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Tiivistelmä

• Stora Enso Metsän, Itä-Suomen yliopiston ja Metsätehon 
kyselytutkimuksessa (Timonen 2018) selvitettiin eri asiantuntijaryhmien 
näkemyksiä, miksi koneellisen työn osuus metsänistutuksessa ja 
taimikonhoidossa ei ole lisääntynyt odotetusti ja miten työmääriä voitaisiin 
lisätä. 

• Kyselylomake lähetettiin yhteensä 317 metsäalan asiantuntijalle 
helmikuussa 2018; vastauksia saatiin yhteensä 104 kappaletta 
(vastausprosentti 32,8 %). 

• Tulosten perusteella koneellisten metsänhoitotöiden osuuden
kasvattaminen vaatii korkeampaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, 
parempaa tunnettavuutta sekä lisäpanostusta konetekniikan 
kehittämiseen.
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Vain muutama prosentti koneellisesti

• Suomessa metsätöitä on pyritty koneellistamaan jo vuosikymmeniä; 
puunkorjuu, maanmuokkaus ja kylvö tehdäänkin nykyään lähes kokonaan 
koneellisesti. 

• Metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa koneellistaminen ei ole sen sijaan 
edennyt odotetusti, sillä edelleen sekä metsänistutus- että taimikonhoito-
töistä vain muutama prosentti toteutetaan koneellisesti (Peltola 2018). 

• Kolme vuotta sitten laadituissa Metsäalan työvoimatarve (Savotta 2025)            
-laskelmissa (Strandström & Poikela 2016) oletettiin, että vuonna 2025 
metsänistutuksessa koneellistamisaste on 30 % ja taimikonhoitotöissä      
15 %, joten niiden käytön lisäykseen on ladattu kovat odotukset.
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Koneellisten metsänhoitotöiden ennustetaan 
kasvavan 
• Jos koneellisen metsänistutuksen ja taimikonhoidon työmäärät halutaan nostaa 

Savotta 2025 -laskelmien tavoitetasolle, on sekä koneellisen istutuksen että 
taimikonhoidon pinta-aloja lisättävä noin 20 000 hehtaaria vuodessa verrattuna 
nykytasoon. 

• Tulevaisuudessa i) työvoiman saatavuuden heikkeneminen, ii) työvoima-
kustannusten nousu sekä iii) metsänomistajien omatoimisen työn osuuden 
vähentyminen luovat painetta metsänistutus- ja taimikonhoitotöiden 
tehostamiseen. 

• Miestyömenetelmien tehostaminen ei välttämättä ole enää mahdollista 
tulevaisuudessa.

• Koneellistaminen on todennäköisin kehityssuunta, jolla metsänhoitotöiden 
tuottavuutta voidaan lisätä ja kustannustehokkuutta nostaa. 
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Koneellisen työn osuus metsänistutuksessa ja taimikon-
hoidossa 2000-luvulla ja tavoitteet vuodelle 2025

METSÄTEHON TULOSKALVOSARJA 8/2019 5

0

5

10

15

20

25

30

2000 2005 2010 2015 2020 2025

K
on

ee
lli

se
n 

ty
ön

 o
su

us
 (%

)

Metsänistutus Taimikonhoito

Vartiamäki 2003                         
Istutus: 1,6 % (1 400 ha)

Kärhä ym. 2014                         
Laine ym. 2016                       
Istutus: 3,5 % (2 700 ha)

Peltola 2018                                       
Istutus: 3,9 % (3 100 ha)                         
Taimikonhoito: 0,9 % (1 300 ha)

Strandström & Poikela 2016 
[Savotta 2025]

+ ≈20 000 ha

+ ≈20 000 ha



Suomessa käytettävää koneistutuskalustoa
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Koneellisten metsänhoitotöiden pullonkaulat 
suurennuslasin alle
• Stora Enso Metsän, Itä-Suomen yliopiston ja Metsätehon 

kyselytutkimuksessa (Timonen 2018) selvitettiin eri asiantuntijaryhmien 
näkemyksiä 

a) miksi koneellisen työn osuus metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa ei ole 
lisääntynyt odotetusti ja 

b) miten työmääriä voitaisiin lisätä. 

