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Vuosi 2006

on lähempänä kuin huomaammekaan. Metsäverotuksessa siirrytään 
kokonaisuudessaan myyntitulojen verotukseen vuoden 2006 alusta. 

Teollisuuden puuhuollon, jopa lähiaikojen kotimaisten investointipäätösten keskei-
nen kysymys on, voidaanko luottaa kotimaisen puuvirran häiriöttömään jatkuvuuteen 
ja siten teollisuutemme kilpailukykyyn. Tässä vaiheessa kaikki ennustajat ovat yhtä 
oikeassa, koska asiaan vaikuttavat varsin monet seikat eikä vähiten kansainvälinen 
poliittinen tilanne siirtymishetken aikoihin.

Suomessa on tyypillistä lähestyä ongelmia ja mahdollisuuksia analyyttisesti, tietoon 
tukeutuen, mutta viime kädessä päätökset perustuvat kuudenteen aistiin eli intuitioon, 
välittömään oivallukseen asian olemuksesta, kuten tietosanakirja asian määrittelee. 
Monenlaisten ongelma-analyysien, ratkaisumallien ja skenaarioiden avulla riskit pyri-
tään eliminoimaan, mutta lopullisessa päätöksenteossa vaisto on pääosassa. 
Ja tulokset ovat olleet yleensä hyviä.

Tutkimus- ja kehitystyön tehtävänä on koota, tuottaa ja jäsentää tietoa ongelman 
ratkaisemiseksi, päätöksenteon pohjaksi. Viritteillä on laaja tutkimuskonsortio, jolla 
pyritään pureutumaan vuoden 2006 muutokseen varsin intohimoisella otteella. Erikois-
tutkijamme Vesa Imponen pohdiskelee seuraavassa artikkelissaan asiaa tarkemmin.

Muutosten pyörteissä punnitaan aina myös varsinaisten toimijoiden kyvyt ja taidot. 
Puuhuollon ammattilaisten, niin metsurien, koneenkuljettajien kuin työtä suunnittele-
vien ja ohjaavien toimihenkilöiden, osaamiselle asetetaan kaiken aikaa uusia haasteita 
ja vaatimuksia. Puuhuollon tutkimus- ja kehitystyötä tekevät organisaatiot järjestävät 
12. ja 13. päivinä helmikuuta 2003 Jyväskylässä seminaarin, joka pyrkii tarjoamaan vi-
rikkeitä ja uutta tutkimustietoa ammattikunnan kärkijoukolle. Siis eväitä vuoden 2006 
tarpeisiin. Tervetuloa!

Toivotan kaikille lehtemme lukijoille Hyvää Joulun aikaa ja menestystä Uudelle vuodelle 
2003.

Marraskuussa 2002
Erkki Alalammi
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kattavasti eri asiantuntijatahojen yhteis-
työnä. Verkostoitunut tutkimusyhteis-
työ kehittää rakenteita, joiden avulla 
voidaan reagoida nopeasti esiin nouse-
viin tarpeisiin.

Tulevaisuuden vaihtoehdot:
PUUHUOLTO HUOLETTAA 
 –  VÄHENTÄISIKÖ TIEDON
  LISÄÄMINEN TUSKAA?

Raaka-aine- ja tuotemarkkinoita lukuun ottamatta metsäteollisuuden tuotantoketjut sisältävät verraten 

suoraviivaista ja suunnitelmallista logistiikkaa. Ketjun alkupään hajautunut metsänomistus ja puukaupan 

erikoispiirteet vaikeuttavat kuitenkin ennustettavuutta. Epävarmuuden hallitsemiseksi yrityksissä ja 

metsätalouden hallinnossa tarvitaan strategista suunnittelua vaihtoehtoisine skenaarioineen. Vaikka 

metsäsuunnittelujärjestelmät ovat pitkälle kehittyneitä, puunmyyjien käyttäytyminen ratkaisee lopulta 

eri raaka-ainelajien saatavuuden.



Lisätietoja:
Metsäteho Oy
tutkija Vesa Imponen
Puh. (09) 132 5243
 040 582 1612
vesa.imponen
@metsateho.fi

Metsäalan pitkän aikavälin 
suunnitelmat eivät riittävästi 
huomioi puunhankinnan re-

sursseja ja logistiikan näkökulmaa. Puu-
huollon tulevaisuuden tiloja ja kehitys-
polkuja voidaan kuitenkin tarkastella 
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Muuttuvatko puutavaran 
volyymit ja jakaumat?

Kansallisissa ja alueellisissa metsäohjel-
missa sekä erillisissä tutkimuksissa on 
selvitelty hakkuuvaihtoehtoja. Vaihto-
ehtojen käsittely on kuitenkin jäänyt 
korkeintaan perinteisten puutavarala-
jien tasolle. Kokonaisvaltaista, puun-
hankinnan ja metsätalouden toisiinsa 
liittyvät operaatiot huomioon ottavaa 
selvitystä ei ole toistaiseksi tehty. 

Hakkuiden rakenteen muuttumi-
nen vaikuttaa eri puulajien ja puutavara-
lajien potentiaalisiin korjuumääriin ja 
sitä kautta koko tuotantoketjuun sekä 
metsänhoitotöihin. Täydellistä suojelua 
lukuun ottamatta metsänluonnon hy-
väksi tehtävät käsittelytapamuutokset 
eivät muuta kovin merkittävästi hankit-
tavan puusuman rakennetta.

Puulajien ja perustavaralajien tasol-
la tehtävät tarkastelut eivät puutavara-
logistiikan näkökulmasta riitä. Nykypäi-
vänä on tärkeää kyetä ennustamaan eri 
tavaralajien hakkuumahdollisuuksien li-
säksi myös puutavarakappaleiden mit-
tajakaumat. Metsäteollisuuden ja mo-
dernin puunhankinnan näkökulmasta 

 tarkasteltuna, myös puuaineen käytön 
kannalta merkittävimpien ominaisuuk-
sien kuten tukkien oksaisuuden tai kui-
tupuun tiheyden muutoksia tulisi kye-
tä arvioimaan. Hakkuiden rakennetta 
koskevien selvitysten tulisi olla kunta-
tasoisia, jotta erilaisten suurempia alu-
eita vastaavien yhdistelmien tuottami-
nen onnistuisi.

Tarjonnan näkymät
Talousmetsiemme fyysinen riittävyys 
ja osin perinteisiin kiinnittyneen puu-
kaupan toimintatavat rajoittavat tar-
jontaa. Metsien suojelussa on päädytty 
yhteiskunnan jyrkän väliintulon sijaan 
vapaaehtoisuuteen, ja ainakin hetkel-
lisesti ollaan suvantovaiheessa. Täl-
lä hetkellä keskustellaan pinta-alave-
rotuksen siirtymäkauden loppumisen 
vaikutuksista raaka-aineen tarjontaan. 
Hakkuiden rakenne on muutenkin 
muuttumassa: harvennuksien osuus kas-
vaa, ja suometsien korjuu tulisi käynnis-
tää. Mäntykuitua riittää, mutta kuusta 
on niukasti tarjolla.

Pinta-ala- ja myyntitulojen verotuk-
sessa olevien metsänomistajien myyn-

tikäyttäytyminen on ollut tutkimusten 
ja seurannan mukaan odotetun ratio-
naalista: pinta-alaverotetuilta tiloilta 
saatavan raaka-aineen määrä on ollut 
suhteessa suurempi kuin sen osuus met-
sämaiden alasta. Verotuksen muutos-
prosessi on edistänyt etenkin tukkipuun 
markkinoille tuloa. Puunkäyttäjien ja 
hankintaorganisaatioiden kannalta olisi 
oleellista tietää, mihin suuntaan metsien 
rakenne on kehittynyt eri verotusmuo-
tojen piirissä olleilla tiloilla. (kuva)

Viime vuosina Etelä-Suomen met-
sien suojelutarpeita ja -keinoja on lin-
jattu erilaisissa työryhmissä. Mittavaan 
absoluuttisesti suojeltujen metsien li-
säämiseen ei ole päädytty, mutta myös 
vapaaehtoinen suojelu ja kaupankäynti 
luonnonarvoilla saattavat heikentää tu-
levaa puuntarjontaa.

Tulevien markkinailmiöiden ana-
lysointi on tunnetusti vaikeaa kaikilla 
talouden osa-alueilla eikä metsänomis-
tajienkaan käyttäytymistä voida ennus-
taa. Puunmyyjille suunnattava kysely-
tutkimus voisi kuitenkin luoda pohjaa 
päätöksenteolle: tarjota erilaisia ske-
naarioita ja mahdollistaa vaihtoehtois-
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ten tulevaisuuden tilojen aiheuttamien 
vaikutusten tarkastelun. Lisäksi odo-
tettavissa olevaa tarjontaa voisi arvioi-
da myös ostopuolen ammattilaisten kä-
sitysten pohjalta.

Alueellisen tarjonnan 
ja tuonnin kehitys

Metsäteollisuuden sekä alueellinen että 
kansantaloudellinen merkitys on edel-
leen suuri, ja metsätalouden julkinen 
hallinto tarvitsee linjaustensa ja mah-
dollisten tuki- ja edistämistoimiensa 
perustaksi tietoa metsien kehityksestä 
ja raaka-ainetarpeista. Metsäteollisuu-
den raaka-ainelajeittaista puuntarvetta 
voidaan tarkastella pitkälti teollisuuden 
nykyrakenteen pohjalta. 

Metsäteollisuusyritykset suunnit-
televat omia strategioitaan varautuen 
tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uh-
kiin hyödyntäen saatavilla olevan in-
formaation ja signaalit. Teollisuus voi 
myös muuttaa tuotantorakenteitaan ja 
laittaa pönkän ovelle tuottamattomille 
tehtailleen.

Tuontipuu tasapainottaa teollisuu-
den raaka-aineen kysyntää ja tarjon-

taa. Yritysten laajentaessa toimintaan-
sa lähialueille, voidaan Suomeen tuoda 
pyöreän puun lisäksi entistä enemmän 
haketta. Metsäyhtiöiden kannalta ko-
timaan puuhuollon skenaarioiden hah-
mottelu auttaisi muodostamaan osu-
vampia tuontipuustrategioita. 

