t~oJtga.n..i.J.J a.a.i"Å..o..i.d en ennU6 :t.a.ma.Ua. :ta.
va.lla. , noUlleva.f: pu.u.nkoJtjuun ku/Umä.äJtä...i.J.Je:t. 
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y kJ.J ..<. kkö kU6 .t .a. n nuk.J.J et v uo d u J.J a. Jt ea.a.l..i.J.J u .t ;_ 
2 %. Ennen ka...i.kkea. ha.kkuun koneel.W.t.a.
m..i.J.J.t.a. nopeu..t;t.a.ma.lla. ja. oJ.Ja.l:t.a.a.n myö6 kehil
:t.yne..i.mp..i.en ..i.hm..i.J.J:t.yö va.U.a...i.J.J:t.en menetel.m..i.en 
käy.t.:t.öä. wäämä.llä ykJ.J..i.kkökU61".a.nnU6:t.en 
noUllua. pyJ.J:t.y.t.ää.n :t.ehokka.a.J.Ji"Å.. ~l>emään . 
E du.lUJ.J ..i.mp..i.en k OJt j uu.men etel.m..i.en kä y.t .:t.ö ö n
o:t.o n j älkee.n va.J.J.t.a.a.va.k.J.J..i. Jtea.aLi.noUllukf>..i. 
J.J a.a.da.a.n 0 • 4 % • 

J o6 puunkoJtjuu..t.a. keWetään J.J..i.:t.en , U;t.ä 
puunkoJtjuukU61".a.nnukJ.Jet ovaf: ma.hdolW..i.mma.n 
a.lha...i.J.Jet, mon..i.:t.o..i.m..i.konuden i".a.Jtve on koko 
:t.a.Jtka.J.J:t.el.uja.k.J.J on a...i.ka.na. 3. 5-ke!t.t.a...i.nen 
puunha.nk..i.n.t.a.oJtga.n..i.J.Ja.a..tÅ..o..i.den ennUll:t.a.ma.n 
ko neel.W.t.a.m..i.J.JM:t.een muka...i.J.J een i".a.Jtpeu een 
ve.lt/!.(t.j";tuna. . Sen J.J..i.jaa.n me.ti>äku.ljetU6ka.lU6-
:t.on .t.a.Jtve. on ku/Umää.Jt..i.n 10 % a.lha...i.J.Jemp..i. , 
jo6 koneel.Wen koJr.juun o6UU6 on opi"Å..maa
Unen . KOJtjuukonunvu:t.o..i.nn..i.:t. ka.J.Jva.va..t 
va.J.J:t.a.a.va.J.Ji"Å.. ko nee~.t.a.m..i.J.J kehilyk.J.J en no peu
den mukaan Jtea.a.l..i.J.J u.tÅ.. 5 - 12 % vuoduJ.Ja.. 

Mon..i.:t.o..i.m..i.konuden h.ä.y:t.ön wää.m..i.nen V(U~
ku..t.:t.a.a. :t.un.t.uva.J.JLi mef"i>ä:t.yövo..i.ma.n i".a.Jtpee
J.J een ja. Jta.ken:t.eu een . KU61".annuk.J.J et m..i.n..i.
mo..i.va.J.J6a. va...i.h.to ehdoMa. .ta.Jtvil.a.a.n ha.kkuu
ja. mef"i>änhoilo:t.ö..i.J.JJ.Jä va.tuna...i.J.J..i.a. :t.yön.tek..i.
j ödä vuonna. 19 9 0 lähu puolet vähemmän 
ku..i.n ky6 el.y.t.u:t./UmukJ.J een peJtUll:t.uva.Ua. ha.k
kuun ko 11.eel.W .t .a.mi.J.J 1" a.J.J olla. :t.o..i.mil ;t.a. u J.J a. . 
Svt 6-i.ja.a.n ka.Ull..i.- .t.a...i. i"Å..la.pä..i.J.J:t.en :t.ycn
:t.ek..i.jö..i.den .t.a.Jtve vähenee va...i.n 1 %. 

J oJ.J k o ne elW :t.a.m..i.J.J v a.uh.t ;_ o 11 ha. n k..i.n.t .a.OJtg a. n..i. 
J.Ja.a.i"Å..o..i.den nä.kemykf> en muka...i.nen ja koJt j uu
määJtä.:t. J.J ekä koJt juuolo6 uh:t.eet va.J.J.t.a.a.vaf: 
puunkäy.t.:t.ö ennUll:t.Wa. ja ha.kkuu.ma.hdoW
J.J uuk.J.J..i.a. , on vuonna 1 9 9 0 :työ v o..i.man koko na..i.J.J 
i"Mve ha.kkuu- ja. mr:t. änhodo:t.ö..i.J.J J.Jä II % 
J.JuuJtemp..i. k:.Un vuonna 19 8 5. VuoJ.J ..i.kymmenen 
lopU6J.Ja. :t.yövo..i.ma.n .t.a. 1'(' ka.J.Jva.a. J.J..i.il.ä v..i.el.ä 
3 %, joJ.J ha.JtvennUllha.hkuu;t UJ.Jä.än.tyvä.t kyH
lyyn va.J.J.t.a.nnuden enn1 .tama.lla. nopeudella . 

06a.puu- ja mef"i>äha.kemenetelm..i.en koJtjuu
oJ.JuU6 u kov..i.n olenna...i.J.J u.t;_ va...i.ku..t.a. koJt
juukU61".a.nnukJ.Jun ukä UuMJ.J..i.en i".a.JtpU
J.JW pa.il1> ..<. a.lu eel.l.A.-6 Ui"Å.. . VuoJ.J..i.ktj'fTI11len en 
lopulla nä..i.den me.netelm..i.en meJtkiltj6 h.a.J.J va.a. . 

T u;t/Umuk.J.J en .t.ulok.J.J ..i.a. vo..i.da.a.n h.äy.t.:t.ää pu.u.n 
h.oJtju.u.n p..i.:t.h.än a...i.ka.vä.Un J.Juunnil.:t.elui>J.Ja. ja. 
pää:t.ökJ.J en :t.eoM a. . LMken:t.a.ma.ll..i.a. käy.t;t.äen 
vo..i.da.a.n la.a.i"Å.a. y!t..l:t.y - .t.a...i. a.luekoh:t.a...i.J.J..i.a. 
J.Jel.vilyk.J.J..i.ä , jo..i.den a. uUa. pä.ä.t;t.äjä:t. vo..i.
vaf: ohja..t.a. kehilyJ.J:t.ä . 



JOHDANTO 

Tutkimus on jatkoa aiempiin puunkorjuun 
kehityslaskelmiin . Siinä selvitetään eri 
puunkorjuumenetelmien käytön kustannuskil
pailukyky vuoden 1985 tekniikan ja kustan
nusten mukaan sekä arvioidaan, miten mah
dolliset muutokset vaikuttavat metsäteolli 
suusyritysten ja metsähallituksen puunkor
juuseen 1980-luvun ~oppupuoliskolla . 

Tarkoituksena ei ole ennus taa kehitystä, 
vaan ainoastaan esit t ää korjuukustannuk
S11n perustuvia laskelmia erilaisis ta 
puunkorjuun kehittämisvaihtoehdois t a . 

Kehittämisvaihtoehtojen tarkastelu perus
tuu Metsätehon jäsenyritysten ja metsähal
lituksen puunkorjuun olosuhteita ja ke
hittämissuunnitelmia koskevaan kyselyyn . 
Laskelmissa on otettu huomioon vain yri
tystaloudellisia näkökohtia . 

2 PUUNKORJUUN KEHITYS HANKINTAORGANI
SAATIOIDEN ARVIOIDEN MUKAAN 

2.1 Kyselytut kimuks en kohteet 
ja tavoite 

Vuoden 1985 alussa toteutettiin puunkor
juun 1980- luvun loppupuoliskon kehitys
suuntia selvittävä kysely , joka kohdistet 
tiin Metsätehon jäsenyritysten hankinta 
alueille ja metsähallituksen piirikunnille . 
Kysely koski vuosia 1985 , 1987 ja 1990 . 

Vastausprosentti oli 93 . 
hankintaorganisaa tioiden 
hankintamäärä on 85 - 90 
nahakkuista. 

Vastanneiden puun
yhteenlaske ttu 

% kaikista markki-

Aluejakona käytettiin Etelä- Suomea ja Poh
jois-Suomea . Neljä pohjoisinta piirimetsä
lautakuntaa muodostavat Pohjois-Suomen , 
jonka osuus metsäteollisuuden ja metsähal
lituksen hakkuumääräs tä on ollut noin 20 %. 

2.2 Hankintatavat ja puutavaralajit 

Yksityismetsien puunkorjuussa hankinta
hakkuut ovat viime vuosina lisääntyneet ja 
pystyhakkuut vastaavasti vähentyneet . 
Vuosikymmenen loppupuolella hankintakaup
pojen osuuden arvioidaan lievästi alenevan . 
Metsäteollisuusyritysten ja metsähallituk
sen metsistä korjattavien puumäärien kat 
sotaan sen sijaan pysyvän lähes ennallaan 
(taulukko 1) . 

