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KOKONAISURAKOINTI PUUN KORJUUSSA JA 
KULJETUKSESSA 

Esko Mikkonen 

Kokon~~ko~n~ yhdih~~ään aiemm~n 
cuUll.A.Au~i.. ~ko~dut koJtjULL ja. kutj~U6 . 
V.twÅ.mm~n ~e. pe.JtUl>~..ULL kuoltmainha.Jtvu~~n 
ja. kuoJtma.lJr..a.Uo~n käyLt.öön. KoJtju~.a. ja. 
ka.ukokutju.u.Ma. u ~o~~~e.~~ o.te. yhdih
~u;ty koko~~ko~~ . Se.n koww.a. 
vo~va.l olla. myö~ kutj~U6k~jul ja. nlide.n 
yhdih~e..tmä~ . 

Jo~ kone.~ne.n koJtjuu pe.JtU6~~~ pe..tkä~~ään 
kokon~~ko~~un, vo~~ vuoduM ~äM~.yä 
45 - 50 ~j. mk e.de.Uy~;täe.n , u;tä kone.~
~~ne.n ~ene.e. o.t~u;tua. va.~i..a. . Kokon~ 
~ko~~i.. m~;t.a.a. p~w~.ä. ~ko~~i..a. 
p~e.nyJc.a;tä~ en ~ uu~.a.a.n . Se m~;t.a.a. myö~ 
~yönjohdon ~o~enkuva.a. ja. ~uu~.a.a. ha.kkuulyö 
vo~a.n käy~;töä a..tuU.t.te , jo~ kone.~~.a.
~nen on epM.a..toud~~.a. . 

JOHDANTO 

Puunkorjuun koneellistuminen on l uonut yrit
täjäkunnan - metsäkoneurakoitsijat - jotka 
ammatikseen korjaavat ja kuljettavat puuta . 
Urakoi t sijakunta koostuu valtaosin yhden 
koneen urakoitsijoista. Myös muutamia ura
kointiyrityksiä on perustettu ja niillä on 
useita koneita tai koneketjuj a niihin tar
vittavine huoltoineen. Koneita on alan lii
ton selvitysten mukaan keskimäärin vain 1 . 6 
urakoitsij aa kohti. Hakkuun suhteellisen 
alhaisen koneellistamisasteen vuoksi pääosa 
urakoitsijoista toimii pelkästään metsäkulje 
tuksessa kuormatraktoria käyttäen . 

Pystykauppojen metsäkuljetuksen ja noin 30 % 
hankintakauppojen puun kuljetuksesta hoitavat 
nämä urakoitsijat. 

Pelkästään koneellista hakkuuta urakoivat 
vain muutamat; koneellisen hakkuun ja sen 
jälkeisen metsäkuljetuksen hoitaa useimmiten 
sama urakoitsija. 

Useita työnvaiheita koskevat urakointisopi
mukset ovat olleet harvinaisia esimerkiksi 
jatketussa lähikuljetuksessa, autokuljetuk
sessa ja ui tossa, kuten hinauksessa, nipu
tuksessa jne. 

Tässä katsauksessa tarkastellaan kokonaisura
kointia, sen yleisyyttä, soveltamismahdolli
suuksia ja - edellytyksiä sekä taloudellisia 
vaikutuksia. Kokonaisurakoinnilla tarkoite 
taan tässä sellaista puunhankinnan urakoin
t ia, jossa useita korjuu- ja kuljetusketjun 
työnvaiheita tekee sama urakoitsija käyt 
täen yhtä tai useampaa konetta tai väli
nettä. 

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla niitä 
yrityksiä ja koneurakoitsijoita, jotka jo 
ovat soveltaneet kokonaisurakointia , ja 
laatimalla aineistosta kustannuslaskelmia. 

KOKONAISURAKOINTI NYKYISIN 

Yleisin kokonaisurakointi perustuu tätä ny
kyä monitoimikoneen ja kuormatraktorin yhdis 
tämiseen . Yleisintä se on kuormainharveste
riin perustuvassa korj uussa. Harvennushak
kuussa hakkuumies kaataa ne puut, joihin 
harvesteri ei ulotu. Työn järjestelyistä 
vastaa monitoimikoneurakoitsija . 

Prosessoriin perustuvassa korjuussa kaatomie
het ovat urakanantajan palveluksessa ja vain 
prosessori ja kuormatraktori ovat työpari. 

