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Metsätehon toimesta suorite ttiin kustannustilastoihin, aikatutki
muksiin ja kokemustietoihin perustuvia teoreettisia laskelmia, joil
la pyrittiin osoittamaan leimikon koon vaikutus puun kor juukustan
nuksiin. Käytetyt kustannukset edellyttävät nykyisten ohjemaksujen 
ja työehtosopimusten mukaista palkkausta. Laskelmien kohteina ole
vissa leimikoissa on oletettu käytettävän Suomessa maatilametsien 
korjuussa nykyisin vallitsevia menetelmiä , kun puut myydään ns . pys
tykauppa.na.J Kustannukset on jaettu työvaiheiden mukaan seitsemään 
ryhmään, ja kussakin ryhmässä tarkastellaan erikseen, miten leimikon 
koko vaikuttaa näihin kustannuksiin . 

LEI.MIKON ICUSTANNUKSET 

Leima.uksen ja leimikon arvioinnin kustannukset perustuvat eraan 
Etelä-Suomen metsänhoitolautakunnan metsänhoido~euvojien ilmoituk
siin . N"åiden ~an ~ämä työvaihe ~aa 50 k- m :n leimikoss~ 1, 04 
mk/hakkuukertyman k-m ja 700 k- m :n leimikossa 0,25 mk/k- m • Ero 
johtuu lähinnä siitä , että leimaukseen liittyy lukuisia tehtäviä ku
ten matkat , työn valmistelu ja asiapapereiden laadinta, j oiden ajan
menekki on sama leimikon koosta riippumatta . 

Leimikoiden tiedustelu , tarieastus ja ostosopimuksen teko ovat puu
tavaran ostajan kustannuksia . Eräitä käytännön t ycoaita koskevan 
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selvit~ksen perusteella on todetf1 , että tämä jYö tulee maksamaan 
50 k- m3 :n leimikossa o , 60 mk/k- m ja 700 k- m :n leimikossa 0 , 11 
mk/k- m • 

Työkoneiden siirrosta leimikolta toiselle on katsottu aiheutuvan 
kustannuksia vain varsinaisia metsätraktoreita käytettäessä , ja näi
den on arvioitu olevan 30,- mk/siirtokerta . Koska kustannukset ovat 
täysin riippumattomia3leimikoiden koosta , saa1aan niiden suuruudek
si h~kkuukertymä.n 1-m :ä kohti laskien 50 k-~ zn leimikossa o,60 mk 
/k- m ja 700 k- m :n leimikossa 0,04 mk/k- m • 

Lähikuljetuksen aloitus- ja lopetuspä.ivinä ei tuotos ole yhtä suu
ri kuin kuljetuksessa keskimäärin, koska työn suunnittelu, huollon 
järjestäminen, valmistelut ja työn loppuminen kesken päivää aiheut
tavat tuotoshäviöitä . Wåmä tuotoshäviöt on arvioitu erikseen hevo
sella, maataloustraktorilla ja metsätraktorilla tapahtuvissa kulje
tuksissa ja laskettu vastaavat kustannukset . Hevosku3jetuksessa 
tuotoshäviöistä aihe~tuviksi kustaT:1uksiksi on 50 k- m :n leim~kois
sa saatu 0,23 mk/k- m ja 700 k- m rn leimikoissa 0,02 mk/k- m • Maa
taloustraktjrikuljetuksessa vastaavat kustannukset ovat 0,80 mk ja 
0,06 mk/k- m , kuormaa kantavalla ~etsätraktorilla suoritetussa kul
jetuksessa o,88 mk ja 0,07 mk/k-m3 ja runkojuonnon metsätralctorikul
jetuksessa 1,08 mk ja 0,08 mk/k- m • 

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty l ähikuljetuskustannusten ja tiekustan
nusten summan riippuvuus leimikon koosta eri kuljetusmenetelmiä käy
tettäessä . Kuljetuskustannukset perustuvat taksoihin ja ohjemaksui
hin, ja tiekustannuksia laskettaessa on leimikon oletettu sijaitse
van 1.0 km:n päässä autotiestä . Talvikuljotusta varten rakennetta
vat tiet tehdään luokaltaan sellaisiksi, että ne minimoivat kulje
tuksen kokonaiskustannukset . Esimerkiksi hevoskuljetuksessa raken
netaan hevosvarsitie pieniä leimikoita varten, mutta tiettyä kokoa 
suuremmissa leimikoissa autotie ulotetaan leimikolle , Vähäisten tie
kustannusten ansiosta hevoskuljetus on tällöin edullisin kuljetus
muoto pienissä leimikoissa, mutta leimikon koon suurentuessa koneel
linen kuljetus tulee halvemmaksi . 

Töiden suunnittelun ja valvonnan, johon on sisällytetty myös t~ö

mittaus, on kootun aineiston peru~teella lasket_fl maksavan 50 k- m :n 
pinota~araleimikoissa 1,32 mk/k-m ja 700 k-m :n leimikoissa 0,48 
mk/k-m • Tukkilei5koissa vastaaviksi kustannuksiksi on saatu 1,76 
mk ja 0,95 mk/k-m • 

Luovutusmittauksen kustannuksissa on varsinaisten mittauskustan
nusten lisäksi otettu huomioon sekä ostajan että myyjän matka.kustan
nukset ja tarpeellisten asiapapereiden laadintalrustannukset3 Pino
tavaran luovutuksess~ on näiksi ku3tannuksiksi saatu 50 k-m :j lei
mikoissa 1,55 mk/k-m ja 700 k- m :n leimikoissa 0,20 mk/k-m j Tuk
kien luovutuksen kustannukset taas ovat 1, 98 mk ja 0 ,34 mk/k-m • 