TAULUKKO 1 Ainespuun hankintamäiirät ja 
kauppatavat , koko maa 

llarkkina- Kyselyn mukai -
hakkuut nen ennuste 

Hankintatapa 

1980 1984 1985 1990 

Osuus, % 

Metsäteollisuus-
yritysten ja val~ion 
metsien hakkuut 18 20 20 19 

Pystykauppojen 
hakkuut 63 53 56 57 

YksityismetsieV*) 
hankintakaupat 19 27 24 24 

Yhteensä 100 100 100 100 

~-=--------------------· F···=== ------· ~------= ~-====-· 
3 ***) 

Yhteensä , 1 000 m 38 522 41 583 37 665 40 430 

*) Sisältää metsähallituksen hankintakaupoin myymä t 
ja hakkauttamat puumäärät 

**) Sisältää käteiskaupat 

***) Vain kyselyyn vastanneiden puumäärät 

TAULUKKO 2 Puutavaralajeittaiset hankintamäärät 
metsäteollisuusyritysten j a me ts ä
hallituksen metsien sekä pystykauppojen 
hakkuista , arvio vuodelle 1985 

Etelä- Pohjois- Koko 

Puutavaralaji 
Suomi Suomi caa 

Perinteiset 
tavaralajit 

Kokopuu ja 
karsimaton 

Metsähake 

Yhteensä 

TAULUKKO 3 

Kehitys-
s uunta 

Ennallaan 

Lisääntyy 

Vähenee 

Yhteensä 

Osuus, % 

98.9 95 . 8 98.2 

osapuu 0.3 0 . 3 0 .3 

0.8 3.9 1.5 

100 . 0 100 .0 100.0 

Kyselyyn vastanneiden käsitys puutavara
lajien suhteellisten hankintamää r ien 
kehittymisestä 1980- luvun loppupuolella 

Perinteiset 
Kokopuu ja 

tavaralajit 
karst.maton Metsähake 
OS"!'_UU 

l vastaajista 

53 56 69 

15 41 29 

32 3 2 

100 100 100 
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Metsäteollisuuden ja metsähallituksen puun
korjuussa tavaralajimenetelmä on vallit
seva (taulukko 2 , s . 5) . Me t sähakkeena 
hankinta on yleis t ynyt Pohjois- Suomessa . 
Osa- Ja kokopuuna korjattavan ja kuljetet
tavan puuraaka- aineen merkitys on vielä 
vähäinen , mutta suuri osa kyselyyn vastan
neista ennustaa puun karsimattomana hankin
nan lisääntyvän 1980-luvun loppupuolella 
(taulukko 3 , s . 5) . 

Valtaosa metsähakkeesta hankitaan aines
puun korjuun yhteydessä; jalostuskelpoinen 
hake käytetään teollisuuden prosesseissa 
ja seulontajäte sekä huonolaatuiset hake
erät poltetaan . Erikseen korjattavasta 
pienpuusta ja metsätähteestä koostuvan 
polttohakkeen osuus on noin kolmannes 
metsähakkeena hankinnasta. 

Erikoispuutavaralajien korjuumäärän arvioi
tiin olevan vuonna 1985 Etelä-Suomessa 7 %, 
Pohjois- Suomessa 3 % ja koko maassa 6 % 
metsäteollisuuden ja metsähallituksen kor
juusta . Sorvikuuset, parruaihiot ja pikku
tukit ovat yleisimpiä lajeja, ja niiden 
hankinnan ennakoitiin edelleen lisääntyvän 
vuosikymmenen lopulla . 

2.3 Hakkuutavat 

Harvennushakkuiden ja varsinkin ensihar
vennusten osuuden tuntuva lisääntyminen 
on kyselyn mukaan selvin muutos hakkuu
tavoittaisten korjuumäärien kehityksessä . 
Myös siemen- ja suojuspuuasentoon hakkuis
ta korjattavien puumäärien osuuden ennus
tetaan kasvavan . Sen S1Jaan ylispuiden 
poistojen ja avohakkuiden korjuumäärien 
katsotaan olevan suhteellisesti vähene
mässä. Etelä-Suomessa hakkuutapojen muu
tokset arvioitiin suuremmiksi kuin maan 
pohjoisosassa (taulukko 4). 

TAULUKKO 4 Puumäär i en j akautuminen hakkuutavoittain 

Et e l ä-Suomi Pohjois-Suomi 

Hakkuutapa 
1985 1990 1985 1990 

Osuus korjuumäärästä , % 

Ensiharvennus 8 12 9 13 

Muu harvennus 26 28 10 11 

Ylispuiden poisto 8 7 15 11 

Siemen- ja suojus-
puuasentoon hakkuu 8 11 11 13 

Avohakkuu 50 42 55 52 

Yhteensä 100 100 100 100 
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Sha~e o 6 V.e quan.t.<.tq 
ha~vu.ted, \ 

100 

BO 

60 

1 
1 

40 

20 ' 

~ ~ 
~ 

0 
' 980 1982 

: Ha kint 

1 P-\ dicl 

1 
O'l CV'U..Z 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 1 1 
1 

~-r-- -
.-- 1 

1 - --1 
1 

1984 1986 

org risa tioi en ennuste 
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Ete lä- Suo•i 
Sou.th Finland --1-- r.:... Koko aaa 
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2.4 Puutavaran valmistus 
ja metsäkuljetus 

Monitoimikoneilla valmistettavan puumäärän 
osuus metsä teollisuuden ja metsähallituk
sen korjuusta on nykyisin 20 %. Vuonna 
1990 koneel lis tam.isas teen arvioidaan ole
van 26 %. Koneellisten korjuumenetelmien 
käytössä on alueellisia eroja, jotka joh
tuvat korjuuolosuhteista sekä aluepoliit
tisista ja työllisyyssyis t ä . Etelä- Suo
messa koneellistaminen on ollut nopeampaa 
kuin maan pohjoisosassa (kuva 1) . 

Etelä-Suomessa koneellisesti korjattavasta 
puumäärästä valtaosa valmistetaan tavan
omaisilla prosessoreilla ja harvestereilla. 
Pohjois-Suomessa kuo rmainmonitoimikoneiden 
osuus on suurempi ( taulukko 5). 

TAULUKKO 5 Koneellisesti korja ttavan puumaaran 
jakautuQinen konet yype ittäin vuonna 1985 

Et elä- Pohjois- Koko 
Konetyyppi Suo 1 Suoci maa 

Osuus konee l lises t a korjuusta , 

Tavanoo:oa i nen 
pros es sor i 51 50 

Kuorcainprosessori 18 23 18 

Tavanoma inen 
harveste r i 17 3 16 

Kuormainha rves t e r i 1 30 16 

Yhteensä 100 100 100 

% 



Metsäkuljetuksessa keskikokoinen kuorma
traktori on yleisin konetyyppi. Vuonna 
1985 niillä arvioidaan kuljetettavan 69 % 
korjuumäärästä. Suurista ja pienistä 
kuormatraktorei s ta vastaavat arviot ovat 
16 % ja 13 %. Maataloustraktoreilla kulje
tettavan puumäärän osuus on 2 %. Keski
kokoisten ja pienten kuormatraktoreiden 
kuljetusmäärien ennustetaan suhteellisesti 
lisääntyvän ja vastaavasti muiden konetyyp
pien osuuden katsotaan pienenevän. 

2.5 Korjuutoimintaan kohdistuvat 
muutospaineet 

Kyselyssä pyydettiin myös esittämään, mit
kä ovat metsä- ja puutalouden tärkeimmät 
puunhankintaan vaikuttavat sisäiset tai 
ulkoiset muutospaineet . Vastauksissa useim
min esiintyneitä todennäköisiä tai mahdol 
lisia kehityssuuntia olivat seuraavat . 

1 Avohakkuiden rajoittaminen ja 
luontaisen uudistamisen lisääntyminen 

2 Harvennushakkuiden lisääntyminen 

3 Korjuuvaurioiden välttäminen 

4 Metsänomistuksen rakennemuutoksesta 
johtuva puun saatavuuden vaikeutuminen 

5 Korjuukaluston keventäminen 

6 Korjuun koneellistaminen 

7 Tuoreen kuitupuun kasvava tarve ja sen 
edellyttämä kesäaikaisen korjuun 
lisääminen 

8 Hankintahakkuiden lisääntyminen 

Niin ympäristönsuojelun ja metsien moni
naiskäytön kuin suurten viljelykustannus
ten ja puun laatukasvatuksen kannalta koe
taan avohakkuuseen ja metsänviljelyyn pe
rustuva metsän uudistaminen usein kiel
teiseksi luontaiseen uudistamiseen verrat 
tuna. Avohakkuiden mahdollisen rajoitta
misen lisäksi puuntuotannollisin perustein 
vaadittava harvennusten lisääminen on toi
nen hakkuutapoihin liittyvä kehityssuunta . 
Toteutuessaan nämä metsänkäsittelyolosuh
teiden muutokset edellyttävät puunkorjuun 
sopeuttamista entistä vaativampaan toimin
taympäristöön . 

Kasvatushakkuiden korjuuvauriot johtavat 
puuntuotannollisiin menetyksiin . Kone 
kaluston keventämisen avulla on pyritty 
välttämään maasto- ja puustovaurioita . 
Myös kesäaikaisen puunkorjuun yleistyminen 
ja toiminnan lisääntyminen huonosti kanta
villa mailla edellyttävät käyttöolosuhtei
den muuttumisen mukaista metsäkoneiden 
kehittämistä . 

Koneellisen työn ja ihmistyön kustannus
kehityksen johdosta monitoimikoneiden käy
tön mahdollistamat kustannussäästöt ovat 
vastaajien mukaan suurenemassa. Koneiden 
työllistämistä ja työvoimaresurssien mi
toittamista on vaikea hallita muuttuvissa 
suhdanne-, kausivaihtelu- ja puumarkkina
tilanteissa. Ilmeisesti osaltaan tämän 
vuoksi kyselyyn vastanneet kokivat korjuun 
koneellistamisen usein kielteiseksi. 

Metsänomistuksen rakennemuutoksen katso
taan vaikeuttavan puun saatavuutta ja puun
hankinnan kehittämistä. Myös metsänomis
tajien omatoimisen korjuun lisääntyminen 
saattaa johtaa sopeutumisvaikeuksiin ja 
epävarmuuteen metsäteollisuuden puuhuol
lossa. 