Metsätöiden 
resurssien hallittavuus

Hakkuiden volyymin ja rakenteiden 
muutokset vaikuttavat merkittävästi 
korjuuseen ja metsänhoitotöihin. Mi-
käli pieniläpimittaisen puun osuus li-
sääntyy, korjuukalusto ja käytettävät 
tekniikat kehittyvät mukana. Harven-
nusten ja suometsien hakkuiden lisään-
tyminen kasvattaa myös kausivaihtelua. 
Hakkuut käynnistävät metsänhoitotöitä 
mikä näkyy myös metsureiden tarpee-
na. Korjuukoneiden käyttö puutuotan-
non töissä voi olla taloudellisesti hyvin-
kin järkevää vuosittaisen ja kausittaisen 
korjuumäärän vaihdellessa. 

Mahdollinen tilapäinen notkahdus 
volyymeissa laittaa kone- ja kuljetus-
yritysten kannattavuuden koetukselle. 
Vähemmän pääomaa sitovat tekniset 

Metsäverotuksen yhtenäistämisen 13-vuotinen prosessi on 
lähestymässä loppuaan. Vuoden 2006 alusta kaikkia metsätiloja 
verotetaan puunmyyntitulojen perusteella. Eri verotusmuodoissa 
olleiden metsänomistajien myyntikäyttäytyminen on vastannut 
odotuksia. Metsäntutkimuslaitoksen ja Metsäteollisuus ry:n 
selvitysten mukaan pinta-alaverotettujen metsätilojen osuus 
ostomääristä on ollut selvästi suurempi kuin vastaavien tilojen 
osuus hakkuumahdollisuuksista.

ratkaisut ovat heikon työllisyyden valli-
tessa kestävimpiä; esimerkiksi yhdistel-
mäkone voisi sopeutua paremmin vaih-
televiin työmääriin kuin kahden koneen 
ketjut.

Tutkimusyhteistyön 
tiivistäminen on tärkeää

Puuhuollon skenaarioita vuodesta 2006 
eteenpäin voitaisiin tarkastella tutki-
muskonsortiolla, johon tarvittaisiin 
Metsätehon ja Metsäntutkimuslaitoksen 
tutkimusosaamista sekä alan järjestöjen 
panosta. Pellervon Taloudellinen Tutki-
muslaitos on jo käynnistämässä metsän-
omistajien käsityksiä ja aikomuksia sel-
vittävää kyselytutkimusta.

Onnistuessaan yhteistyö edistäisi 
myös verkottunutta tutkimusotetta ja 
loisi osallistuvien tutkimusorganisaa-
tioiden laskentasovellusten välille yh-
teensopivia rajapintoja. Syntyvää syner-
giaetua voitaisiin hyödyntää nopeasti 
esille nousevien ongelmien yrityskohtai-
sessakin ratkaisemisessa. 

PINTA-ALA- JA MYYNTITULOJEN VEROTUKSESSA OLEVIEN METSÄNOMISTAJIEN MYYNTIKÄYTTÄYTYMINEN 

ON OLLUT TUTKIMUSTEN JA SEURANNAN MUKAAN ODOTETUN RATIONAALISTA



PUUNKORJUU 1950 – 2001
Tänä vuonna tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun ”vanhat parrat” metsäneuvokset 

J. E. Arnkil ja Väinö Niku muistelivat kirjassa ”Metsätyön murrosvuodet” puun 

korjuun määrien, tekniikan ja tuottavuuden kehitystä sodan jälkeiseltä ajalta 

vuoteen 1990. Näitä ansiokkaita muisteluja on tässä päivitetty vuoteen 2001 

lukujen muodossa.
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Puunkorjuumäärät
Puunkorjuumääriä on tässä tarkastel-
tu markkinahakkuutilastojen valos-
sa (kuva 1). Markkinapuu on lähinnä 
metsäteollisuuden käyttöön hankittua 
ainespuuta ja kaupallista polttopuuta. 
Etenkin 1950-luvulla tilastojen ulko-
puolelle jäi tuntuva määrä maatalous-
kiinteistöjen omaan käyttöön hakattua 
polttopuuta.

Markkinapuun määrä on kaksinker-
taistunut jaksolla 1950–2001. Kuvassa 
näkyy hyvin 1970-luvun puolivälin suh-
dannetaantuman aiheuttama markki-
napuumäärien lasku. Sen sijaan 1990-
luvun alkuvuosien laman vaikutus jää 
viisivuotiskausittaisen lukusarjan var-
joon. Silloin markkinahakkuumäärät 
olivat alhaisimmillaan 35 miljoonan m3:n 
tasolla.

Puunkorjuun tekniikat 
Kuvassa 2 on esitetty hakkuutekniikko-
jen elinkaaria vuosilta 1940–2000 metsä-
teollisuuden pystykauppojen ja omien 
metsien sekä Metsähallituksen puun-
korjuussa. Pokasahan ja kirveen valta-
kausi ulottui 1960-luvun alkuun, jolloin 
vielä puolet korjuusta tehtiin pokasahal-
la. Moottorisaha saavutti käyttöosuu-
tensa maksimin 1970-luvun puolivälissä.

Hakkuun koneellistaminen alkoi 
1970-luvulla karsinta- ja katkaisuvaiheet 
hoitavilla prosessoreilla. 1980-luvun 
lopulla markkinoille tuli yksiotehak-
kuukoneita, niin sanottuja kourahar-
vestereita, jotka soveltuivat myös har-
vennushakkuille. Hakkuukoneiden 
osuus saavutti 1990-luvun alkuvuosina 
50 prosentin osuuden korjuumääristä ja 
kasvoi 95 prosenttiin vuonna 2001. Voi-
makkaaseen yleistymiseen vaikuttivat 
sekä koneiden korjuutekninen kehitys 
että mittalaitteiden, ohjausjärjestelmi-
en, tiedonsiirron ja paikannustekniikan 
kehittyminen.

Metsäkuljetuksessa (kuva 3) hevo-
sen valtakausi kesti aina vuoteen 1965, 
jolloin hevosen osuus oli vielä 50 pro-
senttia. Maataloustraktoreita oli jo 
1950-luvulla otettu metsäkuljetuskäyt-
töön, mutta niiden osuus jäi enimmil-
läänkin vain 35 prosenttiin korjuumää-
ristä vuosina 1965–70. 1960–70-luvuilla 
käytettiin vähäisessä määrin myös laa-
husjuontotraktoreita. Nykyisen kuor-
maa kantavan metsätraktorityypin 
osuus korjuumääristä ylitti vuonna 1975 
maataloustraktorien osuuden. Hak-
kuukoneiden yleistymisen myötä met-
sätraktorien osuus korjuumääristä lähe-
ni 100 prosenttia 1990-luvulla.

Maataloustraktoreita käytetään vie-
läkin lukumääräisesti paljon; hankinta-
hakkuissa niitä on käytössä edelleen yli 
tuhat. Maataloustraktorien osuus mark-
kinapuumääristä jää noin viiteen pro-
senttiin.

Puunkorjuun kustannukset 
ja tuottavuuskehitys

Kuvassa 4 esitetään puunkorjuun nimel-
liset ja reaaliset kustannukset aikavälillä 
1950–2000 teollisuuden pystykauppojen 
ja omien metsien sekä Metsähallituksen 
puunkorjuussa. Reaaliset kustannukset 
on deflatoitu tukkuhintojen kokonais-
indeksillä vuoden 2001 tasolle. Vuosien 
1950–65 korjuukustannuksia on arvioitu 
palkkasummatietojen ja markkinapuu-
määrien perusteella. Vuosien 1970–80 
kustannustiedot perustuvat Metsähalli-
tuksen tilastoihin, ja vuosien 1985–2000 
luvut ovat Metsätehon puunkorjuu- ja 
kaukokuljetustilastoista.  

Korjuutyön tuottavuutta on laskettu 
jakamalla markkinahakkuiden vuotui-
nen määrä hakkuiden yhteydessä tilas-
toitujen, puutavaran valmistukseen ja 
metsäkuljetukseen käytettyjen henki-
lötyövuosien määrällä. Koko korjuuta 
koskien vertailukelpoisia lukuja on käy-
tettävissä vuodesta 1965 alkaen. Työn 

Lisätietoja:
Metsäteho Oy
erikoistutkija
Jouko Örn
Puh. (09) 132 5227
 040 582 5101
jouko.orn
@metsateho.fi
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tuottavuus on noin kaksikymmenkertaistunut aikavälillä 1965–
2000. Vastaavalla ajanjaksolla korjuukustannukset ovat reaali-
sesti pienentyneet kolmannekseen.  

Jatkuva tuotekehitys 
tehostaa koneiden käyttöä

Vuoden 2000 jälkeen hurjavauhtinen työn tuottavuuden kehi-
tys todennäköisesti tasaantuu. Erityisen mullistavaa uutta kor-
juutekniikkaa ei ole näköpiirissä. Harvennushakkuiden osuus 
kasvaa sekä kovilla mailla että turvemailla, mikä laskee korjuun 
tuottavuutta aiheuttaen kustannuspaineita. 

Sen sijaan jatkuva kehitys parantaa nykytekniikan käyttö-
kelpoisuutta ja työn tuottavuutta. Viime vuosina on otettu käyt-
töön korjureita, joissa yhdistyvät hakkuukoneen ja metsätrak-
torin toiminnot. Lisääntyvä energiapuun korjuu mahdollistaa 
lisätyötä korjuukalustolle. Myös hakkuukoneiden varustami-
nen istutuslaitteilla ja taimikonhoidon lisälaitteilla tehostaa ko-
neiden käyttöä. 

TUOTTAVUUTEEN JA KUSTANNUKSIIN 
OVAT TARKASTELUKAUDELLA VAIKUTTANEET 
SEURAAVAT VIRSTANPYLVÄÄT:

1950–55 Korean korkeasuhdanne: kantohinnat ja kustan-

nukset nousivat. Talvikauden työvoima noin 

160 000 miestä (90 000 htv) ja 60 000 hevosta. 

(htv = henkilötyövuotta)

1955–60 Käsin kuorinta vähenee tuntuvasti, moottori-

sahoja käyttöön: moottorisahalla 50 % korjuusta 

1960. Talvikauden työvoima noin 150 000 miestä 

(74 000 htv) ja 50 000 hevosta. 

1960–65 Metsäkuljetuksessa maataloustraktoreita 

hevosten tilalle. 60 % korjuumäärästä hevosel-

la, 35 % maataloustraktorilla. Talvikauden työn-

tekijämäärä noin 120 000 miestä (77 000 htv) ja 

40 000 hevosta.