• Lisäksi kartoitettiin, mihin suuntaan eri asiantuntijaryhmät näkevät 
koneellisen metsänhoidon työmäärien kehittyvän lähivuosien (2018–2022) 
aikana.
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Kolmannes vastasi

• Selvitys toteutettiin Webropol-internet-
kyselynä seuraaville vastaajaryhmille: 

1) Stora Enson metsäasiantuntijat 
(eli puunostajat)

2) Stora Enson metsätoimihenkilöt
3) Stora Enson metsäkoneyrittäjät
4) metsänhoidon kone- ja laitevalmistajat
5) tutkimuksessa, kehityksessä ja koulutuk-

sessa (eli TKK:ssa) työskentelevät henkilöt. 

• Kyselylomake lähetettiin yhteensä 317 metsäalan asiantuntijalle helmikuussa 2018. 

• Vastauksia saatiin yhteensä 104 kappaletta, ja vastausprosentti oli 32,8 %. 

• Selvitys oli osa FORBIO- ja EFFORTE-hankkeita. 
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Vastaajaryhmä Lähetettyjä
kyselyjä, kpl

Vastanneita, 
hlöä

Vastaus-%

Metsäasiantuntijat 172 42 24,4

Metsätoimihenkilöt 64 26 40,6

Metsäkoneyrittäjät 33 11 33,3

Kone- ja laitevalmistajat 15 8 53,3

TKK 33 17 51,5

Yhteensä 317 104 32,8



Koneellisten metsänhoitotöiden 
yleistyminen yksityismetsissä
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Valoa tunnelin päässä 

• Kone- ja laitevalmistajat, Stora Enson metsätoimihenkilöt sekä tutkimus-, 
kehitys- ja koulutusasiantuntijat uskoivat pääosin koneellisen 
metsänistutuksen ja taimikonhoidon kasvattavan suosiotaan 
yksityismetsissä seuraavan viiden vuoden (2018–2022) aikana. 

• Vastaavasti valtaosa metsäkoneyrittäjistä ja Stora Enson 
metsäasiantuntijoista eli puunostajista ei uskonut koneellisten 
metsänhoitotöiden kasvuun lähivuosina.
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Vastaajaryhmien näkemykset väittämään: 
En usko koneellisen metsänistutuksen kasvattavan suosiotaan 
yksityismetsissä seuraavan viiden vuoden (2018–2022) aikana
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Vastaajaryhmien näkemykset väittämään: 
En usko koneellisen taimikonhoidon kasvattavan suosiotaan 
yksityismetsissä seuraavan viiden vuoden (2018–2022) aikana
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Koneellisten metsänhoitotöiden 
pullonkaulat
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Kohdevalinta haasteena istutuksessa

• Vastaajat nostivat kaikista merkittävimmäksi ongelmaksi koneellisen 
metsänistutuksen käytön runsaskivisillä työmailla. 

• Toiseksi ja kolmanneksi merkittävimmiksi ongelmiksi arvioitiin pienet 
vuotuiset konekohtaiset istutusmäärät ja alhainen konetyön tuottavuus. 

• Vastaajat nimesivät myös merkittäväksi ongelmaksi työmaiden pienen koon 
– eli alle kaksi hehtaaria/työmaa – sekä ennakkotiedon puutteen työmaan 
pintakivisyydestä ja maaperästä. 
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10. Metsänomistajien tiedon puute

9. Koneistutukseen soveltuvan kohteen arvioinnin vaikeus

8. Investointikulut kalustoon ja laitteistoon

7. Hakkuutähteet korjaamatta uudistusalalla

6. Istutuskoneiden pitkät siirtomatkat

5. Ennakkotiedon puute kohteen pintakivisyydestä ja maaperästä

4. Koneistutustyömaiden pieni koko (alle 2 ha)

3. Istutuskoneiden alhainen tuottavuus (tainta/tunti)

2. Pienet istutusmäärät (ha/kone/v)

1. Runsas kivisyys

1=Ei lainkaan tärkeä                                       ...                                     5=Erittäin tärkeä