2.6 Kyselyaineiston käyttö 
kehityslaskelmassa 

Korjuun kehityslaskelmassa otettiin kyse 
lyn perusteella huomioon kauppamuotojen , 
puutavaralajien hankintamäärien , hakkuu
tapojen ja korjuumenetelmien kehitys sekä 
vuodenaikoihin liittyvä toiminnan kausi
vaihtelu (taulukko 6) . 

TAULUKKO 6 Korjuumäärät korjuukelpoisuuskausittain 

Korjuu- Etelä-Suomi Pohjois-Suomi Koko maa 
kelpoisuus-
kausi Osuus korjuumäärästä, % 

Talvi 50 54 51 

Kesä 31 29 30 

Kelirikka 19 17 19 

Yhteensä JOO 100 100 

Ihmis- ja konetyön käyttö korjuussa ja 
muissa puunhankintatöissä sekä metsänhoi
totöis sä vaikuttaa kausittain tarvittavien 
resurssien nitoitukseen . äiden toiminto
jen resurssitarve arvioitiin kyselyllä 
saatujen alueellisten tietojen, vuoden 
1984 työvoimailmoitusten ja käytettävissä 
olevien tilastojen perusteella . 

3 PUUNKORJUUN KEHITYSLASKELMA 

3.1 Laskentamenetelmä 

3 .1 . 1 Laskentamallisto 

Tässä tarkastelussa käytettiin apuna Metsä
tehon aiempien puunkorjuun kehityslaskel
mien yhteydessä rakentamaa simulointi
mallia, jolla voidaan hakea tarkastelujak-
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solle vuosittain korjuutyövoiman ja -konei
den taloudelliseen käyttöön perustuvat, 
kustannuksiltaan edullisimmat korjuumene
telmät. Korjuumenetelmiä valittaessa ote
taan h~omioon leimikoiden korjuuolosuhtei
den muutokset, koneiden tai työmenetelmien 
tuotosmuutokset sekä eri kustannustekijöi
den muutokset tarkastelujaksolla. 

Työmenetelmien ja koneiden tuotoslaskenta 
ja eri olosuhteiden tuotosvaikutusten mää
rittäminen perustuvat Metsätehon aika- ja 
seurantatutkimuksiin. Koneiden tuntikus
tannuslaskenta perustuu maksujen sopija
puolten noudattaman kustannuslaskennan 
periaatteisiin. 

Runkopuun korjuukustannusten simulointi
mallin tulosten jatkoanalysointiin ja 
vaihtoehtolaskelmiin käytettiin Metsä
tehon kehittämää runkopuunkorjuun opti
mointimallia. Se hakee annetut rajoitus
ehdot täyttävän , kokonaiskustannukset mini
moivan toimintaoptimin (Eskelinen ym . 
1978). 

Tässä tutkimuksessa otettiin huomioon ai
noastaan puunkorjuuseen, korj uun työnj oh
toon ja puunkorjuuresurssien muuhun käyt
töön liittyvät kustannukset . Puutavaran 
mittauskustannukset laskettiin leimikko
tyypei t täin . Eri mittausmenetelmien kus
tannukset perustuvat Metsätehon aikatutki
muksiin . 

3.1.2 Vaihtoehtoiset korjuumenetelmät 

Eri korjuumenetelmien käytön edullisuutta 
analysoitiin ajankohdittain ja leimikko
tyypeittäin korjuuketjujen käytön kokonais
kustannuksiin perustuvien vaihtoehtolas
kelmien avulla . Ihmistyövaltaisen puunkor
juun vertailumenetelminä käytettiin kehit
tyneitä pysty- ja jälkimittaukseen perus
tuvia hakkuumenetelmiä. Koneellisessa 
korjuussa mittausmenetelmänä oli pystymi t
taus. Tavaralajimenetelmän ketjuvaihto
ehdot olivat seuraavat . 

1 Jälkimittaukseen perustuva hakkuu 
ihmistyönä - Kuormatraktori 

2 Pystymittaukseen perustuva hakkuu 
ihmistyönä - Kuormatraktori 

3 Erilliskaato - Kuormainprosessori -
Kuormatraktori 

4 Erilliskaato - Tavanomainen prosessori 
- Kuormatraktori 

5 Kuormainharvesteri - Kuormatraktori 

6 Tavanomainen harvesteri - Kuorma
traktori 
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Kasaus otettiin huomioon sekä hakkuun että 
metsäkuljetuksen tuotoksissa . Varsinaiseen 
kasausmenettelyyn ei otettu tarkemmin kan
taa. 

Metsäteollisuusyrityksille osoitetun kyse
lyn ja Metsätehon yrityskohtaisten selvi
tysten perusteella arvioitiin erikseen , 
mitä hankinta erikoispuuna (parruaihiot , 
pylväät, sorvipuu, pikkutukit), osapuuna 
ja metsähakkeena vaikuttaa tavaralajeina
hankinnan kehittämiseen . 

Puunkäyttöennusteista ja hakkuumahdolli 
suuksista sekä hankintaorganisaatiolle 
suunnatun kyselyn tuloksista johdettuja 
arvioita hakkuumäärien ja leimikkoraken
teen kehityksestä käytettiin perustana 
laskettaessa vaihtoehtoisten korjuumene
telmien kustannuskilpailukykyä aikavälille 
1985 - 1990 . Laskelmat tehtiin eriksee n 
Etelä- ja Pohjois-Suomelle . Alueittai
sista laskelmista laadittiin koko maata 
koskevat tulokset. 

3.2 Puumäärien ja korjuuolosuhteiden 
kehitys 

3.2.1 Hankintamäärät 

Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitossa 
laadittujen toimialoittaisten kehittämis
ja suhdannearvioiden perusteella tehtiin 
laskelmat metsäteollisuuden kotimaisen 
ainesraakapuun 1980- luvun loppupuoliskon 
käytölle ja sitä vastaavalle hankinnalle. 

Metsäteollisuus on 1980- luvun alkupuolis
kolla käyttänyt vuosittain kotimaist~ 

ainesraakapuuta keskimäärin 41.3 flilj . m 
(vaihteluväli 37 . 0 - 47 . 0 milj . ~ ) . Ennak
koarvio vuodelle 1984 oli 41 . 4 m . Vuonna 
1985 metsäteollisuuden arvioidaan käyttä
vän ja hankkivan -fo timaista ainesraaka
puuta 42 . 7 milj . m e li 3 % enemmän kuin 
oli ennakkoarvio vuode ll e 1984 . Suhdanne
kehityksen vuo~si käy t i)n l asketaan alene
van 42 milj . ~ : iin vu<>nna 1987 ja ko hoa 
van 49 milj . m : iin vuonna 1990 . 

Tukkipuun osuus käyttömäärästä on o llut 
1980- luvun alkupuolella 5 1 - 52 %. Vuosi 
kymmenen loppupuoliskolla tukkipuuosuus 
laskee lievästi ja vuonna 1990 lähestyy 
49 %: a . Kuitupuun hankinnassa arvioidaan 
hankinnan osapuuna j a metsähakkeena y l e js
tyvän. Vuotuisen osapuunako rj uun arvio i
daan o l 3van tarkastelujakso~ alussa 
100 000 m ja lopussa 700 000 m . Metsä
hakkeena arvioidaan teo l liseen käyJtöön 
korjattav~n vastaavasti 250 000 m ja 
500 000 m Erikseen korjattavan energia
hakkeen vuotuinen3 ko rjuumäärä jäänee 
100 000 200 000 m :iin. 
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Kuva 2 . Teollisuuskäyttöön tulevan kotimaisen 
kuitupuun hankinta 

Yksityismetsien hankintakauppojen osuus 
metsäteollisuuden kotimaisen ainesraaka
puun hankinnasta on viime vuosina ol~ut 

23 - 27 %, joka vastaa 10.0 milj . m : ä 
vuodessa. Tarkastelujakson aikana hankin
takauppojen puumäärän arvioidaan lievästi 
suurenevan ja olev~n vuosikymmenen lopulla 
lähes 12.0 milj. m vuodessa . (Kuvat 2 ja 
3) 

Erikoispuutavaralajien korjuumäärät ja 
niitä vastaavat kokonaiskorjuumäärät sel
viävät seuraavasta asetelmasta . 

Vuosi 1985 Vuosi 1990 

Erikois- Erikois-
Erikois- puu- Kokonais- puu- Kokonais-
puutavara- tavaran korjuu- tavaran korjuu-
laji korjuu- määrä korjuu- määr~ 

määr ä määrä 

1 000 m 3 

Parruaihio t 500 2 000 500 2 000 
Pikkutukit 310 2 000 500 3 300 
Pylväät 215 600 220 600 
Sorvikuuset 725 3 600 750 3 700 
Muut ISO 800 ISO 800 

Yhteensä 900 9000 2 120 LO 400 
••••••••••••••=g~••••••c:aa=•••••••••••••••z••=z•••••• 

Pohjois-Suomen alueen hankintamäärän on 
laskettu ol~van koko tarkastelujakson ajan 
9 . 0 milj . m vuodessa . Metsäteollisuuden 
ja metsähallituksen suorittaman puunkor3 
juun osuus siitä on 79 % eli 7 . 1 milj . m 
vuodessa . Etelä- Suomessa vuotuisten han
kintamäärien lasketaan olevan3 tarkastelu
jaksolla 33 . 0 - 40 . 0 milj . m ja teolli
suuden ja metsähallituksen s uori ttaman 
korjuun3osuuden 73- 75 % eli 24 . 1- 30 . 0 
milj . m . 