Puutavaran valmistusmaksut ja metsäkuljetus
maksut perustuvat erillisille työnvaiheille 
sovittuihin yksikkömaksuihin. Nykyinen han
kintakauppojen "hankinta lisä" on kuitenkin 
nähtävä eräänlaisena kokonaisurakointikor
vauksena, sillä siinähän puun hankkija toi
mittaa puun korvausta vastaan kaukokuljetus 
varastoon . 

Ihmistyövaltaista korjuun kokonaisurakointia, 
jossa hakkuumiehet olisivat metsäkuljetukses
ta vastaavan urakoitsijan palveluksessa, ei 
käytetä. 

Eräitä muitakin kokona i surakointiin perustu
via korjuu- ja kuljetusket j uja on kokeiltu, 
lähinnä jatketun lähikulj etuksen tai väli
varastosta alkavan traktorikulj ~tuksen koko
naisurakointia . 
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Kokonaisurakointia harjoitetaan mm. uitossa. 
Esimerkiksi useat saaristo- ja rantametsien 
puunkorjuussa käytettävät nippulat ja niille 
puuta ajavat kuormatraktorit toimivat koko
naisurakoinnin pohjalta. Siihen voidaan 
yhdistää myös keräilyhinaus nippulauttojen 
kokoamiseksi linjahinaukseen. Uitossa käy
tetään kokonaisurakointia myös . siten, että 
uittourakoitsijan vastuulla on puutavaran 
siirto esim. voimalaitosten ohi, josta 
työstä aiemmin vastasi yritys tai uitto
yhdistys . Uitossa on muutoinkin ollut näh
tävissä urakoinnin lisääntymistä esimerkiksi 
linjahinauksessa. 

Myös uittoa käyttävässä hankintaketjussa on 
työt organisoitu siten, että eri urakoitsi
jat vastaavat yleensä eri työnvaiheista ja 
kuljetuksenantaja organisoi teht ävät . 

LAAJA KOKONAISURAKOINTI 

Kokonaisurakointiin on tulevaisuuden puun
hankinnassa ilmeisesti nykyistä laajemmat 
mahdollisuudet. Puunkorjuusta kannattaisi 
koneellistaa 30 - 35 prosenttiyksikköä ny
kyistä enemmän. Koneellistamis ta ovat tähän 
asti hillinneet työllistämisvelvoitteet, 
työvoimapulan uhka, koneellisten menetelmien 
tekninen kehittymättömyys, organisaatiosta 
johtuvat seikat ja tietämättömyys koneellis
tamisen mahdollisuuksista sekä myyjien ja 
ostajien asenteet. 

Korjuukustannusten kurissa pitämiseksi ko
neellistamisvauhti kiihtyy ja lisäkoneellis
tamisen toteutustapa on järjestelmän toimi
vuudelle tärkeä. Kokonaisurakointia voidaan 
laajentaa paitsi korjuu- ja kuljetusketjun 
pituussuunnassa myös eri työlajeihin. Se on 
erityisen tärkeää, kun kalustoa pyritään 
käyttämään mahdollisimman paljon ja tehok
kaasti. Tarkoituksenmukaista ei kuitenkaan 
ole yhdistää toisilleen vieraita työlajeja 
samaan urakointisopimukseen. Toisiaan palve
levat tai edellyttävät työt voivat sisältyä 
kokonaisurakointiin. Kun muodostetaan kone
ketjuja, on koneiden kapasi teetin tai niiden 
pienten kerrannaisten vastattava toisiaan. 

Kokonaisurakointia voitaisiin korjuussa laa
jentaa yhdistämällä esimerkiksi: 

1 Korjuun suunnittelu - puiden kaato -
prosessorityö - metsäkuljetus 

2 Korjuun suunnittelu - harvesterityö -
metsäkuljetus 

Leimikon suunnittelua ja merkitsemistä tai 
mittausta ei voida pystykaupoissa yhdistää 
kokonaisurakointiin . Korjuun suunnittelu 
sen sijaan annistunee kokeneelta työryhmäl
tä hyvin sekä harvennus- että avohakkuissa. 

Korjuuketjussa 2 samaan peruskoneeseen· voi
daan myös asentaa puutavaran valmistamista 
varten nopeasti vaihdettava monitoimiosa. 
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Kalliimpi komponentti on täystyöllistetty ja 
halvempi - monitoimiosa - odottaa . 

Suurin este perinteisen hakkuun ja kuorma
traktorilla työskentelyn yhdistämiseksi on 
hakkuumiesten ja koneen liian suuri kapa
siteettiero ja siitä aiheutuvat korjuun 
suunnittelu- ja ajoitusvaikeudet . 