Metsäasiantuntijat Metsätoimihenkilöt Metsäkoneyrittäjät Kone- ja laitevalmistajat TKK
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Koneellisen metsänistutuksen kymmenen merkittävintä 
ongelmaa ja pullonkaulaa eri vastaajaryhmien mukaan



Kustannukset riippana koneellisessa 
taimikonhoidossa
• Koneellisen taimikonhoidon yleistymisen merkittävimmäksi hidastavaksi 

tekijäksi arvioitiin konetyön korkeat kustannukset verrattuna metsurin 
tekemään raivaussahatyöhön. 

• Lähes yhtä merkittävinä pullonkauloina koettiin taimikonhoidon oikea-
aikainen ajoitus sekä koneellisen taimikonhoidon alhainen tuottavuus ja 
pienet vuotuiset taimikonhoitomäärät konetta kohden. 

• Seuraaviksi pahimmiksi haasteiksi koneellisessa taimikonhoidossa nykyään 
arvioitiin taimikonhoitotyömaiden pieni koko, jäävän taimikon vaurioituminen 
sekä metsänomistajien ja metsätoimihenkilöiden ennakkoluulot ja tiedon 
puute.
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Koneellisen taimikonhoidon kymmenen merkittävintä 
ongelmaa ja pullonkaulaa eri vastaajaryhmien mukaan
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Koneellisten metsänhoitotöiden 
kehityskohteet
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Tarvitaan 1) korkeampaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta
2) parempaa tunnettavuutta                        
3) lisäpanostusta konetekniikan kehittämiseen

• Vastaajat korostivat, että koneellisten metsänhoitotöiden kasvattaminen vaatii 
korkeampaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta sekä parempaa tunnettavuutta niin 
metsänomistajien kuin metsäalan ammattilaistenkin keskuudessa.

• Moni vastaaja korosti markkinointitapahtumien ja työnäytösten tärkeyttä. 

• Lisäksi vastaajien mukaan koneelliseen istutukseen sopivien työmaiden valintaan ja 
taimilogistiikan kehittämiseen on panostettava, jos koneistutusmääriä halutaan lisätä.

• Vastaajat nostivat esille myös istutus- ja taimikonhoitokoneiden kehittämistarpeen.

• Samoin koneellisen taimikonhoidon työjälkeen ja ajoitukseen vastaajat näkivät 
tarvetta kiinnittää huomiota nykyistä enemmän.    
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Koneellisen metsänistutuksen kymmenen merkittävintä 
kehityskohdetta eri vastaajaryhmien mukaan
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Koneellisen taimikonhoidon kymmenen merkittävintä 
kehityskohdetta eri vastaajaryhmien mukaan
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Koneellisen metsänistutuksen ja taimikonhoidon kymmenen 
merkittävintä kehityskohdetta – Vastaajien avoimet kommentit 
luokiteltuna
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Koneelliset metsänhoitotyöt lisääntyvät 
vääjäämättä
• Koneellisen metsänhoitotyön läpimurtoa on odotettu jo pitkään 

metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa. 
• Koneellisten menetelmien käytön lisääminen runsaasti aikaa vievässä 

metsänistutuksessa ja taimikonhoidossa on tulevaisuudessa välttämätöntä. 
• Työvoiman saatavuus metsätöihin on säilynyt oletettua parempana, mutta 

metsänomistajien omatoimisuuden vähentyessä ja metsureiden 
eläköityessä työvoimapula metsäalalla kasvaa tulevaisuudessa.

• Koneellisten menetelmien yleistymistä tuleekin tukea niin 
tunnettavuuden lisäämisen kuin teknologia- ja tuottavuus-
kehityksenkin avulla jo ennen kuin työvoimapula ja miestyön kustannusten 
liiallinen nousu konkretisoituvat.
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