M> lj . m 
3 

30 

20 

10 

~ 
Hanki nta-
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Kuva 3. Teollisuuskäyttöön tulevan kotima isen 
tukki puun hankinta 

Nämä hankintamäärät merkitsevät sitä, että 
Pohjois-Suomessa ne pysyvät viime vuos ien 
tasolla ja lähellä hakkuumahdollisuuksien 
ylärajaa . Etelä- Suomessa hakkuumahdolli 
suuksien hyödyntämisen olete taan kohoavan 
mm. Metsä 2000 -ohjelman toimien ansiosta 
vuosikymmenen lopulla . Silloin hakkuumäärä 
saavuttaisi Metsä 2000 - ohjelmassa asete
tun 10- vuotiskauden 1986 - 1995 keskimää
ra1sen hakkuutavoitteen . Puutavaralaji
suhteiden arvioidaan kehittyvän ohjelmassa 
esitettyyn suuntaan , mu tta kuitenkin 
hitaammin. Siten lehtikuitupuun osuus kas
vaa koko maassa ja kuusitukkipuun Etelä
Suomessa. 

3.2.2 Puunkorjuuolosuhteet 

Korjuumäärät on jaettu hakkuutavan ja puu
lajivaltaisuuden mukaisiin leimikkotyyppei
hin. Tarkastelujakson alussa jako voitiin 
t oteuttaa korjuuorganisaatioiden esittä
mien hakkuutapajakaumien mukaisesti . Myö
hemmälle ajalle eri hakkuutapojen osuudet 
laskettiin metsien rakenteen perusteella 
vastaamaan vuosikymmenen lopun todellisia 
hakkuumahdollisuuksia . (Kuva 4 , s . 10) 

Puulajivaltaisuuden mukaan leimikot jakau
tuvat seuraavasti . 

t-iäntyvaltaiset 
Kuusivaltaiset 
Lehtipuu-

valtaiset 

Yhtee ns ä 

Etelä- Suomi 
1985 1990 

Pohjois- Suomi 
1985 1990 

7. vuoden korjuumäärästä 

42 37 65 62 
49 52 31 28 

9 11 4 10 

100 100 100 100 
========================================= 
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Kuva 4 . Kor j uumäärän jakautuminen hakkuutavoittain 

Etelä- Suomen kuusivaltaisten ja osin lehti
puuvaltaisten leimikoiden osuuden laske
taan kasvavan . Pohjois- Suomessa lehtipuu
valtais t en leimikoiden osuu s kasvaa sel
västi. 

3 .3 Ko r j uu kustannusten kehi tys 

3.3. 1 Ha kkuu i hmist yönä 

Hakkuutaksat ja päiväansiot nousiva t voi
makkaasti 1970- luvun puoliväliin asti . Sen 
jälkeen ne ovat reaalisesti laskeneet . Sen 
S1Jaan hakkuun välilliset työvoimakustan
nukset ovat lievästi nousseet mm . ikäänty-
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Kuva 5. Työnantajalle kohdistuvi en hakkuu
kustannusten reaalinen kehitys (1977 = 100). 
Deflaattorina tukkuhintaindeksi 

1985 

vien metsurien ansiontasausten, suojavarus
teiden ja paikallisten vapaapäivien osalta . 
Tämän kehityksen johdosta tukkuhintaindek
sillä mitatut työnantaja l le kohdistuvat 
hakkuukusta nnukset ovat aikavälillä 1980 -
1985 laskeneet reaal isesti noin 5 % (kuva 
5) . 

Työvoimakustannusten pitkän aikavälin kehi
tyssuunnan perusteella tässä laskelmassa 
on lähdetty siitä , että hakkuukustannukset 
nousevat 1980- luvun loppupuolella reaali
sesti 3 . 0 - 3 . 5 %vuodessa . 

3 .3 . 2 Koneellinen hakkuu 

Koneellisen puutavaranvalmistuksen maksut 
on vuoden 1985 alussa valtakunnallisina 
sovittu prosessoreille ja kuormainproses
sore ille . Tukkuhin taindeksillä mitattuna 
prosessorimaksut ova t vuodesta 1980 vuo
teen 1985 laskenee t j äreiden runkojen 
osalta noin 10 % ja kuitupuurunkojen osal
ta noin 15 %. (Kuva 6) 

Kasettiprosessoreihin ja käytettyihin 
alustakoneisiin siirtymisen johdosta tavan
omaisten prosessoreiden pääomakustannukset 
ovat reaalisesti laskeneet keskimäärin 10 
prosenttia vuodessa . ykyis ten koneiden 
tuottavuus on 10 - 20 % alhaisempi kuin 
t ehokkaimpien prosessoreiden 1980- luvun 
alussa . Se kompensoi käyttötuntikustan
nusten reaalista 6 - 7 %:n vuotuista las
kua siten , että yksikkökus tannukset ovat 
reaalises ti laskeneet 2 - 3 % vuodessa . 



Metsäkoneiden valmistuksen rationalisoin
nin , tuotantosarjojen kasvun ja tekniikan 
kehityksen johdosta on odotettavissa, että 
koneyksiköt halpenevat. Tuotokset pysy
nevät nykyisen suuruisina . Se merkitsee 
sitä, että 1980-luvun loppupuoliskolla 
prosessoreiden yksikkökustannukset laske
vat reaalisesti 1 - 2 % vuodessa. 

Kuormainprosessoreiden tekninen kehitys on 
ollut 1980-luvun alkupuoliskolla nopeaa, 
ja niistä on kehittynyt kustannuskilpailu
kykyinen puunkorjuuvaihtoehto kuitupuu
valtaisiin leimikoihin. Ensimmäiset val
t a kunnalliset maksut sovittiin vuonna 1982 . 
Tuotos- ja kustannuskehitys on sen jälkeen 
mahdollistanut vuotuisen 3 - 4 %:n yksik
kökust a nnusten reaalisen laskun . Jos 
lähtökohtana pidetään vuoden 1980 proses
sorimaksuja , ovat kuormainprosessorimaksut 
vuonna 1985 reaalisesti yli 30 % niitä 
alhaisemmat . Tuottavuuskehityksen hidas
tuminen merkinnee sitä , että 1980-luvun 
loppupuoliskolla kuormainprosessoreiden 
yksikkökustannukse t laskeva t reaalisesti 
1 - 2 % vuodessa. (Kuva 6). 

Kaa topäällä varustettujen prosessoreiden 
ja kuormainharvestereiden ajanmenekki on 
ollut aikatutkimuksissa 10 - 20 % suurempi 
ja käyt tötuntikustannukset ovat olleet 
5 - 10 % suuremmat kuin vastaavien pro
sessoreiden. Tuntikustannust en eron ai
heuttavat kalliimpi hankintahinta , alhai
sempi käyttöaste ja suuremmat korjauskus
tannukset . Siten puutavaran valmistus 
harvestereilla ja kaatopäällä varustetuil
la prosessoreilla on 20 - 30 % kalliimpaa 
kuin tekniikaltaan ja kooltaan vastaavilla 
prosessoreilla . Useimmassa tapauksessa 
lisäkustannukset alittavat kuitenkin e ril
lisen kaatotyön kustannukset . Ero on mer
kittävä etenkin talvella. 
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Kuva 6. Prosessori- ja kuormainprosessori
maksujen reaalinen kehitys (1977 = 100) . 
Oeflaattorina tukkuhintaindeksi 
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Kuva 7. Metsäkuljetusmaksujen reaalinen kehitys 
C1977 = 100). Deflaattorina tukkuhintaindeksi 

Harvestereiden tuntikustannusten ennus
tetaan kehittyvän samalla tavoin kuin 
prosessoreiden tuntikustannusten. Toimin
tavarmuuden lisääntyminen parantaa hivenen 
käyttöastetta ja tuottavuutta . Harveste
reiden reaalisten yksikkökustannus ten ar
vioidaan laskevan vuodessa 0 - 1 % enemmän 
kuin vastaavien prosessoreiden. 

3 .3.3 Metsäkuljetus 

Metsäkuljetuksen maksut ovat vuosina 1980-
1985 kohonneet tukkuhintaindeksillä mitat 
tuina reaalisesti 5-10 % (kuva. 7) . Vaa
timus keveämmästä teknologiasta aiheuttaa 
sen, että kehitys jatkunee saman suuntai
sena . Vuosikymmenen lopulla metsäkulje
tuksen yksikkömaksujen arvioidaan nousevan 
reaalisesti 1 - 2 % vuodessa . Vaiku tus 
näkyy korjuukustannusten nousuna, mutta se 
ei vaikuta olennaisesti eri korjuumenetel
mien kustannuskilpailukykyyn. 

Erillisellä koneellisella kasauksella ei 
arvioida olevan merkittävää osuutta 1980-
luvun lopulla. Pitkäpuomikuormainten käy
tön yleistyminen poistaa erillisen kasauk
sen tarpeen. 

3.4 Korjuumenetelmien 
kustannuskilpailukyky 

Korjuukustannusten mukaan koneellisen työn 
ja ihmistyön välinen kustannus~ilpailukyky 
on lähes sama Etelä- ja Pohjois-Suomessa . 
Vuonna 1985 ihmistyövaltaisilla menetel
millä kannattaisi korjata 52 % korjuumää
rästä ja vuoteen 1990 mennessä tämä osuus 
alenee 31 %: iin (kuva 8, s. 12) . 
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Pystymittaukseen perustuvat korjuumenetel
mät ovat edullisimpia valtaosassa korjuuta. 
Jälkimittausmenetelmillä on 10 15 %:n 
taloudellinen korjuuosuus koko tarkastelu
jaksolla sekä Etelä- että Pohjois-Suomessa . 
Se sijoittuu lähinnä ensiharvennuksiin ja 
kuitupuuvaltaisiin avohakkuisiin. Kehit 
teillä olevat pienikokoisen puun mittaus
menetelmät voivat kuitenkin olennaisesti 
muuttaa tilannetta. 