Yritykset voisivat aloittaa nykyistä laajem
man kokonaisurakoinnin omien metsien puunkor
juussa. Korjuun ja kuljetuksen yhdistämi
sessä olisivat käyttökelpoisia esimerkiksi: 

3 Metsäkuljetus - jatkettu lähikuljetus 

4 Metsäkuljetus - ajo traktorilla väli-
varastosta 

5 Metsäkuljetus - haketus varastolla -
hakkeen autokuljetus 

6 Metsäkuljetus - autokuljetus 

7 Koneellinen hakkuu - autokuljetus uittoon 

Niissä koneiden kapasiteetit vastaavat toi
siaan tai kuljetusetäisyys on lyhyt . 

Eri puutavaralajien kysynnän eriaikaisuus 
ja ajoaikataulut sekä monesti useat eri toi
mituspaikat tuottavat vaikeuksia. "Kuumaan" 
kuljetusketjuun ei voida mennä. 

Auto- ja metsäkuljetuksen kokonaisurakointia 
ja yhteensovittamista rajoittavat suunnit 
telu- ja ohjausjärjestelmälle asetettavat 
tiukat vaatimukset. 

Lähes kaikki rautateitse tai uittaen perille 
tuleva puutavara kuljetetaan jossain vai
heessa kumipyörien päällä. Kokonaisurakoin
nin avulla se sidottaisiin korjuuseen. Kor
juun tulisi olla koneellistettua, jolloin 
koneiden kapasiteetit voitaisiin mitoittaa 
toisiinsa sopiviksi ja yksi purkamis- ja 
kuormauskerta jäisi pois. 

8 Metsäkuljetus - niputus - keräilyhinaus 
ja lauttojen teko 

9 Koneellinen korjuu - niputus ym . 

Näiden ranta- ja saaristometsien korjuuket
jujen toiminta edellyttää, että hakkuun ja 
kuljetuksen koneet pystytään työllistämään 
myös talvella, jotta kalleimman ja kuluvim
man kaluston työllisyys olisi ympä rivuotista . 

KOKONAISURAKOINNIN EDUT JA HAITAT 

Etuja ovat mm: 

Puunkorjuu nopeutuu 
Koneiden käy ttö tehos tuu 
Työmaajärjestelyt paranevat 
Työmenetelmien kehitys nopeutuu erityi
sesti ongelmallisissa saumakohdissa 
Koneiden huolto y ksinkertai stuu 
Leimikkokohtais et kulkemiskus tannuks et 
pienenevä t 



Työnjohdon panos painottuu valvontaan ja 
työnjohto-organisaatio kevenee 
Yleiskustannukset yksikköä kohti 
pienenevät 
On toteutettavissa nykyisten lakien ja 
sopimusten rajoissa 
Maksusopimusjärjestelmää voidaan yksin
kertaistaa 
Yrittäjäkohtainen liikevaihto kasvaa ja 
yrittäjien toimeentuloedellytykset para
nevat 
Aliurakointi ja erikoistuminen mahdollis
tuvat 
Rationalisointimahdollisuudet paranevat 
pitkällä aikavälillä 

Hait t oja ovat mm : 

Soveltuu lähinnä koneellisiin menetelmiin 
Ei sovellu käytettäväksi kaavamaisesti 
kaikissa olosuhteissa 
Eri tavaralajien kysynnän eriaikaisuus 
vaikeuttaa toteutusta 
Lisää urakoitsijoiden koulutustarvetta 
Puutavaran valmistus- ja kuljetusmaksu
rakennetta on kehitettävä 
Korj uun teht äväkokonaisuudet on määri
teltävä uudelleen 
Ei suosi yhden koneen urakoitsijoita 
Suunnittelu- ja ohjausjärjestelmälle 
asetettavat vaatimukset kasvavat 
Nopea tiedonkulku on tehokkuuden edel
lytys 
Työnjäljen ja raaka-aineen laadunvalvon
nan tarve lisääntyvät 
Vastuukysymykset voivat olla ongelmallisia 
Kaavamainen liikennelupajärjestelmä vai
keuttaa korjuun ja autokuljetuksen yhdis
tämistä 
Mittaus voi vaikeuttaa ja rajoittaa 
toteutusta 
Puunosto on säilytettävä urakanantajalla 
Asenteellinen vastus voitettava 

Koska urakanantaja on yleensä hakkuuoikeuden 
ostaja , puukauppa ja siihen liittyvät vastuu
kysymykset rajoittavat kokonaisurakointia . 

Koska liikennelupajärjestelmä vaikeuttaa 
korjuun ja kuljetuksen yhdistävää kokonais 
urakointia, tulisi harkita metsäkone- ja 
autoyrittäjien yhteisyritysten perustamista . 
Kumpikin toisi yritykseen erikoistaitonsa 
eikä uusia lupia tarvittaisi. 

KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Kone- ja yksikkökustannukset 

Kokonaisurakoinnin kustannusvaikutuksia kos
kevat laskelmat on tehty konekustannuslasken
nassa yleisesti käytettyä laskentamenettelyä 
noudattaen . Tarkastelu koskee nyt yleisintä 
korjuuketjutyyppiä, kuormainharvesteri 
kuormatraktori, jonka käyttö koneellistami
sen edistyessä todennäköisesti yleistyy no
peimmin . Laskelmassa verrataan työnvaiheit 
taista erillisurakointia kokonaisurakointiin . 
Muiden ketjujen osalta tilanne on samansuun
tainen, vaikkei yksityiskohtaisia laskelmia 
esitetä . (Taulukko 1) 

Huolto- ja korjauskustannuksissa saavutetta
va säästö on arvioitu vähäiseksi , 2 - 3 pro
senttiyksiköksi. Se voi olla huomattavasti 
suurempi, sillä investointeja tarvitaan vain 
yhteen huoltovaunuun apulaitteineen. Tällai
nen yksikkö pystynee huoltamaan 3 - 4 konet
ta, joten säästö on huomattava , jos sama 
urakoitsija voi käyttää näin montaa konetta . 

Laskelma perustuu molempien koneiden täys
t yöllisyy teen. Jos ne ovat vajaatyöllisiä, 
on kokonaisurakointi vielä edullisempaa 
(kuva). Esimerkiksi jos käyttötunteja on 
vuodessa vain l 900 ja kokonaisurakoinnin 
avulla päästään 2 lOO :aan, kuormainharveste 
rin kustannukset pienenevät vielä 7 prosent 
tiyksikköä ja kuormatraktorin 6 . 2 prosentti 
yksikköä. Kustannukset pienenevät sitä 
enemmän, mitä alhaisempi perustyöllisyyden 
taso alussa on. 

TAULUKKO l Laskelman lähtöedellytykset 

Kuormainharves teri Keskikokoinen 
Kokonais-

Kustannustekijä kuormatraktori 
urakointi 

Kokonais- Yksittäis Kokonais- Yksittäis yhteensä 
urakointi urakointi urakointi urakointi 

Hinta varusteineen, mk 950 000 950 000 905 000 905 000 l 855 000 
Käyttöaste, % 75 75 85 84 -
Arvon aleneminen, %/v 30 30 23 23 -
Siirtojen osuus , % 4 4 4 5 -
Pitoaika, v 5 5. l 5.2 5.2 -
Korko , % 12 . 5 12 . 5 12.5 12 .5 -
Kuljettajan kulkeminen, km/v 8 800 17 600 8 800 17 000 17 600 
Urakoitsijan oman auton käytt ö , km/• 5 000 10 000 3 500 7 000 8 500 
Korjaus- ja huoltokustannukset, mk 100 000 101 000 50 000 53 500 150 000 
Yleiskustannukset, mk 6 000 9 000 4 400 8 800 10 400 
Työvuoroja 1.5 1.4 1. 2 1.2 -
Suunniteltu t yöaika , tuntia/v 2 820 2 450 2 400 2 400 -
Käyttötunteja/v 2 250 l 840 2 020 2 020 -
Tuntikustannukset, mk/käyttötunti 280 ,80 318 , 00 222,00 234 ,40 -

Kustannusten säästö, mk/käyttötunti 37 , 20 - 12,40 - 49,60 
" " % 11.9 5. 2 . - - -
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Käyttö tunteja vuodessa 

Kuva. Kuorma inharves t e r in ja kuo rmatra ktorin tunti
kustannustensuhteellinen pieneneminen käy t tötunti 
määrän mukaan kokonaisurakoinnissa 

Myös tuottavuus vaikuttaa yksikkökustannuk
siin. Ketjussa toimiessaan kuormatraktorin 
tuotos sen toimiessa kuormainharvesterin 
jälkeen on todennäköisesti suurempi kuin 
sen toimiessa erikseen, koska molempien 
kuljettajat tietävät toistensa vaatimukset 
työmaajäljen suhteen . 

Kokonaisurakoinnilla voitaisiin koneellises
sa k~rjuussa säästää näin ollen 3,50 - 5,00 
mk/m välittömiä kustannu~sia, jos korjuu
ketjun tuotos on 14 - 10 m /käyttötunti. 