1965–70 Hakkuussa käyttöön uusia työmenetelmiä, 

metsäkuljetuksessa metsätraktorien osuus kor-

juumäärästä ylittää maataloustraktorien osuu-

den. Talvikauden työntekijämäärä noin 100 000 

miestä (68 000 htv) ja 20 000 hevosta.

1970–75 Hakkuussa moottorisahan osuus korjuumää-

rästä yli 90 %, koneellista hakkuuta kokeillaan. 

Metsäkuljetuksessa metsätraktorien osuus kor-

juumäärästä 70 %. Työvoima 40 000 htv.

1975–80 Hakkuutyössä Ruotsin kehityksen myötä aika-

palkkapaineita: metsurilakko 1980. Koneellisen 

hakkuun osuus 10 % korjuumäärästä. Työvoima 

26 000 htv.

1980–85 Urakkapalkkausta jatketaan hakkuutyössä. 

Koneellisen hakkuun osuus ylittää 15 % korjuu-

määrästä. Työvoima 24 000 htv.

1985–90 1980-luvun lopun korkeasuhdanne: uhkaavan 

työvoimapulan takia hakkuun koneellistami-

nen yltää 45 % korjuumäärästä. Koneellistamis-

ta edesauttaa yksiotehakkuukoneen eli ”koura-

harvesterin” käyttöönotto. Yksiotehakkuukone 

soveltuu myös harvennushakkuisiin. Työvoima 

20 000 htv.

1990–95 Hakkuun koneellistaminen etenee voimakkaas-

ti. Kehitystä vauhdittavat taloudellinen lama, 

koneiden mittalaitteiden ja muun tekniikan ke-

hittyminen sekä koneurakoinnin keskitetystä 

taksajärjestelmästä luopuminen, jolloin yrittä-

jien vapaa kilpailu mahdollistuu. Saman yrittä-

jän omistaman hakkuukoneen ja metsätraktorin 

muodostaman korjuuketjun käyttö yleistyy. Työ-

voima 11 500 htv.

1995–2000: Koneellinen hakkuu ylittää 90 % korjuumääristä 

ja määrät kasvavat lamavuosiin verrattuna. Ke-

hittyneet mittalaitteet ja hakkuukoneen toimin-

taa ohjaavat tiedonsiirto- ja paikannustekniikat 

otetaan yleisesti käyttöön. Työvoima 7 000 htv.

Lähteet: 
Metsätilastolliset vuosikirjat 1969–2001, 
Metsäntutkimuslaitos
Metsätehon korjuutilastot 1985–2001, Metsäteho Oy
Metsätyön murrosvuodet, 1992, LEL-työeläkekassa
Puunkorjuun historiikin toimituskunta 1995, Puoli vuosi-
sataa koneellista puunkorjuuta, Gummerus Kirjapaino Oy, 
Jyväskylä.



MAKSIMOI KUORMA 
hakkuutähteen metsäkuljetuksessa
Metsäteho selvitti hakkuutähteen metsäkuljetuksen tuottavuutta. Kuormakoko 

kannattaa maksimoida erilaisten teknisten ja käyttöteknisten ratkaisujen avulla, 

sillä se vaikuttaa tuottavuuteen ratkaisevasti. Samankokoisilla kuormatiloilla 

varustettujen koneiden välillä voi olla merkittäviä kuormakokoeroja.  
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Irtonaisen hakkuutähteen metsäkul-
jetusta tutkittiin kesäolosuhteissa 
neljällä kuormatraktorilla, 19 työ-

maalla. Yhdessä kohteessa tehtiin ver-
tailukoe, jossa hakkuutähteet jätet-
tiin osalla palstaa levälleen ja osalla 
kasoihin. Viidellä työmaalla hakkuu-
tähde oli kuivahtanutta eli ruskeaa ja 
lopuilla tuoretta eli vihreää. Hakkuu-
tähteestä kerättiin talteen keskimäärin 
77 prosenttia, ja haketta saatiin 20–100 
kiintokuutiometriä hehtaarilta.

Koneiden kuormakoko oli keski-
määrin 7,2 m3. Keskikoko vaihteli ko-
neen mukaan huomattavasti:  4,8:sta 10,6 
kiintokuutiometriin. Suurimpiin kuor-
miin päästiin koneella, jossa oli kallistet-
tavat karikat. Kuormatilan koon lisäksi 
kuorman kokoon vaikutti kuormausta-
pa: kun latvat kuormattiin poikittain, 
koko kasvoi. Ruskealla hakkuutähteel-
lä kuorman koko oli neljänneksen pie-
nempi kuin vihreällä. Myös taakan koot 

kuormauksessa ja purkamisessa olivat 
ruskealla hakkuutähteellä vihreää pie-
nemmät.

Yli puolet ajasta 
kuormausta ja purkamista

Keskimäärin kuormaukseen ja purka-
miseen käytettiin 55 % ajasta (kuva 1). 
Ajouranvarsitiheyden kasvaessa eri-
tyisesti kuormakooltaan suurimman 
koneen tuottavuus kasvoi muita sel-
keämmin (kuva 2). Koko aineistossa 
tuottavuus oli 250 metrin metsäkulje-
tusmatkalla 9,3 m3 / käyttötunti, kun 
ajouranvarsitiheys oli 10 m3 / 100 m. 
Käyttötuntituottavuus vaihteli tällöin 
konekohtaisesti välillä 7,7–10,9 m3.

Suurimman ja pienimmän tuotta-
vuuden koneiden välinen tuottavuusero 
kasvoi myös matkan pidetessä: sadalla 
metrillä eroa oli kolmannes ja viidellä 
sadalla metrillä jo 50 prosenttia.

Ruskean hakkuutähteen metsäkulje-

tuksen tuottavuus oli kuutiomäärissä mi-
taten lähes viidenneksen pienempi kuin 
vihreän. Tällöin oletettiin, että kuorma-
us- ja purkamisajanmenekit sekä kuor-
man koot olivat aikatutkimuksessa toteu-
tuneen mukaisia. Lisäksi oletettiin, että 
ruskealla hakkuutähteellä ajouranvarsi-
tiheys oli neulasten osittaisen tippumisen 
vuoksi 15 % pienempi kuin vihreällä.

Energiasisältövertailussa ruskea 
hakkuutähde edullisempaa

Kustannuslaskelmissa käyttötuntimää-
räksi oletettiin 2 465. Koneiden hinnat 
olivat koosta ja varustelutasosta riippu-
en 192 000–210 000 euroa. Näin käyt-
tötuntikustannuksiksi muodostui 51,5–
53,2 euroa.

Vihreän hakkuutähteen metsäkulje-
tuskustannukset olivat koneesta riippuen 
4,9–6,9  / m3 ja keskimäärin 5,6  / m3, 
kun ajouranvarsitiheys oli 10 m3 / 100 
metriä ja metsäkuljetusmatka 250 metriä 

Kuormaamalla hakkuutähde poikittain kuormatilaan kuormakoko kasvaa kuormatilaa leventämättäkin.

Lisätietoja:
Metsäteho Oy
tutkija Kaarlo Rieppo
Puh. (09) 132 5237
 040 582 2287
kaarlo.rieppo
@metsateho.fi
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KUVA 1. Eri työvaihei-
den tehoajanmenekki, 
kun ajouranvarsitihe-
ys on 10 m3 / 100 m, 
metsäkuljetusmatka 
250 metriä ja kuorman 
koot aikatutkimukses-
sa toteutuneet. 

KUVA 2. Käyttötunti-
tuottavuus ajouran-
varsitiheyden mukaan 
vihreällä hakkuutäh-
teellä, kun metsäkul-
jetusmatka on 250 
metriä ja kuormakoot 
aikatutkimuksessa 
toteutuneet.

KUVA 3. Vihreän 
hakkuutähteen metsä-
kuljetuksen ajouran-
varsitiheyden mu-
kaiset kustannukset 
metsäkuljetusmatkan 
ollessa 250 metriä.
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(kuva 3). Matkan tuplaantuminen nosti kustannuksia neljän-
neksen. Kuormakoon kasvu viidestä 10,5 m3:iin puolestaan 
laski kustannuksia euron verran kuutiometriltä.

Tilavuusperusteisessa vertailussa ruskean hakkuutähteen 
metsäkuljetuskustannukset olivat korkeammat kuin vihreän, 
mutta energiasisältövertailussa tilanne oli päinvastainen. Vih-
reän tähteen kosteudeksi oletettiin 50 % ja ruskean 30 %.

Ruskea hakkuutähde ei ollut koetyömailla aina kuivempaa 
kuin vihreä, joten kuivatus ei aina tuota toivottavaa tulosta. 
Kuivauksen tulisi käytännössä pienentää hakkuutähteen kos-
teutta parinkymmenen prosentin verran, jotta saatu lisäener-
gia kattaisi korkeammat metsäkuljetuskustannukset. Muita 
kustannusvaikutuksia, kuten neulasten mahdollisia haittavai-
kutuksia kattilalle, ei tässä selvityksessä ole huomioitu.

Kasoille hakkuu kannattaa
Kasoille hakkuulla saavutettiin lyhyillä, alle sadan metrin 
kuljetusmatkoilla yli kymmenen, ja pitkilläkin (500 m) vielä 
noin seitsemän prosentin kustannushyöty levälleen jätettyyn 
hakkuutähteeseen verrattuna.

Kun työmaan koko oli alle 100 m3, kustannukset nousi-
vat merkittävästi. Vastaavasti yli 400 m3:n työmailla kustan-
nukset eivät enää laskeneet merkittävästi. 

Kun ajouranvarsitiheys oli 10 m3 / 100 metriä ja met-
säkuljetusmatka 250 metriä, oli pienimmän tuottavuuden 
omaavan koneen vuosisuorite 19 000 ja suurimman tuotta-
vuuden omaavan koneen 27 000 kiintokuutiometriä.

Kuormakoon maksimointiin tulee pyrkiä
Kuormakoko vaikutti selvästi enemmän käyttötuntituotta-
vuuteen kuin kone ja kuljettaja. Kuormakoon maksimoin-
tiin erilaisten kuormatila- ja kuormausratkaisujen avulla tu-
lee pyrkiä. Ainakin kuormatilan peräosaa tulisi laajentaa. 
Levennettävällä kuormatilalla tai kallistettavilla pankoilla 
kuormatilaa voidaan kasvattaa merkittävästi. 