Prosessorimenetelmät näyttävät menettäneen 
nopeasti kustannuskilpailukykyään harves
terimenetelmiin verrattuina. Kustannuserot 
eivät kuitenkaan etenkään lumettomissa 
olosuhteissa ole kovin merkittäviä . Har
vennushakkuiden koneellistamisessa kuor
mainprosessorilla on oma käyttöalueensa . 
Ihmistyön kustannusten nousu parantaa 
kuormainprosessoreiden kustannuskilpailu
kykyä harvennusolosuhteissa . 

Harvesterimenetelmät näyttävät tulevan 
edullisimmiksi valtaosassa korjuuta . Etelä
Suomen olosuhteisiin soveltuu parhaiten 
tavanomainen harvesteri (= kaatopäällä 
varustettu prosessori), kun taas Pohjois
Suomen olosuhteisiin kuormainharvesteri 
(taulukko 7). Erot selittyvät leimikoiden 
järeysrakenteesta . Vastaisuudessa tavan
omaisten ja kuormainmonitoimikoneiden 
käyttöalueet ovat todennäköisesti koneiden 
kehittämisen vuoksi yhä enemmän päällek
käisiä, joten konetyyppien erottelu on 
tässä mielessä perusteetonta . 
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TAULUKKO 7 Eri korjuuketjujen kustannuskilpailukyvyn 
mukaiset korjuumääräosuudet 

Etelä- Pohjois- Koko 
Suomi Suomi maa 

Korjuuketju 

1985 1990 1985 1990 1985 1990 

Osuus korjuumäärästä, % 

1. Hakkuu 
ihmistyönä , 
kuormatraktori 52 31 52 31 

2. Erilliskaato, 
kuormain-
prosessori, 
kuormatraktori 1 11 - 7 

3 . Erilliskaato, 
tavanomainen 
prosessori, 
kuormatraktori 2 - - -

4. Kuormain-
harvesteri, 
kuormatraktori 16 7 39 49 

5. Tavanomainen 
harvesteri, 
kuormatraktori 29 51 9 13 

Yhteensä 100 100 100 100 

3.5 Puunkorjuun eri kehittämis
vaihtoehtojen tarkastelu 

52 31 

1 10 

2 -

21 15 

24 44 

100 100 

3.5.1 Kehittämisvaihtoehtojen määrittely 

Puunkorjuun kehittämisvaihtoehtoja tarkas
teltiin puunkorjuun optimointimalliston 
avulla. Tarkasteltaviksi valittiin seu
raavat kehittämisvaihtoehdot . 

KU6J:artrtU6op.t.i.mi. : Puunkorjuuta kehitetään 
korjuukustannukset minimoivalla tavalla . 
Koneiden käytölle ei ole asetettu rajoi
tuksia. Ihmistyönä suoritettavan hakkuun 
on annettu hakeutua halvimpiin mahdolli 
siin menetelmiin. Korjuumäärän ja leimik
korakenteen kehitys on johdettu puunkäyt
töennusteist a ja hakkuumahdollisuuksista . 

Atue- ennU6J:ude.n koneeu_.· .t.ami.oct6J:e : Puun
korjuu ta kehitetään siten, että koneiden 
käyttö on rajattu puunhankintaorganisaa
tioille suunnatun kyselytutkimuksen mukai
selle tasolle . Ihmistyönä suoritettavassa 
hakkuussa pystymittaukseen perustuvien 
rankamenetelmien osuus on rajattu nykyisen 
suuruiseksi. Korjuumäärän ja leimikkora
kenteen kehitys on johdettu puunkäyttöen
nusteista ja hakkuumahdollisuuksista . 

A.tue-ennU6J:ude.n ko juuoto~uht.eeJ: ja 
k.oneel.Lud.ami.oct6J:e : Muuten kuten edellä , 
mutta hakkuutapojen kehitys on kyselytut
kimuksen mukainen siten , että siinä mm . 
harvennushakkuiden osuus on suurempi kuin 



TAULUKKO 8 

Erittely 

Korjuu-
määrä 

Ensi-
harvennus 

Avo-
hakkuu 

Koneel -
U nen 
hakkuu 

Pys t y -
mi t taus 

Keh it t ämisva ih t oehdoille t yypillise t 
tunnusluvu t, Et e l ä- Suomi 

Alue- ennus-
Vuosi Kus t annus- teiden 

opt imi knneellis-
tamisaste 

milj. 
3 

m 

1985 24 . 6 24.6 
1987 24.1 24 . 1 
1990 30 . 0 30.0 

Osuus korjuumäärästä , 

1985 8 8 
1990 10 10 

1985 50 50 
1990 55 55 

1985 48 22 
1987 56 25 
1990 69 29 

1985 - 85 - 90 30 - 40 
1990 

Alue- ennus-
teiden 
korjuuolo -
suh t ee t ja 
koneellis-
t amisaste 

24.6 
24 . 1 
30 . 0 

% 

8 
12 

50 
42 

22 
25 
29 

30 - 40 

muissa kehitt ämisvaihtoehdoissa. Pohjois
Suomen osa l ta tätä vaihtoehtoa ei käsitel
ty, koska hankintaorganisaatioiden käsitys 
hakkuutapajaka umasta vastas i puunkäy ttö
ennusteita ja hakkuumahdollisuuksia. 

3.5.2 Puunkorjuukustannukset 

Eri kehittämisvaihtoeht ojen v ä lillä on 
selviä kustannuseroja. Alue-ennusteiden 
koneellistamis a s teen mukaise t kor j uukus
tannuks et3ovat vuonna 1985 Etelä- Suomessa 
2 ,50 mk/m suuremmat kuin samoihin olosuh
teisiin perustuva ssa kustannuks et minimoi
va ssa vaihtoe hdossa. Va s ta~va ero Pohjois
Suome s sa on noin 3 , 50 mk/m ( kuva 9) . 

TAULUKKO 9 Kehi t tämisvaih t oehdoille t y ypilliset 
tunnusluvut, Pohjois- Suomi 

Alue-ennus -
Erittely Vuosi Kustannus- . t eiden 

optimi konee l lis-
tamisas t e 

ailj . 
3 .. 

Ko r j uu- 1985 7.1 7 . 1 
mä ä rä 1987 7. 1 7. 1 

1990 7 . 1 7 .1 

---
Osuus korjuumää räs t ä , % 

Ensi - 1985 9 9 
harvennus 1990 14 14 

Avo- 1985 55 55 
hakkuu 1990 53 53 

Koneel - 1985 48 II 
linen 1987 56 12 
hakkuu 1990 69 16 

Pyst y - 1985 -
85 - 90 30 - 40 mi ttaus 1990 

Vuoteen 1990 mennessä korjuun reaalisten 
yksikkökustannusten arvioidaan nousevan 
Etelä- Suomessa 9 % ja Pohjois-Suomessa 16 
prosenttia vuoden 1985 tasosta, jos 
koneellistaminen etenee alue- ennusteiden 
mukaisesti . Koneellistamista nopeutta
maila ja osaltaan myös ihmistyövaltaisia 
menetelmiä kehittämällä pystytään kustan
nusten nousua tehokkaasti hillitsemään . 
Jos korjuuta kehitetään korjuukustannukset 
minimoivalla tavalla ja koneiden käytölle 
ei as e teta rajoituksia, vastaaviksi reaa
linousuiksi saadaan Etelä-Suomessa 2 % ja 
Pohjois-Suomessa 6 %. 

ETELÄ-SUOMI - SOUTH fl LANV 
Suhteelliset 

POHJOIS- SUOM I - NORTH FlNLANV 
Suhteelliset 

yksikkökustannukset 
Pwpo..Wna1 unil co~t.! 

120 r-----------------~--------~------

100 = 64 , 14 mk/•3 - f lz/~ow .,3 

1985 1987 1990 

Vuosi - Yl!4 

yksikkökustannukset 
Pwpo-'Lti.ona1 unil co4.t.l 

120r-----------------------------------

100 = 73 , 88 mk/m3 - Fmlz/~o(.<.d m3 

110+-----------------------------~rrr+ 
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Vuosi - YeaJl 
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orecflJlJ!<.:!n.Wn 
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Kuva 9. Puunkorjuun suh t eellisten yksikkökus tannusten r eaa linen kehi t ys Etelä- ja Pohjois-Su essa. 
Alue-ennus t eiden ukaiseen oneellista isas t eeseen perus tuvat kus t annukset vuonna 1985 = 100 
Fig . 9 . TIH! ea. d t•e opment o~ p l'pt' t<.ona.e wt<.t co~t.l o~ wood lta.~ve.!>tUtg .in Scu.tlt a.nJ ~<'"LVt Fwta.nd. 
Co~t~ ot 1985 btUed on eg<.ona. <' I'CtUt <'~ deg~el' (_)~ mecltan~zat<.on • 100 
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Etelä- Suomessa harvennushakkuiden lisään
tyminen laskennallisen leimikkorakenteen 
määrästä kyselytutkimuksen mukaiselle 
tasolle kohottaisi korjuun yksikkökustan
nuksia 2 3 %, jos monitoimikoneiden 
osuus korjuumäärästä kehittyy hankinta
organisaatioiden ennustamaila tavalla. 

Jos kustannuskehitys etenee tässä tutki
muksessa arvioidulla tavalla, tulee kyse
lyn mukaisen ja korjuukustannukset mini
moivan vaihtoehdon välille niin suuri ero, 
että siitä seuraa voimakkaita kustannus
paineita koneellistamisen nopeuttamiseen . 

3.5 .3 Hakkuun ja metsänhoidon 
työntekijätarpeet 

Jos puunkorjuuta koneellistetaan hankinta
organisaatioiden ennustamaila tavalla, 
laskee vakinaisten hakkuu- ja metsänhoito
työntekijöiden tarve vuoden 1985 määrästä 
1 000 henkeä vuoteen 1987 mennessä (kuva 
10) . Se johtuu Etelä- Suomen hakkuun lisään
tyvästä koneellistamisesta ja suhdanneke
hityksen vuoksi alenevasta korjuumäärästä. 