Kokonaiskustannukset 

Laajempaan kokonaisurakoin tiin siirtyminen 
muuttaa työnjohdon työnluonnetta ja tarvetta. 
Työnjohto käyttää entistä vähemmän aikaa 
työn suunnitteluun ja valvontaan sekä mitta
ukseen. Ennakkosuunnit telu ja työnjälkival
vonta sekä puutavaran laadunvalvonta koros
tuvat . Työnjohtopanoksen voidaan haastatte
lujen perusteella arvioida korjuussa piene
nevän 25 - 30 %. Nykykustannuks~ kustan
nuksia säästyy 1,50 - 2,50 mk/m olosuh
teiden mukaan. Kokonaisvaltaisempaan ura
kointiin siirtymisen mahdollistamat kustan
nussäästöt (taulukko 2) koostuvat siis työn 
uudelleen organisoinnin aiheuttamista sekä 
välittömistä että välillisistä säästöistä . 
Sosiaalikustannuksiin ja muihin lakisäätei
siin kustannuksiin ne eivät vaikuta, koska 
ne on jokaisen työnantajan maksettava . 

Urakoitsijan työnjohtopanos saattaa lisään
t yä . Sitä on vaikea arvioida rahana. 
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TAULUKKO 2 Kokonaisurakoinnin tuomat kustannussäästöt 
korjuussa koneellistamisasteen mukaan 

Kustannus- 28 . 5/3, 
Koi1ellistamisas te 
20 1 65/20 , 50 

erä 
Vuosi ttain korjattu mää r ä, milj. 

3 
m 

35 1 40 1 45 1 35 1 40 1 45 

Kokonaiskustannus ten sääs t ö , milj . mk/v 

Välilliset 14.0 16 . 0 18.0 35.0 40 . 0 45 . 2 

Välittömät 29.8 34 . 0 38 . 3 74 . 4 85 . 0 96 . 1 

Yhteensä 43 . 8 50 . 0 56 . 3 109 . 4 125.0 141.3 

*) Kautt aviivan ero ttama lukupari ilmaisee avo- ja 
harvennushakkuiden koneellistamisasteet ja pilkulla 
erotettu luku keskimääräisen koneellistamisasteen 

Nykyisin korjuumäärin kustannussäästöt olisi
vat 44 - 50 milj. mk vuodessa, jos kokonais
urakointia voitaisiin harjoittaa kaikissa 
olosuhteissa. Koska niin ei voida tehdä, 
taulukon luvut on nähtävä vain mahdollisina 
kustannussäästöinä . Kustannussäästöt ovat 
luonnollisesti sitä suuremmat, mi tä korkeam
pi on koneellistamisaste . Jos koneellista
misaste olisi kustannusten kannalta edulli 
sin - tätä nykyä noin 40 % - vuodessa sääs
tyisi jopa 100 milj . mk. 

PÄÄTELMÄT 

Kokonaisurakointiin siirtyminen lisäisi jon
kin verran metsäurakoitsijoiden tarvetta pää
osin koneeliistumisen kasvun johdosta. Olen
naisempaa kuitenkin olisi siirtyminen yhden 
koneen urakoinoista korjuuketjuittaiseen ura
kointiin eli useita koneita koskevaan ura
kointiin; urakoitsija olisi aiempaa useammin 
metsäkoneyrittäjä siitä koituvine velvoittei
neen. Kokonaisurakointi lisäisi koneyrittä
jän tuloja ja pienentäisi yksikkökustannuksia . 

Koneellistaminen ja kokonaisurakointi vähen
tävät perinteisten hakkuumiesten määrää ja 
tarvetta. Hakkuutyövoiman käyttöä tulisikin 
suunnata alueille, J01ssa koneellistaminen 
ei kannata: mm . harvennuksiin . Jotta koneel 
listaminen kokonaisurakointia käyttäen onnis 
tuisi, olisi urakoitsijoiden s y stemaattinen 
jatko- ja täydennyskoulutus saatava pikai
sesti käyntiin . 

Kokonaisurakointi mahdollistaa korjuu- ja 
hankintaorganisaatioiden edelleen keventä
misen ja tuo ttavuuden kohottamisen koneel
listamisen edellyttämään tahtiin. 

COMPREHENSJVE CONTRACTING IN HARVESTJNG AND TRANSPORT OF TJMBER 

An annual savings of 45 to 50 million Fmarks 
might be possible, if harvesting were done 
on a comprehensive contract work basis, on 
condition that mechanization gains ground at 
the e xpec ted pace. Comprehensive as opposed 
to trad i t ionai contract work favors small 

scale entrepreneurs . Comprehensive con
tract ing also results in changes in the job 
descriptions of supervisors and foremen, and 
directs manpower to areas where mechani
zation is uneconomical. 
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