Kuormatilaan saadaan lisäleveyttä myös asettamalla lat-
vakappaleet kuormatilaan poikittain. Nosturin tulisi olla lii-
keradoiltaan sellainen, että myös etusermin lähelle voidaan 
kuormata tehokkaasti. Puutavaranosturin kuormauskorke-
us ei tavallisesti riitä tähän. 

Kallistettavien karikoiden avulla sekä kuormatila että kuorman koko kasvavat selvästi.



Teksti: Kirsikka Bonsdorff

TASOKASTA METSÄKONEALAN 
OPETUSTA HUIPPULAITTEILLA 

– Vahva erikoistuminen koneelliseen korjuuseen on opetuksem-
me peruskivi. Se vaatii uudenaikaisen ja riittävän opetuskaluston, 
tiivistää Itä-Suomen metsäkonekoulun rehtori Tommi Anttonen.

– Metsäkoneoppilaitosten aktiivinen yhteistyö on ainutlaatuista 
ammatillisen koulutuksen kentässä. Yhteinen rintama on ainut mah-
dollisuus turvata alan opetuksen tarvitsemat resurssit ja taata siten 
riittävä laadullinen opetustulos, painottaa Jämsän koulutuskeskuk-
sen metsäoppilaitoksen rehtori Timo Vihola.
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Metsätyökoneet ja niiden oheis-
laitteet ovat monimutkaistu-
neet, ja työmaan suunnittelu 

sekä metsän- ja ympäristönhoito ovat 
tulleet osaksi työtä. Raaka-aineen laa-
dun huomioonottaminen on korostu-
nut. Puutavaran kuljetuksen optimoin-
tijärjestelmät, digitaaliset kartat sekä 
ajo huonoilla teillä raskailla kuormilla 
asettavat alan taitajille omat erityisvaa-
timuksensa. Metsäkoneasentajan työssä 
ei juuri voimaa enää tarvita.

Tasovaatimukset ovat korkeat niin 
opetusvälineiden ja kaluston kuin ope-
tuksenkin suhteen. Metsäopetuksenkin 
on kyettävä vastaamaan näihin uusiin 
haasteisiin. 

 
Jämsänkoskella 

uskotaan yhteistyöhön
– Jämsänkosken metsäoppilaitoksel-
la on keskeinen rooli metsäkoneoppi-
laitosten kentässä. Täältä on lähtenyt 
paljon aloitteita, joita on sitten viety yh-

dessä eteenpäin, kuvailee Vihola. Met-
säkoneoppilaitokset mm. kokoontuvat 
kaksi kertaa vuodessa johonkin oppilai-
toksista puntaroimaan niitä asioita, joi-
ta voidaan edistää ja kehittää yhdessä. 
Lisäksi Metsätehon kanssa järjestetään 
kerran vuodessa metsäopettajien koulu-
tuspäivät, johon osallistui tänä vuonna 
lähes 70 metsäopettajaa.

– On ainutlaatuista ammatillisen 
opetuksen kentässä, että oppilaitokset 
ovat näin verkostoituneita, toteaa Vi-

– Nykyaikaiset opetusvälineet ja opettajien aito innostuneisuus ovat laadukkaan opetuksen perusta, 

tietää rehtori Tommi Anttonen Itä-Suomen metsäkonekoulusta (ISMEK). Tehokas oppilaiden rekrytointi 

varmistaa tarvittavan oppilasaineksen. – Määrää tärkeämpi asia on kuitenkin oppilaiden aito kiinnostus 

ja riittävä lahjakkuus, toteaa rehtori Timo Vihola Jämsän seudun koulutuskeskuksen metsäoppilaitoksesta. 

Metsäkonekoulujen välinen yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, ja sitä pitääkin vaalia edelleen, 

rehtorit painottavat. 
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hola tyytyväisenä. Keskinäinen kilpailu 
oppilaista on toki kovaa, mutta myös ai-
dosti yhteisiä tavoitteita on paljon. Kes-
keisiä yhteistyömuotoja ovat mm. am-
mattitutkintojen näyttöjen vastaanotto, 
yhteiset oppilasrekrytointi- ja markki-
nointikampanjat, metsäkonesimulaatio-
opetuksen toteuttamisen suunnittelu 
sekä metsäkoneopetuksen aseman tur-
vaaminen ammattikoulutuskentässä.

Metsäkoneopetuksessa yhden oppi-
laan yksikköhinta on korkea verrattuna 
muuhun ammatilliseen koulutukseen. 
Yhteistoiminta metsäkoneoppilaitosten 
ja koko toimialan kesken on se vahvuus, 
millä tullaan pärjäämään kilpailussa 
muiden alojen kanssa. 

– Tässä asiassa laaja yhteisrintama 
on todella tarpeen ja ainoa mahdolli-
suus, jotta nykyinen opetuksen rahoi-
tuksen taso säilyy. Paineet metsäkone-
opetuksen rahoituksen leikkaamiseen 
ovat jatkuvasti kovat, huolehtii Vihola.

Räätälöity kurssitus on 
yksi Jämsänkosken valteista
– Olemme panostaneet aikuiskou-

lutukseen, etenkin lyhyelläkin varoi-
tusajalla järjestettäviin räätälöityihin 
kursseihin, kertoo Vihola. – Koululla on 
aikuiskoulutussuunnittelija aina valmii-
na vastaamaan kurssien järjestämisestä. 
Kursseja järjestetään lähes 80 vuodessa 
ja niihin osallistuu noin 1 000 henkilöä.

Monipuolinen ja asiakaslähtöinen 
opetus on mahdollista, koska opetta-
jakunta on motivoitunutta ja osaavaa. 

Onnistunut kokonaisuus on myös ollut 
metsäkoneasentajakoulutus ja merkki-
kohtaisen erikoistumisen mahdollisuus 
siinä. Tammikuussa alkaa Jämsänkos-
kella jälleen uusi metsäkoneasentaja-
koulutus, missä konemerkkikohtainen 
eikoistuminen on mahdollista. Valmis-
tuvilla on lähes varma työpaikka tiedos-
sa, mikäli opiskelu sujuu tavoitteiden 
mukaisesti. 

ISMEKin voimana laaja konekanta 
ja panostus simulaattoreihin

– ISMEK on yksi perinteikkäistä met-
säkonekouluistamme: opetusta on an-
nettu jo 30 vuotta. Koulun vahvimpia 
alueita on erikoistuminen koneelliseen 
korjuuseen. Erikoistuminen on viety 
myös vahvasti opetusohjelmiin. Kattava 
konekalusto mahdollistaa sen, että met-
säkoneoppi voi alkaa jo ensimmäisenä 
opiskeluvuonna, tähdentää Anttonen.

ISMEK on ollut maakunnallisesti 
hyvin työllistävä oppilaitos. Vertailussa 
muihin eri alojen oppilaitoksiin koulu 
on menestynyt erittäin hyvin vuodesta 
toiseen.

Itä-Suomessa on panostettu jo var-
hain erilaisten simulaattoreiden käyt-
töön opetuksessa. Jo 1990-luvun alussa 
koulussa käytettiin videotekniikkaan pe-
rustuvia simulaattoreita apteeraukseen. 
Myös opettajat ovat itse rakentaneet esi-
merkiksi mittaussimulaattoreita. 

Nykyisten virtuaalisimulaattoreiden 
käyttö opetuksessa ei ole vakiintunut-
ta, nehän ovat olleet käytettävissä vasta 

1990-luvun lopusta lähtien. Meneillään 
on mm. EU-rahoitteinen simulaattori-
opetuksen kehittämisprojekti. – Simu-
laattoreiden kehittämiseen on osallis-
tuttu ISMEKissä aina merkittävällä 
panoksella. Nyt koulu on mukana laa-
jassa aihetta selvittävässä ”Hiljainen tie-
to” -tutkimushankkeessa, kertoo rehtori 
Anttonen.

Metsäkonesimulaatio-opetuksen 
tuotteistamisessa on tavoitteena selvit-
tää, mihin seikkoihin opetuksessa tulee 
kiinnittää huomiota, jotta opiskelijoista 
tulisi aikanaan hyviä koneenkuljettajia. 
Selvityksen kohteena ovat niin opetuk-
sen kuin opetusmenetelmien kehittämi-
nen sekä opettajien koulutustarpeet.

– Simulaattorilla ei voi opettaa kaik-
kea käytännön työhön liittyvää. Simu-
laattoriharjoittelun ei tarvitsekaan täy-
sin vastata käytännön työtä; se on kuin 
kirja luokassa opiskellessa – hyvä oppi-
misväline, kuvailee Anttonen opetusvä-
lineen mahdollisuuksia.

Metsäkoulussa opiskellut on 
koulunsa paras markkinamies

Koneoppilaitosten vuosittaiset koneki-
sat ovat tärkeä osa koulujen yhteistyö-
tä. Taitaja 2003 ammatillisen kuolutuk-
sen messujen yhteydessä Jyväskylässä 
kisailevat myös metsäkoneenkuljettaja-
opiskelijat paremmuudesta ajokoneen 
käyttötaidoissa. Mukana olo on tärkeää, 
sillä messuille odotetaan noin 2 000 nuor-
ta tutustumaan erilaisiin ammatinva-
linnan vaihtoehtoihin. On muistettava, 
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Systeemisuunnittelija Juha-Antti Sorsa Metsätehosta puurtaa ohjel-
moinnin sijasta ”todellisen maailman” ongelmien kimpussa: miten 
puu kaatuu, ja kone säilyy ehjänä? Opettaja Markku Seppänen seuraa 
tarkasti tilanteen kehittymistä. Jämsänkoskella järjestetään vuosittain 
lähes 80 aikuiskoulutustilaisuutta, joihin osallistuu tuhatkunta henki-
löä. Kurssit muokataan kulloisenkin ryhmän tavoitteiden mukaisiksi. 
Kysytyimpiä ovat olleet työkoneen automatiikkaan ja mittaukseen liit-
tyvät teemat.

että lukio ottaa noin puolet kustakin 
ikäluokasta ja lopusta kilpailevat lukui-
sat ammatilliset oppilaitokset. – Tuntuu, 
ettei nuorilla aina ole tiedossa, että met-
säalankin kolmevuotinen ammattikou-
lutus mahdollistaa siirtymisen ammatti-
korkeakouluun ja myös siitä eteenpäin, 
Vihola on huomannut.