Vuoden 1990 korjuuhuipun hoitaminen vaa
tisi puolestaan hankintaorganisaatioiden 
ennustamaila koneellistamisvauhdilla noin 
1 000 vakinaista metsätyöntekijää enem
män kuin vuonna 1985. Harvennushakkuiden 

Henkeä 
NumbVL o6 peMo~ 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

a b a b c 

0 
1985 1987 

Vuosi - Yealt 

a 

osuuden lisääntyminen puunkäyttöennustei
den ja hakkuumahdollisuuksien mukaisesta 
määrästä hankintaorganisaatioiden ennus
tamaila tavalla kasvattaisi lisäksi työ
voiman tarvetta lähes 1 000 työntekijän 
verran. 

Monitoimikoneiden käytön nopea lisääminen 
vaikuttaisi työvoiman tarpeeseen tuntu
vasti. Vuonna 1990 kustannukset minimoi
vassa vaihtoehdossa vakinaisia metsätyön
tekijöitä tarvittaisiin lähes puolet vä
hemmän kuin alue-ennusteiden koneellista
mistason mukaisessa tilanteessa. Samalla 
vähenisi myös tilapäisen työvoiman tarve 
noin 400 henkeä . 

Metsänhoitotyöt tasaavat merkittävästi 
työn kausiluonteisuutta ja lisäävät työ
maar1a etenkin Pohjois-Suomessa. Tämän 
johdosta Pohjois-Suomen metsätyövoiman 
vakinaistamisasteen tulisi olla korkeampi 
kuin Etelä-Suomen . 

3 . 5 . 4 Kone- ja investointitarpeet 

Konemäärät laskettiin olettaen, että moni
toimikoneet toimivat jatkuvasti 2-vuoro
työssä 11 kuukautta vuodessa ja metsätrak
torit 1-vuorotyössä keskimäärin 5. 5 kuu
kautta ja 2- vuorotyössä 5.5 kuukautta vuo
dessa . (Kuva t 11 ja 12) 

b c 

1990 

Tilapäiset ja 
kausi t yöote ijät 
T U!JlOitM':f and 
~ea.6ona.t cm 1<~ 

Va kina iset 
työntekijät 
Pe/UIIdllvLt 
cm<\1!~ 

a :: Kustannusopt i•i 
c o~t o ptiJou.ol 

b = Alue-ennus t eiden oneell is ta•isaste 
lle.dulll~a..C.um dtgur. ~e.d on 

e.g.umal 5o e.c~ u 
c :::: Alue- ennusteiden orjuuolosuhteet 

ja oneellista isaste 
Ha. v t.utg cond.i.t.io~ and 1tttluutua.t.ion 
de.gur. ~e.d on e.gioMl o ~u 

Kuva 10. Työvoimatarpeen kehitys hakkuu- ja metsänho i totöissä. Koko aa 
F<.g . 10 . Developmett t o6 f.about tequiltetn~nt o luuv tutg and 
6-dvi.cu.Uu!te UJOILk . AU Ftnla11d 
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Monitoimikoneiden tarve Kuva 11. 
F i.g . II . Vemand Sc> \ nul.U.pu \po.!>e. l.oggi.ng maclw1M 

ykyinen monitoimikonekanta ympar1 vuoden 
työllistettynä mahdollistaisi vuonna 1985 
selvästi hankintaorganisaatioiden ennusta
maa suuremman koneellisen korjuun osuuden. 
Käytännössä monitoimikoneita on kuitenkin 
pystytty työllistämään ainoastaan keski
määrin 8 - 9 kuukautta vuodessa. 

Vakinaisiin koneisiin kohdistuvat vuotui
set investointitarpeet on laskettu vuoden 
1985 rahana (kuva 13) . Suurin osa inves
toinneista kohdistuu kuormatraktoreihin . 
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Kuva 12. 
F.i.g . 12. 

Vakinaisten kuormatraktoreiden tarve 
Vemand 5o\ pe.!unruwl.t 6oiUOOJI.deM 

3 .6 Muut puunkor juun kehittämi seen 
va ikuttavat s e ikat 

3.6 .1 Hankinta osapuuna ja 
metsähakkeena 

Hankinta osapuuna ja metsähakkeena ei tar
kastelujakson alussa ole merkittävästi 
vaikuttanut puunkorjuun kustannuksiin eikä 
resurssitarpeisiin . 

Näiden hankintamuotojen yhteenlasketun 
vuotuisen hankintamää rän e nnustetaan nou
sevan vuonna 1990 ~uitupuun osalta hiukan 
yli 1 miljoonaan m : iin. Vaikutusta kor
juukustannuksiin ei pysty tä yksiselittei
sesti laskemaan . Vakinaisten hakkuuresurs
sien tarpeessa siirtyminen vähemmän työtä 
vaativiin osa- ja kokopuumenetelmiin mer
kitsee 400 - 500 metsä työntekijän vähen
nystä verrattuna siihen, että vastaava 
raaka- ainemää r ä korjattaisiin runkopuuna. 
Metsäkuljetukseen puolestaan tarvitaan 
20 - 30 vakinaista kuormatrakt oria lisää . 

3.6.2 Erikoispuutavaralajien hankinta 

Puunhankintaorganisaatioiden ennusteiden 
mukaan erikoispuutavaralaj i en hankinta on 
lisääntymässä . Parruaihio iden, pikkutuk
kien, pylväiden, sorvikuusten j a muiden 
erikoispuutava ra laj i en hankinta aiheuttaa 
siirtymistä rationaalis i s ta korjuumenetel
mist ä perinteiste n menete lmien suuntaan . 
Suurin osa erikoispuutavaralaj eista kor
jattaneen ihmistyöva l taisil la menetelmillä . 

Noin 2 mi lj . m3 :n v uo tu inen eriko ispuun 
korjuumää r ä merkitsee puunkor j uussa JO -
40 milj . mk:n vuo tuisia lisäkus t a nnuks i a. 
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Metsäteollisuuden ja metsähallituksen 
keskimääräisiä pu~korjuukustannuksia se 
lisää noin 1 mk/m . Osa siitä aiheutuu 
toimihenkilökustannuksista, mutta suurin 
osa hakkuun ja metsäkuljetuksen lisätöistä . 

Erikoispuutavar alajien korjuun vaikutuk~et 
heijastuva t vuosittain lähes 10 milj. m :n 
korjuumäärään . Kehittyneiden ihmistyöval
taisten menetelmien käyttö estyy ta i vai
keutuu näissä olosuhteissa. Koneellise t 
puunkorjuuvaihtoehdot ovat usein rationaa
lisia ratkaisuja erikoispuutavaralajien 
korjuuseen. 

Erikoispuun korjuu lisää vakinaisten met
sätyöntekijöiden t arvetta koko maassa 100 -
200 hengellä ja vakinaisten kuormatrakto
reiden tarvetta noin 20 : llä . 

3.6.3 Pienkoneet 

Pientraktoreiden osuus myydyistä kuorma
trakt oreista on noussut. Metsätraktoreis
ta keveimmä t ovat telarakenteisia . Tämän 
konetyypin osuu s oli vuonna 1984 kotimaan 
markkinoilla myydyistä metsätraktoreista 
14 %, kun aiemmin vuosi ttaiset myyntimää
rät ovat olleet vain muutamia koneita . 
Ympäristön säästäminen ja helppo työllis
täminen ovat ollee t t ä rkeimpi ä seikkoja , 
joilla keveiden koneiden edullisuu tta on 
perusteltu . Niiden tuotoksista, kustan
nuksista ja kestävyydestä ei ole kuiten
kaan kayte tt ävissä riittäviä tutkimus- ja 
seurantatietoja . 

Koska pientraktoreiden taloudellinen käyt
töalue on rajallinen, niiden ympärivuoti
nen työllistäminen sop1v1ssa leimikoissa 
voi olla vaikeaa . Erikoiskoneiden käyt
töönotto vaikeuttaa myös korjuuorganisaa
tion muiden metsätraktoreiden työllistä
mistä, joten on todennäköistä, että pien
trakt oreiden yleistyminen lisää metsäkul
jetuksen kustannuksia . Toisaalta pien
traktoreiden käyttö edis t ää kausiluontei
suuden tasaamispyrkimyksiä . 

Myös pienmonitoimikoneita on tullut mark
kinoille. Ne on suunnitel tu maataloustrak
toriin asennettaviksi ja lähinnä harvennus
hakkuissa käytettäviksi. Niidenkään kus
tannuskilpailukyvystä ja kestävyydestä ei 
ole vielä saatavissa luotettavia t ietoja . 

Vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että 
pienmonitoimikoneiden käyttö yleistyy. 
Niiden vaikutusta puunkorjuukustannuksiin 
ei voida tässä vaiheessa arvioida kovin 
tarkasti, mutta näyttää ilmeiseltä , että 
alussa työn hinnoittelu on kustannuskil
pailukykyistä. Pitkällä aikavälillä kor
juukustannukset saattavat suureta . 
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4 PÄÄTELMÄT 

Metsätehon vuonna 1978 julkaistussa las
kelmassa (Eskelinen ym . 1978) arvioitiin , 
että monitoimikoneisiin perustuvilla mene
telmillä on vuonna 1985 taloudellista kor 
jata 54 % runkopuun korjuumäärästä . Tä
män tutkimuksen mukaan vas taava osuus on 
48 %. Ero johtuu lähinnä siitä , että tässä 
tutkimuksessa ensiharvennusten osuus on 
kaksinkertainen . Sen sijaan eri korjuu
menetelmien tuottavuus- ja kustannussuh
teet ovat samansuuntaisia . 

