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MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA 
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Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 357 

Jaakko Peltonen Heikki Vesikallio 

Tehokkaalla kehittämisellä yksityismetsistä 
tapahtuvan puunhankinnan kustannuksia arvi
oidaan olevan mahdollista alentaa nykyta
sosta ainakin 20 ... 30 %. 

Työmenetelmien kehittämisen rinnalla vä
hintään yhtä suuri huomio kannattaa kiin
nittää keinoihin, joilla puunhankintare
sursseille luodaan mahdollisimman tehok
kaan käytön edellytykset. Tämä tavoite 
arvioidaan saavutettavan parhaiten siten, 
että puun osto ja korjuu keskitetään as
teittain riittäVän laajoille ja alueelli
sesti mahdollisimman yhtenäisille toimin
ta- alueille, joilla toimii mahdollisimman 
vähän puunhankintaorganisaatioita. Saman
aikaisesti metsänomistajat muodostavat 
näille alueille alueel lisesti peittävän 
suunnitelmallisesti toimivien metsäyhteis
työalueiden verkon. Tältä pohjalta teol
lisuus ja metsänomistajat suunnittelevat 
ja toteuttavat yhdessä puunhankinnan. 

Puuraaka-aineen tehdashinta on Suomessa 
korkea t ä rkeimpiin kilpailij amaihin ver
rattuna , mikä on keskeisiä syitä metsäteol
lisuutemme verraten heikkoon kilpailuky
kyyn ja kannattavuuteen . Täs t ä syystä 
olisi pyrittävä käyttämään hyväksi kaikki 
keinot, joilla puun hankintakustannuksia 
voidaan alentaa. 

Metsäteollisuus saa käyttämästään ensi
asteisesta ainesraakapuusta noin 80 % 
yksityismetsistä. Tutkimuksella on sel
vitetty , mi tä mahdollisuuksia on alentaa 
taman omistajaryhmän piiris tä tapahtuvan 
puunhankinnan kus tannuksia . 

Laskelmat tehtiin metsäteollisuusyritysten 
puunhankinnan kannal t a vuodenvaihteen 
1978/79 hinta- ja kustannustason mukaan. 
Puunhankintakustannuksiin sisällytettiin 
korjuun ja kaukokuljetuksen kustannukset 
sekä puunhankintaorganisaatioiden aiheut
tamat yleiskustannukset. 

Metsäteollisuusyritysten osuus yksityis
metsistä tulevan puun korjuusta on nykyään 
noin 80 %. Puutavaran kaukokuljetuksesta 
metsäteollisuusyritykset huolehtivat lähes 
kokonaan. 

AINESRAAKAPUUN HANKINTA· 
KUSTANNUSTEN KEHITYS 1970-LUVULLA 

Kuvasta 1 näkyy , että korjuun ja kauko
kuljetuksen yksikkökustannukset ovat vuo
sina 1970-1977 reaalisesti hieman laske
neet . Havukuitupuun ja havusahapuun kan
tohinnat ovat samanaikaisesti reaalisesti 
nousseet siinä määrin , että näiden puuta
varalajien nykyinen tehdashinta on t oden
näköisesti selvästi korkeampi kuin 1970-
luvun alussa. 

TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN 

Puutavaran teossa suurimmat kustannussääs
t ö t ovat saavutettavissa lisäämällä ihmis
työnä t apahtuvassa puutavaran teossa ke
hittyneiden menetelmien käyttöä . Tynkä
karsitun ja silmävaraisesti katkotun puu
tavaran teko on korjuuvaiheen osalta kaikki 
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-·-·-- Kantohinta (havukui tupuu) <mktm3) 

---- Kantohinta (havutukkil (mk/m3) 

-------- Me tsäkuljetuksen ohjemaksu 
<3 • havukuitupuu , 301 .. . 400 m: n 
etsäkul j etusmatkal <mkfm3) 