Yhdessä metsäkoneyrittäjien kans-
sa järjestetään vuosittain metsäpäiviä 
tietyn seudun peruskoululaisille. Esi-
merkiksi Keski-Suomessa tapahtuma 
tavoittaa noin 500 koululaista kymme-
nellä paikkakunnalla. Peruskoulujen 
opinto-ohjaajat ovat ratkaisevassa ase-
massa nuorten harkitessa eri vaihtoeh-
toja. Tarjolla tulee olla nykyaikaista ja 
nuorten kielellä laadittua esittelymate-
riaalia.

– Jo metsäalan koulussa olevat ja si-
tä käyneet ovat koulun parhaita mark-
kinamiehiä.  Jos he kertovat hyvästä ko-

ne- ja opetusvälinetasosta, laadukkaasta 
opetuksesta, asumisviihtyvyydestä ja 
harrastusmahdollisuuksista, on viesti 
varmasti tehokas, uskoo Vihola. 

Televisiomainontaakin on kokeil-
tu oppilaista kilpailtaessa. Tulokset ei-
vät kuitenkaan ole olleet yksiselitteisen 
myönteisiä. Koneopetukseen hakeutu-
vien perusjoukko on varsin vakiintunut, 
ja se on vähenemässä. Joukko tulee pää-
sääntöisesti maaseudulta ja maaseutu-
kaupungeista. – Myös tyttöjä kaivataan 
alalle, huomauttaa Vihola. 

– Metsäkonealan ammatit sopivat 
nykyään naisille erittäin hyvin. Kaiken 
kaikkiaan on tehtävä lujasti töitä, että 
mielikuva rähjäisestä ja likaisesta met-
säkonetyöstä saadaan muutettua todel-
lisuutta vastaavaksi.

Oppilaspaikat on viime vuosina 
kyetty täyttämään kohtuullisen hyvin. 
Metsäalalle tulee merkittävän paljon 

alaan sitoutuneita nuoria, jotka tietävät 
mihin tulevat ja mitä haluavat, tähden-
tää Anttonen. Yksi ongelmista on, että 
kaikki haluaisivat ainoastaan huippu-
kuljettajia, mikä ei ole aivan realistista. 
Kaikki eivät voi olla huippuosaajia.

Työharjoittelu 
sujuu hyvin

Molemmat rehtorit kiittelevät eri met-
säalan organisaatioita ja koneyrittäjiä 
siitä, että opiskeluun liittyvään työssä-
oppimiseen löytyy varsin hyvin paik-
koja. Kolmevuotiseen koulutukseen 
kuuluu vähintään 20 viikkoa ns. työssä-
oppimista työpaikoilla ja tästä suurin 
osa ajoittuu viimeiselle vuodelle. Myös 
harjoittelutyömaita löytyy riittävästi ja 
niitä tarjoavien organisaatioiden suh-
tautuminen on ollut myönteistä, kiitte-
levät rehtorit kuin yhdestä suusta. 
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Puunkorjuussa ja kuljetuksessa tu-
lee pyrkiä energian kulutuksen 
minimointiin. Näin hillitään se-

kä ympäristökuormitusta että kustan-
nuksia. Keskeisimpiä keinoja vähentää 
polttoaineen kulutusta ovat taloudelli-
nen ajotapa, olosuhteisiin sopivan ka-
luston käyttö, tyhjänäajon vähentämi-
nen sekä kaluston säännöllinen huolto 
ja säätäminen. Jos tuottavuutta voidaan 
nostaa esimerkiksi kuormakokoa kas-
vattamalla, vähenee puukuutiometriä 
kohden laskettu kulutus selvästi.

Ympäristöraportoinnissa ja kustan-
nusten seurannassa tarvitaan jatkuvasti 
ajan tasalla olevaa tietoa kulutuksesta ja 
päästöistä. Puunkorjuussa polttoaineen 
osuus kustannuksista on lähes 10 % ja 
autokuljetuksessa noin 25 %. Metsäte-
hon kulutusta mittaava tutkimus käyn-
nistyi elokuussa, ja tuloksia saadaan ensi 
keväänä. Projektiin on kerätty asiantun-
temusta mm. Jyväskylän ammattikor-
keakoulusta, EC-Tools Oy:stä, Moti-
vasta, Viestintä- ja liikenneministeriöstä 
sekä Tiehallinnosta.

Kulutustasoa mitataan 
myös eri työvaiheissa

Metsäkoneita tutkitaan seuraamal-
la yhteensä 24 hakkuukoneen ja met-
sätraktorin kulutuksia 1 – 2 kuukauden 
ajan. Tutkimuskoneet ovat erikokoisia 
ja -merkkisiä metsäkoneita, jotka ovat 
käytössä eri puolilla Suomea. Tankatun 
polttoaineen määrä mitataan työmaa-
säiliöön asennetulla mittarilla. Myös 
työmaan olosuhteet ja puumäärät kir-
jataan.

Yhden koneen kohdalla suoritetaan 
tarkempia mittauksia. Motec-mittalaite 
mahdollistaa kulutuksen seuraamisen 
jopa sekunnin välein, jolloin päästään 
tarvittaessa hyvinkin tarkkoihin kulu-
tusanalyyseihin. Päätavoitteena on sel-
vittää kulutustasot eri työvaiheissa.

Puutavara-autojen kulutusmittauk-
sissa kokeillaan niin sanottua ”mustaa 
laatikkoa”, joka kerää tietoa kulutuk-
sesta ja moottorin tilasta suoraan moot-
torin sähköisestä ohjausjärjestelmästä. 
Kerätty data siirtyy langattomasti toi-
miston tietokantaan, ja mittaustuloksia 

voidaan seurata internetin välityksellä. 
Menetelmä vaikuttaa soveltuvan hyvin 
tutkimuskäyttöön. Suomen Kuorma-
autoliitto tarjoaa samaa teknistä ratkai-
sua – SKALNet-palvelua – autoyrittäjien 
omaan käyttöön.

Autojen päästöt
simuloidaan

Päästöjen mittaaminen esimerkiksi suo-
raan pakoputkesta on vielä teknisesti 
liian vaikeaa. Päästöjen määrä voidaan 
kuitenkin laskea, kun tunnetaan moot-
torin toimintatilat. VEMOSIM-simu-
laattorin avulla voidaan päästöt mää-
rittää tietyille autojen moottoreille. 
Simulointi vaikuttaa hyvin tehokkaalta 
menetelmältä analysoida esimerkiksi 
kuljettajan ajotavan tai erilaisten kalus-
tovaihtoehtojen vaikutuksia.

Syksyn aikana puutavara-autoilijoi-
den parissa tehdään lisäksi kyselytutki-
mus, jolla kerätään tietoja kulutustasois-
ta, ajosuoritteista, työmaan olosuhteista 
ja ajoneuvojen ominaisuuksista eri puo-
lilta Suomea. 

VOISIKO POLTTOAINEEN KULUTUSTA 

V Ä H E N T Ä Ä ?
Nyt tutkitaan, kuinka paljon nykyiset metsäkoneet ja puutavara-autot kuluttavat polttoainetta. 

Keskimääräisen kulutustason lisäksi on tärkeää tietää, kuinka eri tekijät vaikuttavat kulutukseen. 

Tutkimusautosta mitattuja 
kulutustietoja, matkaa ja 
ajankäyttöä voidaan tarkas-
tella internetin välityksellä. 
Ajoreitit ja pysähdyspaikat 
selviävät karttaliittymästä.

Lisätietoja:
Metsäteho Oy
tutkija Kaarlo Rieppo
Puh. (09) 132 5237
 040 582 2287
kaarlo.rieppo
@metsateho.fi

Lisätietoja:
Metsäteho Oy
Tutkija Jouni Väkevä
Puh.  (09) 132 5239
 040 530 7164
jouni.vakeva
@metsateho.fi
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Kainuun metsäkeskus ja Vuokatti-
opisto käynnistivät vuoden 2000 
alussa yrittäjäpohjaisen metsu-

reiden työllistymistä edistävän hank-
keen. Pilottihanke toteutettiin Kai-
nuussa verkostoyhteistyönä. Hanke 
osoitti, että metsänhoitotöihin voidaan 
lisätä merkittävästi työvoimaa ilman et-
tä olemassa olevien toimijoiden työllis-

Konkreettisten toimintamallien kehittäminen on paras tapa edistää metsuriyrittämistä, toteaa projekti-

päällikkö Juha Valtanen Kainuun metsäkeskuksesta. Myös hakeutuminen yhteistyöhön metsäalan eri 

toimijoiden kanssa on yrittäjälle välttämätöntä, sillä toiminnan tueksi tarvitaan toimialan hyväksyntä. 

Yrittäjäkoulutuksella voidaan muokata asenteita ja madaltaa aloituskynnystä, toteaa puolestaan rehtori 

Eero Rautiainen Kainuun ammatti-instituutin Vuokattiopistosta.

Teksti: Arto Kariniemi

Metsuriyrittäminen työosuuskuntana 
– OSUVA TOIMINTAMALLI KAINUUSSA

Projektipäällikkö Juha Valtanen (vasemmalla) Kainuun metsäkeskuksesta ja rehtori Eero Rautiainen Kainuun ammatti-instituutin Vuokattiopis-
tosta toteavat kuin yhdestä suusta, että metsuriyrittäjyyttä edistävistä hankkeista on saatu Kainuussa lupaavia tuloksia. Metsuriyrittäjyys on 
harkiten toteutettuna hyvä ja tarpeellinenkin lisä metsäalan toimintaympäristöön. Kilpailun sijaan on haettava erilaisia yhteistoimintamuotoja.

tyminen vaarantuu. Metsuriyrittäjyyden 
edistämistä on jatkettu laatimalla Met-
suriyrittäjän toimintakäsikirja. 

Pitkäjänteisyys on 
aito tie menestykseen

Kehittämishankkeiden lähtökohtana 
on ollut pitkäjänteisen yritystoiminnan 
tukeminen. Hyvin menestyvä yrittäjä 

on oman asiansa paras puolestapuhuja. 
– Kehittämishankkeissa edistetään ai-
noastaan sellaista yrittäjyyttä, jolla on 
toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä, 
painottaa projektipäällikkö Valtanen.