METSÄVAIHEEN KOKONAISKUSTANNUKSET 

Laskemalla yhteen edellä mainitut k:ustannuserät ja lisäämällä nii
hin ohjemaksujen mukaiset hakkuukustannukset saadaan leimikon puun
kor juun metsävaiheen kokonaiskustannukset. Taulukossa 1 {s. 4) nämä 
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Kuva 1 . Pinotavaraleimikoiden kuljetuskustamiukset 

(kuljetusmaksu + t i ekustannukset yhteensä) 
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Kuva 2 . Tukkileimikoiden kuljetuskustannukset 
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T a u 1 u k k o 1 

Metsävaiheen kokonaiskustannukset leimikoiden suuruusluokittain 

Pinotavaraleimikoiden 1 Tukkileimikoiden 
Leimikon koko, kustannukset 

k-m3 ~~ % mk/k-m3 % 

50 19,72 151 16,45 190 
100 16,72 128 12,77 148 
200 14,63 112 10,44 121 
300 13,74 106 9,40 109 
400 13,42 103 9,07 105 
500 13,21 101 8,89 103 
600 13,08 100 8,75 101 
700 13,02 100 8,65 100 

on esitetty siten, että kussakin leimiko?Jsuuruusluokassa on otettu 
halvin kuljetusmenetelmä eli alle 100 k-m :n leimikoissa hevoskulje
tus ja tätä rajaa suuremmissa koneellinen kuljetus . 

Taulukon 1 mukaan on noin 400 k-m3 kriittine~ leimikon koko, jo
ta pienemmissä leimikoissa kustannusten nousu k-m :ä kohti on hyvin 
huomattava. Tämä ei kuitenkaan ole leimikon optimikoko, koska kus
tannukset laskevat edelleen leimikon koon suurentuessa, vaan mainit
tua leimikonkokoa on pidettävä lähinnä taloudellisen toiminnan ala
rajana. Mainittakoon, että Ruotsissa korkeamman koneellistamisas
teen ja ~lkkatason vuoksi vastaava leimikon minimikoko on 500 ••• 
1 000 k-m • 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

Esillä olevassa työssä on käsitelty ainoastaan sellaisia kustan
nuksia, jotka ovat suoraan kohdistettavissa tiettyyn leimikkoon ai
heuttamisperiaatteen mukaan. Tämän lisäksi olisi otettava huomioon 
mm. jatkokuljetuksen ja hallinnon kustannukset, jotka ainakin epä
suorasti riippuvat leimikoiden koosta. Jatkokuljetuksessa esimer
kiksi pienet hajanaiset varastot lisäävät autojen viipymisaika.a va
rastolla, estävät tehokkaiden kuormauslaitteiden käytön ja aiheutta
vat autoille vajaakuormia. Koska näiden kustannuksia lisäävä vaiku
tus riippuu monista paikallisista tekijöistä, joiden arvioiminen on 
vaikeata, on ne jätetty pois laskelmista. Tapauksissa, joissa kus
tannuksia on empiirisen aineiston puuttuessa jouduttu arvioimaan, on 
leimikoiden koon vaikutus kustannuksiin laskettu varovaisemmin kuin 
esimerkiksi Ruotsissa vastaavanlaisissa tapauksissa . Todellisuudes
sa siis leimikon koon vaikutus kustannuksiin on suurempi kuin edellä 
on todettu . 

Hakkuuvuonna 1965/66 oli koko maan yksityismetsien myyntihakkui-
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den koko noin 180 k-m3 k:uorellisena, ja yhdeksän Länsi- ja Etelä-S~
men metsänhoitolautak:unnan alueella keskimäärin 100 k:uorellista k-m. 
Verrattaessa koko maan keskimääräistä leimikonkokoa esillä olevan 
työn tuloksiin todetaan, että pu~nkorju~n me~sävaihe m~aa. _t~ll~i
sissa oloissa 1,80 ••• 2,00 mk/k- m enemman kuin 700 k-m :n leinukois
sa. Koska keskimääräistä pienemmät leimikot nostavat enemmän kustan
nuksia kuin suuret niitä alentavat, on todellinen k:ustannusero tätä
kin suurempi. Edellä on käsitelty vain pystyleimikoita, mutta paa
osiltaan mainitut luvut pitävät paikkansa myös hankintaleimikoissa. 

Pienten leimikoiden korkeita korjuuk:ustannu...lcsia on pyritty alenta
maan hak.lcuukeskityksillä, joihin useat maatilametsälöt yhtyvät . Jos 
hankinta suoritetaan keskitetyn suunnitelman mukaisesti, saavutetaan 
epäilemättä k:ustannusssästöjä, vaikka suurten yhtenäisten leimikoiden 
tasolle ei tälläkään tavoin päästä. Pienten leimikoiden rasitu...lcsena 
ovat aina tiekustannukset, työmaan aloituksen ja lopettamisen tuotos
häviöt sekä eräiden muiden työvaiheiden kiinteät kustannukset, joita 
suunnitelmallisuudellakaan ei kokonaan pystytä poistamaan. Erillis
ten hankintahakkuiden keskittäminen tietylle alueelle saattaa myös 
jonkin verran alentaa korjuukustannuksia, mutta käytännössä säästöt 
lienevät vähäisiä, koska ilman yhtenäistä suunnitelmaa ja ohjelmoin
tia töitä ei pystytä järjestämään kokonaisuuden kannalta edullisim
malla tavalla. 

Unto Väisänen 

Metsäteho Review 15/1967 

THE RELATIONSHIP BE'IWEEN THE SIZE OF LOGGING OPERATION 

AND LOGGING COSTS 

An abstract of theoretical calculations, reviewed in detail :in Met
säteho Report 269 . 

5 



M E T S Ä T E H 0 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 

Rauhankatu 15, Helsinki 17 