Laskentamallilla saatu korjuumenetelmä
jakauma poikkeaa huomattavasti nykyisestä 
tilanteesta ja puunhankintaorganisaa t ioi 
den ennustamasta kehityksestä . Kyselytut 
kimuksen mukainen koneellistamisaste on 
alle puolet koneellisen korjuun kustannus
kilpailukyvyn edellyttämästä tasosta vuon
na 1985 ja vuosikymmenen loppua kohti 
ero kasvaa . 

Maa- ja metsätalousministeriön ase tt aman 
metsätyövoimatoimikunnan vuoden 1984 mie
tinnössä arvioidaan, että hakkuun koneel
listamisaste nousee hitaasti ja jää vielä 
vuonna 1990 alle 30 %: n . Tämä arvio on 
samansuuntainen kuin hankintaorganisaa
t ioiden näkemys . 

Laskennallisesti edullisen koneellistamis
kehityksen, toteutuneen tilanteen ja han 
kintaorganisaatioiden ennusteiden välisten 
erojen arvioidaan joh tuvan seuraavista 
syistä . 

Puumarkkinoiden ongelmat ja metsäteol
lisuuden suhdannekehitys ovat johtaneet 
korjuun rationaalisen järjestelyn kan
nalta riittämätt ömi in pystyvarantoihin . 
Tällöin erityisesti kesällä korjatta 
vissa olevien leimikoiden vähäisyys on 
aiheuttanut monitoimikoneiden seisok
keja, koska vakinaisten hakkuutyönteki
jöiden työllistäminen on ollut osittain 
etusijalla. 

Atk-pohjainen korjuuketjujen kustannus
laskentasovellus (Susy) korjuumenetel
män valintaa var ten on ollut käytettä
vissä vasta 1980- luvun alusta lähtien . 
Ilman leimikon tai lohkon olosuhdetie
toihin perustuvaa kustannuslaskentaa 
edullisin vaihtoehto ei tule aina vali
tuksi. 

Mittaustapa 
rajoitukset 
koneellista 

tai kauppaehdoissa asetetut 
eivät ole aina suosineet 

korjuu ta . 



Hankintaorganisaatioiden muu valmius 
koneellisen korjuun toteuttamiseen on 
ollut puutteellinen. Esimerkiksi ko
netyypit eivät ole korjuuolosuhteisiin 
sop1v1a . Myös korjuun suunnittelu
sekä ohjaus- ja valvontajärjestelmät 
saattavat olla kehittymättömiä . 

Monitoimikoneiden tehokas työllistämi
nen niiden siirtokustannusten rajoitta
malla maantieteellisellä alueella edel
lyttäisi joissakin tilanteissa koneiden 
käyttöä useampien samalla alueella toi
mivien organisaatioiden työmailla. 

Tukkipuuvaltaisten männiköiden kor
juussa monitoimikoneiden käyttöä on 
vältetty apteeraustappioiden johdosta . 

Puunhankintaorganisaatioiden arvio perus
tuu vastaajien henkilökohtaiseen ja paikal
liseen näkemykseen , jossa tulevaisuutta on 
saa tettu ennakoida varovaisesti. Kehitys
laskelmassa puolestaan ei ole voitu ottaa 
huomioon kaikkia käytännön korjuutoimin
taan vaikuttavia rajoitteita . 

Tähän mennessä puunkorjuun koneellistami
sessa on edetty ilmeisen varovaisesti , kun 
otetaan huomioon ihmistyön ja konetyön 
kustannussuhteiden kehitys . Monitoimiko
neiden kustannuskilpailukyky on jatkuvasti 
parantunut. Sen sijaan ihmistyövaltaisen 
hakkuun kehittämismahdollisuudet alkavat 
olla rajalliset. Kustannussäästöjä on kui
tenkin edelleen saavutettavissa lisäämällä 
pystymittaukseen perustuvien rankamenetel
mien osuutta. Hakkuutyön koneellistamista 
nopeut tamaila puunkorjuun tuottavuuteen ja 
kustannuksiin voidaan vaikuttaa tuntuvasti . 

Harvennushakkuiden lisääntyminen ei vielä 
lähitulevaisuudessa ole esteenä korjuun 
koneellistamiselle . Monitoimikoneilla 
korjattava puumäärä voidaan kohottaa yli 
kaksinkertaiseksi nykyisestä, vaikka har
vennushakkuut tehtäisiin kokonaisuudessaan 
ihmistyönä. Se kuitenkin edellyttää moni
toimikoneiden käyttöä lähes kaikissa tukki
puuvaltaisissa korjuukohteissa riippumatta 
puulajista . 

Osapuu- ja metsähakemenetelmät ovat yleis
tyneet pieniläpimittaisen puun korjuussa . 
Korjuukustannuksiin ja resurssien tarpei
S11n nama menetelmät eivät vielä kovin 
olennaisesti vaikuta muuta kuin alueelli
sesti . Vuosikymmenen lopulla niiden mer
kitys kuitenkin kasvaa . 

Erikoispuutavaralajien hankinta on viime 
vuosina lisääntynyt. ietsäteollisuuden 
pyrkimys tehokkaampaan puuraaka-aineen 
hyväksikäyttöön, joustavampaan tuoteraken-

teeseen ja asiakaslähtöiseen markkinoin
tiin on osaltaan vaikuttanut tähän kehi
tykseen. 

Puunhankinnassa tavaralajien lisääntyminen 
kohottaa kustannuksia . Puunkäsittelyn 
siirtäminen terminaaleihin on yksi kysy
mykseen tuleva kehittämisvaihtoehto . Toi
saalta myös tavaralajimenetelmän kustannuk
sia voidaan alentaa vähentämällä samasta 
kohteesta korjattavien tavaralajien määrää 
ja suuntaamaila korjuuta raaka- ainevaati
musten ja puuston mukaan . Korjuukalustolie 
nämä vaihtoehtoiset kehityssuunnat asetta
vat erilaisia vaatimuksia. Kokonaisten 
puiden tai runkojen koneellinen korjuu 
voidaan toteuttaa yksinkertaisemmalla tek
niikalla kuin perinteinen puunkorjuu. Joka 
tapauksessa tavaralajimenetelmä pysyy lähi
tulevaisuudessa valtamenetelmänä ja puu
tavaraan kohdistuvien erityisvaatimusten 
lisääntyessä sen soveltaminen edellyttää 
monitoimikoneiden apteeraus- ja mittaus
automatiikan kehittämistä . 

Tämän tutkimuksen puunkorjuun kehittämis
vaihtoehdot perustuvat arvioituun puunkor
j uun kustannustekijöiden ja korj uuolosuh
teiden kehitykseen . Eniten epävarmuutta 
liittyy ihmistyön ja konetyön kustannus
perusteisiin. Tuotasten kehitystä ja 
korjuuo losuhteita koskevia arvioita voi
daan pitää tarkempina . 

Laskentamallin mukainen ratkaisu ei ole 
kuitenkaan kovin herkkä kustannusperus
teiden muutoksille . Jos esimerkiksi hak
kuun työvoimakustannusten reaalinen vuo
sittainen nousuprosentti alenee kehitys
laskelman perusteena käytetystä 3 . 3:sta 
2 .0:een, pienenee vuonna 1990 monitoimi
konemenetelmillä taloudellisesti korjatta
vissa oleva puumäärä vastaavasti 69 %:n 
korjuumääräosuudesta 64 %: iin . 

Käytännössä puunkorjuun kehittymiseen vai
kuttaa useita näiden vaihtoehtojen ulko
puolelle jääviä yritys- ja kansantaloudel
lisia tekijöitä . iitä ovat esimerkiksi 
työvoiman määrään ja työllisyyteen liitty
vät seikat, rajalliset investointimahdol
lisuudet ja puumarkkinoiden toimivuus. 
Myös metsänhoidon ja puunkorjuun menetel
miin kohdistuva yleinen arvostelu saattaa 
vaikuttaa hakkuun koneellistamiseen ja 
koneellistamisratkaisuihin . 

Valtakunnallista kehityslaskelmaa voidaan 
käyttää yritysten puunkorjuun kehittämistä 
ja työvoimapoliittisia toimenpiteitä suun
niteltaessa . Se voidaan tarkentaa paikal
lisia olosuhteita vastaavaksi yrityskoh
taiseksi tai alueittaiseksi tarkasteluksi, 
jossa käytännön korjuutoimintaa rajoitta
vat seikat voidaan ottaa huomioon . 