Metsätyössä vastakkainasettelua 
palkkatyön ja yrittäjyyteen perustuvan 
toteuttamistavan välillä tulisi välttää. 
– Kun tarkastellaan metsätyötä sinäl-



Toisaalta opas on tarkoitettu kaikille met-
sätalouden toimijoille ja sen tavoitteena 
on pitkäjänteisen metsuriyrittäjyyden tuke-
minen. Eri toimijat saavat oppaasta tietoa 
metsuriyrittäjien tarjoamista palveluista 
metsiensä hyödyksi. Opas soveltuu myös 
yrittäjäkoulutuksen perusmateriaaliksi.

Tilaukset:

Päivi Rautiainen

(09) 132 5251, 040 575 5101

paivi.rautiainen@metsateho.fi

Hinta: 6,50  (+ alv. 8 %), 67 sivua
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samoista työmahdollisuuksista. Kaikille 
riittää mielekästä tekemistä, joka voi-
daan kohdentaa hyvässä yhteistyös-
sä metsätoimialan kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Uhkakuvana Kainuussa on, ettei 
metsäklusteri tue riittävästi metsuriyrit-
tämistä. Yrittäjämetsurit kuitenkin täy-
dentävät metsätoimialan kenttää. On 
tärkeää, että kaikki puuntuotannon ja 
ympäristönhoidon kannalta tarpeelli-
set toimenpiteet tulevat tehdyiksi met-
sissämme. 

– Kilpailun kokeminen ”reviiritais-
teluna” on yksi suurimpia esteitä yrit-
täjyyden yleistymiselle. Toisaalta tämä 
asenne ei ole kovin yleinen yrittäjyyden 
tarjoamien palvelujen todellisilla mark-
kinoilla, kuvaa Valtanen hiukan ristirii-
taistakin tilannetta. 

Palvelujen kysyntä ei ole vielä kovin 
suurta, koska tietoisuus metsuriyrittä-
jyyden mahdollisuuksista on tavoitta-
nut vain osan yrittäjien potentiaalisista 
asiakkaista. 

– Tosiasia on, että palveluille kai-
vataan lisää kysyntää. Tunnettuus ei 
ole riittävää eivätkä toimijat osaa vie-
lä täysin hyödyntää palveluja omien 
toimintojensa tukena. Myös palvelujen 
tuotteistamisessa on vielä kehittämis- ja 
räätälöintitarvetta, myöntää Valtanen.

 
Työosuuskunta on 

turvattua yrittäjyyttä
– Työosuuskunta on hieno mahdollisuus 
lähteä yrittäjyyteen. Teholtaan paras 
yhtälö syntyy, jos mukana on perintei-
siä metsureita ja metsäteknikoita. Työ-
osuuskunta on tiimi, ja kun joukon yh-
teistyö on saumatonta, tiimi on paljon 
vahvempi kuin yksittäinen toimija. In-

to ja kunto tehdä työtä on parempi, va-
kuuttaa Valtanen. 

Työosuuskunnassa on oltava vä-
hintään seitsemän jäsentä, jotta jäsenet 
täyttäisivät työttömyysturvaehdot. Osa 
kokee, että isossa ryhmässä vapaus pie-
nenee. Toisaalta jäsenet ovat sosiaa-
liturvan piirissä, ja tiivis ryhmä antaa 
niin henkistä kuin teknistäkin tukea it-
se toimintaan. Palvelutarjontaa voidaan 
laajentaa, kun joukossa on erilaista am-
mattitaitoa. Myös suurempien koko-
naisuuksien ja tilausten hoitaminen on 
helpompaa työosuuskunnalle kuin esi-
merkiksi toiminimellä ammattiaan har-
joittavalle tai maataloudesta sivuansiota 
hankkivalle yksittäiselle henkilölle. 

Markkinoinnin kehittäminen 
seuraava haaste

Asiakkaiden aktiivinen hankinta on 
metsuriyrittäjälle varsin työlästä. Esi-
merkiksi metsätoimialan asiakasrekis-
terit eivät ole heidän käytettävissään 
tietosuojalain takia. Neuvontaorgani-
saatioiden tulisikin nykyistä aktiivisem-
min ohjata palveluja tarvitsevia metsän-
omistajia ja yrittäjiä yhteen.

–  Vireillä oleva Kainuun metsätalo-
uden markkinoinnin ja asiakaspalvelu-
jen kehittämishanke tulee keskittymään 
metsänhoitotöiden markkinointiin, jo-
ten projektin luonteva vetovastuu olisi 
metsänhoitoyhdistyksillä, toteaa rehto-
ri Rautiainen. 

– Yhteistyö viranomaisten kanssa on 
toiminut Kainuussa hyvin. Niin verotta-
ja kuin työvoimaviranomaisetkin ovat 
suhtautuneet rakentavasti yrittäjyyttä 
edistäviin hankkeisiin, kiittää Valtanen 
lopuksi nykytilannetta. 

Käsikirja opastaa työosuuskunnan jäse-
nenä ja itsenäisenä yrittäjänä toimivaa 

tai metsuriyrittäjyyttä maatalouden sivu-
elinkeinona harjoittavaa henkilöä itsenäi-
seen, vastuulliseen toimintaan ja toimivaan 
markkinointiyhteistyöhön asiakkaiden ja 
muiden metsätalouden organisaatioiden 
kanssa.

Käsikirja kertoo metsuriyrittäjyyden 
ammattisalat. Se kuvaa käytännössä kehi-
tettyjä toimintamalleja työosuuskunnille, 
maatalouden harjoittajille ja metsuriyrit-
täjille. 

lään, palkka- ja yrittäjätyön välillä ei 
ole suurtakaan eroa. Erot liittyvät am-
mattitaitoon ja vastuuseen; monipuo-
lisempi työ on mielekkäämpää, Valta-
nen pohtii.

Konkreettinen toimintamalli 
hälventää pelkoja

Kynnys siirtyä palkkatyöstä yrittäjyy-
teen on edelleen suuri. Yrittäjyysmyön-
teistä asenneilmastoa voidaan vahvistaa 
tarjoamalla konkreettisia toimintamal-
leja, jotka selventävät, mitä toimiva 
metsuriyrittäjyys voisi käytännössä olla. 

– Konkreettiset toimintamallit häl-
ventävät myös eri toimijoiden pelkoja, 
arvioi rehtori Rautiainen. – Perinteisen 
reviirien puolustamisen sijaan avataan-
kin silmät erilaisten yhteistoimintamuo-
tojen ja kokonaisuuksien ymmärtämi-
selle. Kun metsätoimialan yleinen hyvä 
asetetaan etusijalle, yleinen hyväksyntä 
metsuriyrittäjyydelle on helpompi saa-
vuttaa.

Raivaussahatyö on metsuriyrittä-
jän pääasiallinen työkohde Kainuussa. 
Kausiluonteisuus on suuri ongelma yrit-
täjyydessäkin; yrittäjän työlajivalikoi-
man pitäisi olla suuri. Tavoitetilantees-
sa metsäalan ulkopuoliset työt tasaisivat 
metsäalan kausivaihtelua. 

– Kun yrittäjä suunnittelee työlaji-
palettiaan, on otettava huomioon, että 
riskit ovat puukaupassa ja puunkorjuus-
sa suuria verrattuna metsänhoitotöihin, 
tähdentää Rautiainen. 

Kilpaillaan työn laadulla 
– ei reviireistä

Metsuriyrittäjyydessä tulee välttää sel-
laista ajattelua, että uudet yrittäjät kil-
pailisivat entisten toimijoiden kanssa 



<Assortment>

<AssortmentCode>116</AssortmentCode>

<AssortmentName>Merikarv</AssortmentName>

<PriceCategory>130</PriceCategory>

<StemTypeCode>11</StemTypeCode>

<NumberOfDiameterClasses>15</NumberOfDiameterClasses>

<NumberOfLengthClasses>10</NumberOfLengthClasses>

<LowerDiameterLimit>150 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 650 900 </Lower

<LowerLengthLimit>340 373 400 430 460 490 520 550 580 610 610 </LowerLengthLimit>

<NumberOfLogs>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 5 5 10 14 18 13 10 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 3 4 10 11 16 10 10 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 3 4 9 10 14 9 8 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 2 2 6 6 9 6 6 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 1 2 5 4 7 4 4 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 1 1 3 3 4 3 2 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

</NumberOfLogs>

<VolumeOfLogs>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0.59726 0.68018 1.4175 2.2711 2.9233 2.3744 1.93 0. 0. </VolumeOfLog

<VolumeOfLogsRow>0. 0.47643 0.68395 1.9125 2.2117 3.3082 2.1565 2.332 0. 0. </VolumeOfLo

<VolumeOfLogsRow>0. 0.55142 0.78241 1.9367 2.2813 3.4376 2.2988 2.2758 0. 0. </VolumeOfL

<VolumeOfLogsRow>0. 0.43107 0.52797 1.5368 1.6361 2.654 1.8722 2.0391 0. 0. </VolumeOfLo

<VolumeOfLogsRow>0. 0.25413 0.55388 1.4485 1.1962 2.3664 1.5089 1.5311 0. 0. </VolumeOfL

<VolumeOfLogsRow>0. 0.31891 0.2978 1.0275 1.1407 1.718 1.2357 0.89593 0. 0. </VolumeOfLo

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0.44953 0.41692 0.91726 0.45202 0.53431 0. 0. </VolumeOfLogsRo

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0.46776 0. 0. 0. 0.58596 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

</VolumeOfLogs>

</Assortment>
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Tietotekniikkaa alkoi tulla metsä-
koneisiin mittalaitteiden myötä 
1980-luvulla. Aluksi kehittämis-

kohteina olivat puun mittaustekniset 
ratkaisut ja puutavaran mittauksen au-
tomatisointi ja seuraavaksi ruvettiin ke-
hittämään katkonta-automatiikkaa. Ko-
neiden tietojenkäsittelyvalmiudet ovat 
parantuneet sitä mukaa kuin tietoko-
neet sekä yleinen ajoneuvoelektroniik-
ka ja ohjausjärjestelmät ovat tulleet 
osaksi koneiden hallintaa.

Nykyisin lähes kaikkea metsäko-
neen toimintoihin ja puun käsittelyyn 
liittyvää voidaan mitata ja rekisteröidä 
erilaisen kone- ja sähköteknisen havain-
noinnin avulla. Uusia teknisiä ratkaisu-
ja voidaan odottaa mm. puun laadun 
kuvatekniseen tulkintaan. Dataa ja in-
formaatiota on mahdollista tuottaa run-
saasti, jolloin sen järkevä hallinta on 

suunniteltava todellisten käyttötarpei-
den pohjalta.