.......... ...... Puutavaran teon yksikköpalkat <mklm3> 

----- Väli tt6mät kaukoku l j etus
kustannukset [mk/ (m3. kmU 

1970 -71 -72 -73 -74 -75 -76 -77 

Kuva 1. Tärkeimpien puuraaka-aineen 
tehdashintaan vaikuttavien kustannus
tekij öiden reaalinen hinnankehitys 
1970- luvulla (deflatoitu tukkuhinto
jen kokonaisindeksin muutoksella) 
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Kuva 2. Monitoimikoneilla korjatun puutavaran 
osuuden lisäämisen vaikutus puunkor juukustannuksiin 
vuodenvaihteen 1978 / 79 hintojen ja kustannusten 
mukaan 
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työvoi~akustannukset mukaan lukien noin 
5 mk/m halvempaa kuin pinnanmyötäisesti 
karsitun ja määräpituisen puutavaran teko. 

Puutavaran teon lisäkoneellistamisella 
aikaansaatavissa olevat kustannussäästöt 
näkyvät korjuuvaiheen osalta kuvasta 2 . 
Koko korjattavaa puumäärää kohti lasket
tuna lisäkoneellistamisella saavutet§avat 
kustannussäästöt ovat noin 0 , 40 mk/m eli 
suhteellisen vähäisiä. Koneellistami~en 

lisääminen lO : stä 2037.:iin mahdollistaa 
kuitenkin 2,50 mk : n/m kustannussäästön 
lisäkoneellistamisen avulla hankittuun 
puumäärään kohdennettuna. 

Siirtymällä ihmistyönä suoritettavassa 
puutavaran teossa kokonaan kehittyneisi i n 
menetelmiin ja nostamalla puutavaran teon 
koneellistamisastetta nykyisestä lO : stä 
35 7. : iin kustannuksia voida~n alentaa 
nykyoloissa 2, 50 . .. 3,00 mk/m. Puunhan
kinnan nykyisistä kokonaiskustannuksista 
(ei sisällä kantohintaa) tämä on 3 . .. 4 7. . 
Muun muassa hakkuutyövoiman työllistämis
tarpeeseen , monitoimikoneiden tekniseen 
tasoon ja tynkäkarsitun ja vapaanpituisen 
kuitupuun käyttöön liittyvät rajoi t ukset 
aiheuttavat kuitenkin sen, että tämän kus
tannussäästön täysimääräinen hyödyntäminen 
vie aikaa useita vuosia . 

Puutavaran metsäkuljetuksen ja kaukokulje
tuksen työmenetelmien kehittämisessä kustan
nussäästöjen mahdollisuudet arvioitiin sel
västi vähäisemmiksi kuin puutavaran t eon 
työmenetelmien kehittämisessä. 



PUUNHANKINNAN ALUEELLINEN 
KESKITTÄMINEN 

Puunhankinnan alueellisen keskittämisen 
vaikutuksia koskevat laskelmat perustuvat 
seuraavan kaltaiseen toimint amal l iin. 

-Puun osto, korjuu ja kaukokuljetus kes
kitetään vuotuiselja puunhankintamääräl
tään noin 60 000 m :n suuruisella korjuu
alueella yhdelle hankintaorganisaatiolle. 

Korjuualueiqen s i sälle muodostetaan alu
eellisesti kattava suunnitelmall ises ti 
toimivien met säyhteistyöalueiden verkko . 

Laskelmien es imerkkialueeksi valittiin 
Heinäveden kunta . Hankintavuonna 1978/79 
kyseisen kunnan a l ueella t oimi yhdeksän 
puunhankkijaa . 

Puunhankintakustannukset määritetti in kol
messa vaihtoehtoisessa tilanteessa seu
r aavasti : 

1 puunhankinta perustuu nykyiseen haja
ostoon, 

2 kunta on jaettu edellä esitetyn toi
mintamallin mukaan korjuualueisiin ja 

3 korjuualueiden sisälle on muodostettu 
s uunnitelmallisesti to~m~vien metsä
yhteistyöalueiden verkko . 