17 



KIRJALLISUUTTA 
Ret)eJtenc.e.o 

ESKELINEN, A. & MIKKONEN , E. & MYLLYNIEMI, 
A. & PELTONEN, J . 1978 . Eri run
kopuunkorjuumene t elmien taloudelli
suuden kehitys vuosina 1978 - 1986 . 
Summary : The Development of the 
Econom.icalness of Stemwood Harvest
ing Methods in 1978 - 1986 . Metsä
tehon tiedotus - Metsäteho Report 
351 . Helsinki 

HALINEN, M. 1984. Pystymittauksen ajan
menekki . Summary : Time Expenditure 
in Measurement of Standing Trees. 
Metsätehon tiedotus Metsäteho 
Rep~rt 390 . Helsinki 

HUTTUNEN, T. 1984. Suomen puunkäyttö, 
poistuma ja metsätase 1982 - 84 . 
Summary : Wood Consumption, Total 
Drain and Forest Balance in Finland, 
1982 - 84 . Metsäntutkimuslaitos -
Institutum Forestale Fenniae , Folia 
Forestalia 605 . Helsinki 

KAHALA, M. 1979 . Puutavaran kuormatrak
torikuljetus ja siihen vaikuttavat 
tekijät . Summary : Forwarder Trans
port of Timber and Factors Influ
encing It . Metsätehon tiedotus -
Metsäteho Report 355 . Helsinki 

_n_ 

-"-

-"-

1980. Puutavaran valmistus mootto
risahalla . Palkkaperusteiden tar
kistustutkimus . Summary : Prepa
ration of Timber by Power Saw. 
Study for the adjustment of wage 
bases. Metsätehon tiedotus - Metsä
teho Report 364 . Helsinki 

1983. Kaadon ja karsinnan työvai
keus harvennushakkuissa . Summary: 
Difficulty of Felling a nd Delimbing 
in Thinnings . Metsätehon tiedo tus -
Metsäteho Report 378 . Helsinki 

1983. Taskuttornilla prosessoreilla 
valmistetun puutavaran metsäkulje
tus . Summary: Forest Haulage of 
Timber Prepared by Pocket-Less 
Processors . Metsätehon katsaus 
Metsäteho Review 1/1983 . Helsinki 

KUUSELA, K. 1982. Suomen puuntuotannon 
tavoiteohjelma 1980-luvulle. Metsän
tutkimuslaitos, Metsänarvioimisen 
tutkimusosasto. Tiedonantoja 67 . 
Helsinki 

18 

LILLEBERG, R. 1984 . Me tsäkuljetus kuor
mainprosessorilla suoritetun hakkuun 
jälkeen. Summary: Forest Haulage 
after Cutting w.ith a Loader-Mounted 
Processor. Metsätehon katsaus 
Metsäteho Review 5 /1 984. Helsinki 

Markkinahakkuut 1.7. - 31 . 12 .1983 ja ka
lenterivuonna 1983 piirimetsälauta
kuntien alueittain. 1984. Metsän
tutkimuslaitos, Matemaattinen osas
to. Metsätilastotiedote n:o 14 . 
Helsinki 

Markkinapuun 
1985. 

hakkuu- ja työvoimatilasto. 
Kuukausitilastot, vuosi 1984 . 

Metsäntutkimuslaitos, Matemaattinen 
osasto. Metsätilastotiedote n:o 28 . 
Helsinki 

Metsä 2000 -ohjelman pääraportti. 1985. 
Talousneuvosto. Metsä 2000 - ohjel
majaosto. Helsinki 

Metsätilastollinen vuosikirja , vuodet 1982 & 
1983 . Yearbook of Forest Statistics 
1982 & 1983 . Suomen virallinen 
tilasto Official Statistics of 
Finland XVII A: 14 & XVII A: 15. 
Folia Forestalia 550 & 590. Helsinki 

Metsätraktoreiden ja moni toimikoneiden 
myyntitilasto 1.1.1985. 1985. Met
säteho . Moniste . Hels inki 

Metsätyövoimatoimikunnan mie tintö . 1984 . 
Sammandrag : Betänkande av kommis
sionen för skogsarbetskraft . Komi
teanmietintö Kommittebetänkande 
1984 :46 . Helsinki 

MIKKO E , E. & PELTO E , J . & SAVOLAINEN , 
R. & VESIKALLIO , H. 1975. Puun
korjuun kehitysennuste 1975 - 1984. 
Summary : Development Prognosis for 
Timber Harvesting in 1975 - 1984 . 
Metsätehon tiedo tus - Metsäte ho Re
port 336. Helsinki 

HÄKELÄ, M. 1982. Aikatutkimustuloksia 

-"-

uusista monitoim.ikonemerkeistä . Sum
mary : Time Study Results on ew 
l-1ultipurpose Logging Machine Hodels. 
Metsätehon katsaus - Hetsäteho Re
view 9/1982 . Helsinki 

1982 . Seurantatutkimustuloksia uu
sista monitoim.ikonemerkeistä . Sum
mary : Results of a Follow-up Study 
of ew Multipurpose Logging Machine 
Models . ~tsätehon katsaus - Me tsä
teho Review 14/1982 . Helsinki 



MÄKELÄ, M. 1983 . Kuormainprosessoreiden 
maksuperustetutkimus . Summary: 

-"-

A Work Study on Grapple Processors. 
Metsätehon katsaus Metsäteho 
Review 10/1983. Helsinki 

1983 . Kaatolaitteen vaikutus pro
sessoreiden ajanmenekkiin. Summary: 
The Effect of a Felling Device on 
the Time Expenditure of the Proces
sors . Metsätehon katsaus - Metsä
teho Review 12/1983. Helsinki 

MÄKI, E. 1984 . Markkinapuun alueittaiset 
hankintamäärät ja kulkuvirrat vuon
na 1982 . Summary: Removals and 
Flows of Commercial Roundwood in 
Finland in 1982 by Districts . Met
säntutkimuslaitos Institutum 
Forestale Fenniae, Folia Forestalia 
594 . Helsinki 

PELTONEN, J . 1985 . PMP-leimikoiden kor
juutekniset olosuhteet vuonna 1984. 
Metsätehon moniste 13 .2. 1985 . Hel
sinki 

PENNANEN, 0. 1978. Pysty- ja jälkimitta
uksen ajanmenekki . Summary: Ex
penditure of Time in Measurement on 
the Stump and after Cutting. Met 
sätehon tiedotus - Metsäteho Report 
347. Helsinki 

RYSÄ, M. & SAVOLAINE , R. & VÄISÄNEN , U. 
1972 . Puunkorjuun kehitysennuste 
1970- luvulle. Summary: Forecast of 
the Development of Timber Harvest 
ing in the 1970s. Metsätehon tie
dotus - Metsäteho Report 314 . Hel
sinki 

DEVELOPMENT AL TERNATIVES OF THlliER HARVESTING IN 1985 - 1990 

By Vesa Imponen , Antti Korpilahti, Jaakko Peltonen and Yrjö Pohjola 

Summary 

The study is a continuation of Metsäteho 
development calculations concerning timber 
harvesting, published in 1972 , 1975 , and 
1978 (Metsäteho Reports 314 , 336 and 351) . 
The aim of the present study was to exam
ine the cost competitiveness of various 
wood harvesting methods in the logging 
operations carried out by the forest 
industry and the ational Board of For
estry during the latter half of the 1980s . 

The development calculation is not a fore
cast of harvesting development . Rather, 
the ohjeet is to present the most economic 
wood harvesting methods . The costs of 
both wood harvesting and work supervision 
were noted. The study was carried out in 
accordance with the principles of business 
economy. 

The development trends of wood harvesting 
were also analysed by means of an inquiry 
directed to the wood procurement districts 
of Metsäteho member companies and the 
National Board of Forestry r egional areas . 

In logging operations carried out by for
est industry and the at ional Board of 
Forestry, the share of wood processed with 
multipurpose logging mach ines is about 
20 % at present. According to the inquiry , 
this share will account for 26 % by 1990. 
Cost factors , however , would seem to 
suggest considerably more active mechani
zation of harvesting. 

According to the development calculation , 
it would he profi table to harvest 48 % of 
the total quantity of timbe r with multi
purpose logging machines in 1985, and up 
to 69 % by 1990 . The cost competitiveness 
of mechanized and manual work is the same 
in South and North Finland. The previous 
Metsäteho study, 1978, estimated that in 
1985 it would he economic to harvest 54 % 
of the timber quantity harvested by forest 
industry and the National Board of For
estry using multipurpose logging machines . 
The difference in the calculations is pri
marily due to the fact that the amount of 
first thinnings is doub led in the present 
study . 
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Harvester methods seem to be the most 
economic in the !llaj ori t y of cases . The 
cost differ ences compared with pro cessor 
methods are not , however , significant , 
particularly when the soil is not covered 
by snow. 

If mechanization of cutting continues as 
wood procurement organiza t ions have pre 
dicted , the mean unit costs of harvesting 
will rise at a real ra t e of 2 % per year . 
Unit cost increases may be held in check 
effectively by hastening the mechanization 
process of cut ting and, to some extent , 
by increasing the use of the most effi
cient labour- intensive methods . If the 
most economic harvesting methods are used, 
the corresponding real increase in costs 
would be 0 . 4 %. 

If timber harvesting is developed to the 
point where costs are minimized , the 
demand for multipurpose logging machines 
for the entire period will be about 3 . 5 
times that needed for the degree of mecha
nization predicted by the wood procurement 
organizations . The demand for forest 
haulage equipment will be 10 % lower on 
average if the share of mechanized harvest 
ing is optimal. Investment in harvesting 
equipment will increase correspondingly by 
5 to 12 % in real terms per year , depending 
on the speed of mechanization . 

The increase in the use of mul t ipu rpose 
logging machines will significantly affec t 
the need and structure of the forestry 
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labour force. The demand for permanent 
workers for harvesting and silviculture 
work in the cost - minimizing alternative 
is almost 50 % less in 1990 than at the 
level of mechanization proposed by the 
inqui ry above. The demand f or seasonal 
and terminal workers, on the other hand, 
will decline by only 7 %. 

If mechanization occurs at the speed fore 
seen by the wood procurement organizations, 
and harvesting amounts and conditions 
correspond to wood consumption predictions 
and cut ting potentials, the total labour 
requirement for cutting and silviculture 
work will be 11 % greater in 1990 than 
in 1985 . By the end of the decade, the 
labour requirement will increase by an
other 3 %, if thinning cuttings increase 
at the rate foreseen by those questioned 
in the study . 

The harvesting share of the tree- section 
and forest - chip methods does not signifi 
cantly affect either harvesting costs or 
the demand fo r resources, except region
ally . Towa rd the end of the decade the 
importance of these methods increases . 

The results of the study may be utilized 
for long- term planning and decision making 
in timber harvesting . Regional studies 
and studies concerning an individual 
company may be made from the calculation 
model , to assist decision makers to 
influence developmen t . 
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