Tavoitteena tiedonhallinnan 
rationalisointi

Metsäkoneiden tiedonsiirtostandardi 
StanForDia (Standard for Forest Da-
ta and Management) alettiin kehittää 
Ruotsissa 1980-luvun puolivälin jäl-
keen. Suomalaiset tulivat työhön mu-
kaan 1990-luvun alussa. Puutavaran 
mittaus ja katkonnan ohjaus olivat en-
simmäisiä asioita, joita pyrittiin yhte-
näistämään tiedosto- ja muuttujamää-
rittelyillä. Myös koneiden ajanmenekin 
ja tuottavuuden seuranta oli jo tuolloin 
mielenkiinnon kohteena.

Standardi on ajan kuluessa laajentu-
nut sitä mukaa kuin uusia tiedonkäsitte-
lytarpeita on ilmennyt. Samaan aikaan 
osa aikanaan innokkaasti määritellyistä 

asioista on jo vanhentunut tai tullut mer-
kityksettömäksi. Vaikka StanForDilla 
ei ole virallista hyväksyntää, se on va-
kiintunut käyttöön, koska pohjoismai-
set metsäkonevalmistajat käyttävät sitä 
mittalaitteissaan.

Vaikutus vahva 
ohjaamon ulkopuolellakin

Standardi vaikuttaa välillisesti myös 
puunhankintaorganisaatioiden tietojär-
jestelmiin ja niissä käytettäviin tiedon-
hallintaratkaisuihin. Hakkuukoneiden 
katkontaa ohjataan antamalla työmaa-
tietojen ohessa tarvittavat tiedot mm. 
puutavaralajeista ja niiden mitoista sekä 
määrä- tai jakaumatavoitteista. Koneel-
ta vastaanotetaan puutavaralajeittain 
lasketut mittaustiedot, joista muodos-
tetaan mittaustodistus puunmyyjälle ja 
joita käytetään korjuun seurannassa, 

PÖLLIT JA BITIT
Tiedonhallintamenetelmät ja -ohjelmistot ovat kehittyneet melkoisesti 1980-luvun päivistä, jolloin 

metsäkoneiden tiedonsiirtostandardin rakenne paalutettiin. Uusia tiedon esittämisen ja tallentamisen 

tapoja on kehitetty mm. tietokanta- ja tietoverkkosovelluksia varten. Siksi standardia onkin nyt syytä 

tarkastella kriittisesti: Onko se kehityksen jarru vai toimivatko tehdyt ratkaisut tehokkaasti myös tule-

vaisuuden tietojenkäsittely-ympäristöissä? Tietosisällön tiukalle standardoinnille on varmasti tarvetta 

tulevaisuudessakin, mutta tiedon esittämiselle voi olla useitakin vaihtoehtoja.

JOUSTAVASTI JÄRJESTYKSEEN
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<LowerLengthLimit>340 373 400 430 460 490 520 550 580 610 610 </LowerLengthLimit>

<NumberOfLogs>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 5 5 10 14 18 13 10 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 3 4 10 11 16 10 10 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 3 4 9 10 14 9 8 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 2 2 6 6 9 6 6 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 1 2 5 4 7 4 4 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 1 1 3 3 4 3 2 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

<NumberOfLogsRow>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </NumberOfLogsRow>

</NumberOfLogs>

<VolumeOfLogs>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0.59726 0.68018 1.4175 2.2711 2.9233 2.3744 1.93 0. 0. </VolumeOfLog

<VolumeOfLogsRow>0. 0.47643 0.68395 1.9125 2.2117 3.3082 2.1565 2.332 0. 0. </VolumeOfLo

<VolumeOfLogsRow>0. 0.55142 0.78241 1.9367 2.2813 3.4376 2.2988 2.2758 0. 0. </VolumeOfL

<VolumeOfLogsRow>0. 0.43107 0.52797 1.5368 1.6361 2.654 1.8722 2.0391 0. 0. </VolumeOfLo

<VolumeOfLogsRow>0. 0.25413 0.55388 1.4485 1.1962 2.3664 1.5089 1.5311 0. 0. </VolumeOfL

<VolumeOfLogsRow>0. 0.31891 0.2978 1.0275 1.1407 1.718 1.2357 0.89593 0. 0. </VolumeOfLo

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0.44953 0.41692 0.91726 0.45202 0.53431 0. 0. </VolumeOfLogsRo

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0.46776 0. 0. 0. 0.58596 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

<VolumeOfLogsRow>0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. </VolumeOfLogsRow>

</VolumeOfLogs>

</Assortment>
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kuljetusten suunnittelussa sekä urakoin-
nin maksujen perusteina.

Suomalaiset puunhankkijat eivät ke-
rää työmaiden aika- ja tuottavuustieto-
ja, mutta Ruotsissa näilläkin tiedoilla on 
ollut tärkeä sija toimintojen seurannassa 
ja kehittämisessä. Urakoitsijoiden oman 
toiminnan seurantaan tietoja kuitenkin 
tarvitaan ja käytetään meilläkin.

Yrityskohtaisten runkopankkien 
kokoamista hakkuukoneiden runko-
kohtaisista mittaustiedoista katkonta-
vaihtoehtojen simulointia ja leimikoi-
den ja varantojen kuvausta varten on 
jo kokeiltu. On myös sovelluksia kuten 
koneiden karttajärjestelmät, joihin stan-
dardia ei ole tarvittu.

Rakenteelliset ongelmat 
selvityksen alla

Metsätehossa on selvitetty nykyisen 
standardin rakenteellisia ongelmia. 
Standardi on ollut hyvin väljä mahdol-
listaen erilaiset tulkinnat ja käytännön 
ratkaisut. Kun oikeanlaisen tulkinnan 
tekeminen edellyttää konemerkin, mit-
talaitteen version tai yksilöidyn koneen 
tunnistamista, puunhankintaorganisaa-
tioiden tietojärjestelmät törmäävät 
usein ongelmiin. Tietojen vaihtoehtoi-
set esitystavat aiheuttavat vastaavasti 
ongelmia tietojen jatkokäsittelyssä.

Nykyisen standardin pahimpia ra-
kenteellisia puutteita on se, ettei se tue 
datan hierarkkista rakennetta: muut-
tujien keskinäistä järjestystä ei ole mi-
tenkään määritetty ja tietoryhmien 
loppumerkit puuttuvat. Tiedostojen yh-
distämistä ja tiivistämistä ei ole myös-
kään määritetty riittävällä tarkkuudel-
la. Toisinaan esiintyy myös tietoa, jonka 

ohjelmallinen tulkinta on mahdotonta. 
Nämä kaikki ongelmakohdat vaikeut-
tavat osaltaan sovelluskehitystyötä ja 
tekevät käyttäjät riippuvaisiksi erikois-
ohjelmista ja ohjelmistotaloista.

Onko XML 
ratkaisun avain?

Ratkaisuksi uudenlaiseen metsäko-
neiden tiedostojen tietojenkäsittelyyn 
on ehdotettu siirtymistä XML:n (eX-
tensible Markup Language) käyttöön. 
XML on standardoitu, merkkauskielten 
kuvaamiseen tarkoitettu metakieli, joka 
on kehitetty erityisesti rakenteisen da-
tan esittämiseen. Sen vahvuuksia ovat 
ominaisuudet, joilla voidaan tiukastikin 
rajoittaa esitettävän tiedon muotoa tai 
tarkastaa tiedon oikeellisuutta. 

Maailmalla on tehty laajaa XML:n 
määritys- ja standardointityötä. Erilai-
sia XML-tekniikoita ja niihin perustu-
via kaupallisia ohjelmistoja käytetään jo 
paljon mm. internet- ja tietokantasovel-
luksissa. Avoimena tiedonesitystapana 
se mahdollistaa joustavan sovelluskehi-
tyksen ilman tiedon esittämiseen liitty-
viä hankaluuksia.

Työnimenä 
StanForD-XML

StanForD-XML on annettu työnimeksi 
uudelle XML-pohjaiselle tiedonsiirto-
standardille, jota on määritetty ja kehi-
tetty Metsätehon ja SkogForskin yhteis-
työnä runsaan vuoden ajan. Projektin 
tavoitteena on ollut ennen kaikkea luo-
da uusia vaihtoehtoisia tiedonesitysta-
poja sekä korjata standardin rakenteel-
lisia ongelmia.

Määritystyö on tehty muuttujatasol-

la ja siihen on otettu mukaan sekä stan-
dardissa nykyisin pakollisiksi ja suosi-
tuksiksi määritetyt muuttujat että myös 
muita, käytössä olleita muuttujia. Stan-
dardin muuntaminen XML-muotoon on 
konkretisoitunut pitkälti juuri skeema-
tiedostojen määrittämisessä.

Työn kuluessa ilmeni tarvetta muun-
nosohjelmien tekemiseksi, jotta tiedostot 
voidaan muuntaa nykyisestä standardista 
XML-versioon. Tällaiset ohjelmat onkin 
jo laadittu yleisimmin tarvittaville prd-, 
stm- ja apt-tiedostoille. Muunnosohjelma 
mahdollistaa esimerkiksi eri mittalaittei-
den tuottamien stm-tiedostojen muun-
tamisen samannäköisiksi tietokantaan 
viemistä varten. Erilaisiin loppukäyttö-
tarpeisiin on tehtävä vielä muunnokset 
sopivaan esitysmuotoon jollakin XML:
ää tukevalla esityssovelluksella.

Tiedon käyttäjillä 
erityisen merkittävä rooli

Kehittämistyön jatkamisessa tarvitaan 
mittalaitevalmistajien ja puunhankinta-
organisaatioiden tietojärjestelmäkehit-
täjien omaa panosta. Muunnosohjelmien 
testaamisella ja palautteen antamisella 
voidaan tässä vaiheessa parantaa teh-
tyjä XML-määrityksiä. Tavoitteena on, 
että aikanaan määritykset saisivat sa-
man aseman kuin nykyinen standardi.

Varsinainen soveltamiseen tähtää-
vä kehitystyö on siis tehtävä muualla 
kuin standardin organisoijien piirissä, ja 
tässä työssä tiedon käyttäjillä on erityi-
sen merkittävä rooli. Siirtymistä uuteen 
standardiin voidaan vauhdittaa, mikäli 
käytännön sovellukset osoittavat jous-
tavuuden ja tiedostorajapintojen avoi-
muuden tehostavan tiedonhallintaa. 