Pelkän korjuualueen muodostamisella (tau
lukko 1) puunhankinnan kokonaiskustannu~
sissa laskettiin saatavan 4 , 50 mk :n/m 
sääs tö. Suunnitelmallisesti toimivien 
metsäyhteistyöalueiden verkon luominen 
k~rjuualueiden ~isälle mahdolli3ti puunhan
k~ntakustannuks~ssa 1, 70 mk : n/m lisäsääs
t ön . Suur in osa säästöistä saavutettiin 
puunhankintaan osallistuvien toimihenki
löiden palkkakustannusten ja muiden yleis
kustannusten alenemisena. Toiseksi mer
kittävintä oli resurssien käytön tehostu
minen . 

TAULUKKO 1 Korjuualueen ja korjuualueessa kehittyvän 
suunnitelmallisen metsäyhteistyön mahdo l
listama puunhankintakustannusten säästö 
hajaostoon ja metsälökohtaiseen toimintaan 
verrattuna 

Metsäyhtels 
Korjuualue työa lueverkko 

Kustannustekijä korjuua lueiden 
sisällä 

mk/m.5 

Korjuumenete lmien käyttö - 0, 26 
Kulkeminen ja koneiden 

1. 10 1, 10 siirtyminen 

Mittaus ja leimaus 0.35 0, 70 
Ylei skustannukset 3 . 09 4. 18 

Yhteensä 4,54 6. 24 

Alueellisen keskittämisen edellytyksenä on 
puunhankintaorganisaatioiden määrän supis
tuminen. Osan puunkäyttäjistä olisi täl
löin turvattava raaka-aineen saantinsa si
tovin toimitussopimuksin. Myös itselle so
pimattomien puutavaralajien hankintamäärä 
lisääntyisi , ja niistä olisi aikaansaatava 
pysyvät vaihtosopimukset . Puuraaka-aineen 
laadun heikentymisen välttämiseksi on vaih
topuun osalta lisäksi huolehdittava siitä, 
että loppukäyttäjän tarpeet huomioidaan 
korjuuvaiheessa riittävästi. Metsänomista
jille puunhankinnan alueellinen keskittämi
nen merkitsee ostokilpailun vähentymistä. 
Muun muassa tästä syystä alueellisen kes
kittämisen välttämättömänä edellytyksenä 
on, että puun hinnoittelu siirretään pysy
västi valtakunnallisella tai ainakin maa
kunnallisella tasolla tapahtuvaksi . 

Puunhankinnan alueellisen keski ttämisen 
edelly t ysten parant aminen on hidas pro
sessi . Siksi esitetyt kustannussääs töt 
ovat hyödynnettävissä asteittain pitkän 
ajan kuluessa. 

HANKINTAMÄÄRIEN VUOSI- JA 
KAUSIVAIHTELUN VÄHENTÄMINEN 

Puunhankintamäärien vuosivaihte l u lisää 
tasaiseen t oimintaan verrattuna huomatta
vasti puunhankinnan kustannuksia . ormaa
litilanteena laskelmissa pidettiin metsä
teollisuuden tuotantokapasi teet in 90 3:n 
käyttöasteen mukais ta noin 40 mil j. m :n 
suuruista kotimaista hankintamäärää. Jos 
hankintamäärä put oaa tästä esimerkiks i 20 %, 
puunhankinnan yksikkökustannukset nousevat 
noin 10 mk/m3 . Kus tannusten nousun syynä 
on puunhankintaresurssien tehottomampi 
käyttö . Metsäteollisuuden maksettavaksi 
lisäkustannuksista tulee heti yli puolet. 
Lievempi puunhankintamäärien lasku nostaa 
yksikkökustannuksia vastaavasti vähemmän , 
mutta metsäteollisuusyritysten heti mak
settavaksi tuleva osuus suurenee . 

Jos puunhankinta olisi täysin tasais ta 
ympäri vuoden , hankintakustannuksissa voi
taisiin säästää 4 ... 5 mk/m3 nykytilantee
seen verrattuna . 