Lisätietoja:
Metsäteho Oy
tutkija Tapio Räsänen
Puh.  (09) 132 5235
 040 582 2293
tapio.rasanen
@metsateho.fi

Lisätietoja:
Metsäteho Oy
systeemisuunnittelija 
Juha-Antti Sorsa
Puh. (09) 132 5226
 040 754 3134
juha-antti.sorsa
@metsateho.fi

SANASTO:
Apt-tiedosto Puutavaralajeja koskevat ja 

katkontaa ohjaavat tiedot
Data Tieto, tiedot
Hierarkkinen rakenne Useampitasoinen rakenne
Lähdekoodi Tietokoneohjelman tekstimuotoinen esitys
Metakieli Kieli jolla kuvataan toisia kieliä
Merkkauskieli Datan rakenteen koodaamiseen tarkoitettu 

esitystapa
Prd-tiedosto Hakkuun mittaus- ja tuotantotiedot, 

joista muodostetaan mittaustodistus
Rakenteinen data Dataa johon sisältyy jokin looginen rakenne
Skeematiedosto  Tiedosto jossa kuvataan datan rakenne
Stm-tiedosto Runkokohtainen tieto, mm. rungon läpimitat 

ja pölkkyjä koskevat tiedot

Lisätietoja standardin XML-versiosta, 
muunnosohjelmista ja ohjelmien C++-lähdekoodista:
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Seminaarin tavoitteena on edistää tutkimustulosten hyödyn-
tämistä ja lisätä vuorovaikutusta tulosten hyödyntäjien ja 
tutkimusorganisaatioiden kesken. Tilaisuudessa esitellään 
tuoreita tutkimustuloksia puuhuollon eri osa-alueilta.

Näkökulma on käytännönläheinen – päivät on suunnattu 
käytännön toimijoille. Seminaarissa tulosten hyödyntäjillä 
ja tutkijoilla on mahdollisuus keskustella tuoreista tulok-
sista, niiden hyödyntämismahdollisuuksista ja tulevista 
tutkimustarpeista.

Seminaarin järjestävät yhteisesti Helsingin yliopisto, 
Joensuun yliopisto, Metsäntutkimuslaitos, Työtehoseura ry, 
MTT/Vakola ja Metsäteho, joka vastaa käytännön järjes-
telyistä.

Seminaari järjestettiin edellisen kerran kaksi vuotta sitten, 
ja tarkoitus on jatkaa joka toinen vuosi. Edellisen kerran 
osallistujia oli noin 250. Nyt tavoitteena on koota yhtä suuri 
metsäammattilaisjoukko ajatustenvaihtoon ajankohtaisista 
asioista.

Kaksipäiväinen seminaari järjestetään 12. – 13.2.2003 
Jyväskylän Paviljongissa.

ILMOITTAUTUMISET 10.1.2003 MENNESSÄ
• Etu- ja sukunimi
• Yritys
• Posti-/laskutusosoite

marketta.gustafsson@metsateho.fi
faksi (09) 659 202
puh. (09) 132 5245, 040 582 5511

Hinta: 310  + alv. 22 % (sis. tarjoilut) laskutetaan jälki-
käteen. Mikäli osallistuminen perutaan 3.2.2003 jälkeen, 
perimme 100  + alv. 22 %. Majoituksen varaa kukin itse.

LISÄTIETOJA
www.metsateho.fi

MMM Samuli Hujo (29) aloitti 
tutkijana 2.9.2002. Hän on työs-
kennellyt aikaisemmin vanhem-
pana tutkijana vastuualueenaan 
puutavaran mittaus Metsäntutki-
muslaitoksen Joensuun tutkimus-
keskuksessa. Hujo vastaa mm. 
puutavaran mittauksen kehittä-
misestä.

Tutkija Timo Hokka siirtyi 
31.7.2002 Hämeen ammattikor-
keakouluun. Hän vastasi Metsä-
tehossa puutavaran mittauksen 
kehittämisestä.

Kehittyvä puuhuolto – 
Seminaari metsäammattilaisille 2003

KESKIVIIKKO 12.2.2003 

klo 9.00 – 12.30
Puuhuollon resurssit 
• Resurssien kehitysnäkymät
• Metsäkonetyön kuva
• Puunkuljetusyrittäjien hyvinvointi
• Korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus
• Korjuu- ja kuljetusyritysten merkitys
 paikallistaloudessa

klo 14.00 – 17.00
Taimikonhoidon 
rationalisointimahdollisuudet 
• Taimikonhoidon tilanne ja 
 kehittämistarpeet
• Taimikonhoidon ajoitus ja organisointi
• Uusia ratkaisuja manuaaliseen 
 taimikonhoitoon
• Taimikonhoidon koneellistaminen

Iltatilaisuus

TORSTAI 13.2.2003 

klo 8.30 – 11.30
Energiapuun korjuu harvennusmetsistä 
• Metsähakkeen tuotannon tilanne ja
 kehittämistarpeet
• Eri tuotantoketjujen kilpailukyky
• Energia- ja ainespuun rajat
• Vaikutukset metsämaan ravinteisiin ja
 puuntuotantoon
 
klo 13.00 – 15.00
Monimuotoisuus metsänkäsittelyssä
• Monimuotoisuuden ongelmakysymyksiä 
• Monimuotoisuus kuusikon 
 uudistamisessa
• Biodiversiteettitutkimusohjelman 
 anti metsänkäsittelyyn

S e m i n a a r i  m e t s ä a m m a t t i l a i s i l l e
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Puuntuottamisen menetelmät ja kannattavuus 
Kulotusopas. 2002. 32 sivua 3,00  (+ alv. 8 %)

Metsänviljelyopas. 2001. 24 sivua 2,90  (+ alv. 8 %)

Maanmuokkauksen koulutusaineisto -vihko. 2000. 20 sivua 5,90  (+ alv. 8 %)

Ympäristönäkökohdat metsätaloudessa
Metsänkäsittely ja linnusto. 2002. 28 sivua 1,50 (+ alv. 8 %)

Jätehuolto puunkorjuussa. 2001. 19 sivua  3,40  (+ alv. 8 %)

Rantametsien käsittely -suositus. 1999. 10 sivua 1,70  (+ alv. 22 %)

Luonnonhoito Suomen talousmetsissä

• Suomenkielinen. 1999. 6 sivua 2,00  (+ alv. 22 %)

• Englanninkielinen. 1999. 6 sivua 2,00  (+ alv. 22 %)

Säästöpuut

• Suomenkielinen. 1998. 10 sivua 1,70  (+ alv. 22 %)

• Ruotsinkielinen. 1998. 10 sivua 1,70  (+ alv. 22 %)

• Englanninkielinen. 1999. 10 sivua 1,70  (+ alv. 22 %)

Metsätalous ja vesiensuojelu

• Suomenkielinen. 1995. 23 sivua 6,70  (+ alv. 8 %)

• Englanninkielinen. 1996. 23 sivua 6,70  (+ alv. 8 %)

• Saksankielinen. 1996. 23 sivua 6,70  (+ alv. 8 %)

Puun hankinta- ja käsittelytekniikka
Koneellisen puunkorjuun vastuut ja työturvallisuus. 2002. 24 sivua 2,60  (+ alv. 8 %)

Hakkuukonetyömaan ennakkoraivaus. 2001. 7 sivua 1,20  (+ alv. 22 %)

• Ruotsinkielinen. 2001. 7 sivua  1,20  (+ alv. 22 %)

Kantokäsittelyn toteutus. 2001. 21 sivua 1,40  (+ alv. 8 %)

Juurikäävän torjunta kantokäsittelyllä. 2000. 20 sivua 4,20  (+ alv. 8 %)

• Ruotsinkielinen. 2000. 20 sivua 4,20  (+ alv. 8 %)

Ojitusalueiden puunkorjuu. 1998. 24 sivua 3,40  (+ alv. 8 %) 

Puutavarapölkkyjen mittaus. 1998. 20 sivua 1,00  (+ alv. 22 %)

Kuitupuun pinomittaus. 1998. 16 sivua 1,00  (+ alv. 22 %)

Puutavaran autokuljetus. 1997. 33 sivua 4,20  (+ alv. 8 %)

Kantokäsittely. Taskukokoinen ohjekortti. 1997 0,50  (+ alv. 22 %)

Kasvatettavan puuston määritys koneellisessa harvennuksessa

• Etelä-Suomi. 2001. 8 sivua 0,90  (+ alv. 22 %)

• Pohjois-Suomi. 2001. 8 sivua 0,90  (+ alv. 22 %)

Puutavaran tehdasmittaus. 1995. 32 sivua 3,40  (+ alv. 8 %)

Puutavaran työ- ja luovutusmittaus tehtaalla 8,40  (+ alv. 22 %)

Esite, 50 kpl:n lehtiö. 1995

Raaka-aineen ominaisuudet ja hyödyntäminen
Kantokäsittely – peittävyyden mittaaminen 1,40  (+ alv. 22 %)

Akryylimuovikortti. 2000 

Tunne puuraaka-aineen lahoviat. 1999. 35 sivua  5,10  (+ alv. 8 %)

Laho ja sen torjunta. 2000. 10 sivua 0,90  (+ alv. 22 %)

• Ruotsinkielinen. 2000. 10 sivua 0,90  (+ alv. 22 %)

Resurssit ja tuottavuus
Metsuriyrittäjän toimintakäsikirja. 2002. 67 sivua 6,50  (+ alv. 8 %)

Kumppanuutta puunhankintaan. 1998. 12 sivua 2,50  (+ alv. 22 %)

OPETUSPAKETIT JA KALVOSARJAT 
Metsänviljely (kalvosarja, vain sähköinen versio). 2001 33,60  (+ alv. 22 %)

Metsätieohjeisto (kansio, saatavana myös sähköinen versio). 2001 84,10  (+ alv. 8 %)

• Kalvosarja (saatavana myös sähköinen versio). 2001   134,60  (+ alv. 22 %)

Maanmuokkauksen koulutusaineisto (kansio). 2000   116,10  (+ alv. 22 %)

Tunne puuraaka-aineen lahoviat (kalvosarja). 1999 67,30  (+ alv. 22 %)

METSÄTEHON OPPAAT Tilaukset:  Metsäteho Oy / Päivi Rautiainen 
 Puh: (09) 132 5251, 040 575 5101
 paivi.rautiainen@metsateho.fi
Lisätietoja: www.metsateho.fi
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JÄLLEEN 
SAATAVANA!
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