Puunhankinnan vuosi- ja kausivaihtelun ai
heuttavat varsinkin met säteollisuustuottei
den kysynnän vaihtelut, maamme korjuu- ja 
kaukokuljetusolot sekä hakkuutyövoiman 
käyttötarve metsänhoitotöihin. Puunhan
kinnan vuosi- ja kausivaihtelua ei näis tä 
syistä voida eikä ole tarkoituksenmukais
takaan pyrkiä täysin poistamaan. Puukaup
paa sekä muita metsänomistajien puunmyynti
alttiuteen vaikuttavia seikkoja kehittämäl
lä puunhankinnan vuosi- ja kausivaihtelua 
arvioidaan kuitenkin olevan mahdollista 
nykyisestä huomattavasti vähentää . 
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Leimikon koko , m3 

LEIMIKOIDEN KORJUUTEKNISTEN 
OLOSUHDETEKIJÖIDEN PARANTAMINEN 

, 000 

Leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vai
kuttavat ratkaisevasti korjuuvaiheen kus
tannuksiin. Korjattavan puuston koko vai
kuttaa eniten puunkorjuun yksikkökustan
nuksiin . Myös leimikon koko (kuva 3) on 
erittäin merkittävä kustannustekijä, kun 
laskelmiin sisällytetään myös puutavaran 
tekoa ja metsäkuljetusta edeltävät työn
vaiheet. Tyypillisen ensiharvennusleimi
kon ja järeäpuustoisen avohakkuuleimikon 
korjuukustan~usten ero on tätä nykyä jo 
40 ... 70 mk/m . Eron arvioidaan jatkuvasti 
suurenevan, koska työmenetelmissä tapahtu
vaa teknistä kehitystä voidaan hyödyntää 
lähinnä avohakkuuolosuhteissa. 

Taimikon hoitotyöt sekä harvennushakkuiden 
supistaminen 2 •.. 4 kertaan kiertoajan kulu
essa ovat keskeisiä toimenpiteitä pyrittä
essä suurentamaan rungon kokoa ja leimikon 
tiheyttä harvennushakkuissa . Leimikon koen 
suurentamisessa tärkeimpiä keinoja ovat 
mahdoll isimman laaja-alaisten ja yhdenmu
kaisten käsittelykuvioiden muodostaminen, 
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HARVENNUS
HAKKUU : 

Rungon keskikoko 0.10~ m3, 
leimikon tiheys 60 m /ha . 
metsAku l j etusmatka 300 m 

-·-·-·- Ihmistyövaltainen korjuu 

AVOHAKKUU: Rungon kesk ikoko 0.300 m3, 
leimikon tiheys 120 m3tha. 
metsAku l j etusmatka 300 m 

----- Ihmistyöva l tainen korjuu 

---- Korjuu prosessorilla 

Kuva 3. Leimikon koon vaikutus 
korjuukustannuksiin 

puun myyntien lukumäärän vähentäminen, 
avohakkuiden osuuden lisääminen sekä lei
mikkokeskitysten muodostaminen . 

Puukaupoissa on välttämätöntä soveltaa ny
kyisen kaltaista, korjuutekniset olosuhteet 
huomioon ottavaa hinnoittelua . 

PUUNHANKINNAN SUUNNITTELU· 
JÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 

Puunhankinnan johtamisessa käytettävien 
suunnittelujärjestelmien kehittämisen ja 
käyttöönoton mahdollistamia kustannussääs
töjä on vaikea luotettavasti arvioida. 
Esimerkiksi hajautettuun tietojenkäsitte
lyyn sekä korjuu- ja kaukokuljetusmenetel
mien käyttöön ja raakapuuvarastoihin liit
tyviin optimointimalleihin perustuvista 
järjestelmistä saatujen kokemusten perus
teella on kuitenkin ilmeistä, että näiden 
järjestelmien kehittäminen ja niiden tar
joaman informaation tehokas hyödyntäminen 
voivat merkittävästi säästää kustannuksia. 

THE EFFECTS OF THE DEVELOPMENT OF FACTORS 
THAT INFLUENCE TIMBER PROCUREMENT COSTS 

Brief account of a study the detailed results of which are published 
in Metsäteho Report 357. 
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