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. UUDET APUVÄLINEET METSÄALAN URAKOINNlN 
KUSTANNUSLASKENTAAN 

Teppo Oijala Juha Rajamäki 

Metsätehon ja Metsäalan Kuljetuksenantajien yh
teistyönä ovat valmistuneet puutavaran koneelli
sen kakkuun, metsäkuljetuksenja autokuljetuksen 
uudet kustannuslaskentamallit Ne on tarkoitettu 
apuvälineiksi hakkuu- ja kuljetusmaksujen mää
rittämiseen sekä puunhankintayrityksille että 
metsäkone- ja autoyrittäjille. Mallit soveltuvat 
myös kustannuslaskennan opetukseen ja tutki
muskäyttöön. Lisäksi Metsätehossa valmistuu 
vuoden 1992 aikana malli metsämaan muokkauk
sen kustannuslaskentaan. 

Kustannuslaskentamallit on laadittu mikrotieto
koneisiin soveltuvia Lotus 1-2-3-, Symphony- ja 
Excel-taulukkolaskentaohjelmistoja käyttäen. 

Kustannuslaskentamalleja ja niiden käyttöohjeita 
voi tilata Metsätehosta. 

e JOHDANTO 

Metsäalan urakoinoin valtakunnallisista ohje
maksuista luovuttiin vuoden 1991 lopulla. Maksu
jen keskitetystä määrittämisestä on siirrytty yritys
ja yrittäjäkohtaisiin määrityksiin. Paikallisiin 
maksuneuvotteluihin tarvitaan kuitenkin kustan
nuslaskennan apuvälineitä, joiden avulla kustan
nuksiinja tuottavuuteen vaikuttavat seikat voidaan 
tapauksittain ottaa oikein huomioon. 

Metsätehon ja Metsäalan Kuljetuksenantajien yh
teistyönä käynnistettiin keväällä 1991 projekti, jon
ka tavoitteena oli luoda helppokäyttöiset mallit 
puutavaran koneellisen hakkuun, metsäkuljetuksen 
ja autokuljetuksen kustannuslaskentaan. Projektin 
toteuttivat Teppo Oijalaja Juha Rajamäki Metsäte
hosta ja Harri Rumpunen MKA:sta. Projektin tuki
ryhmään kuuluivat Pekka Kauranen ja Aarno Ran
tala MKA:n neuvottelukuntien edustajina ja Mikko 
Kahala Metsätehon edustajana. 

Tässä katsauksessa esitellään laskentamallit pää
piirteittäin. Malleittaiset käyttöohjeet esimerk
keineen ovat Metsätehon monisteessa 15.4.1992. 

LAITE- JA OHJELMISTOVAATIMUKSET 

Kustannuslaskentamallit toimivat PC-mikrotieto
koneissa, ja ne on laadittu yleisimpiä tauluk
kolaskentaohjelmistoja käyttäen. Tätä nykyä malle
ja on valmiina seuraaville ohjelmistoiHe (suluissa 
versionumero): 
- Lotus 1-2-3 
- Symphony 
- Excel 

(2.01) 
(2.0) 
(3.0) 

Mallin käyttäjällä on oltava käytössään joko se ver
sio, jolla ma11it on laadittu, tai uudempi. Ohjelmisto
jen vanhemmissa versioissa mallit eivät toimi. 
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MALLIEN RAKENNE JA TOIMINTA 

Levyke "Metsäalan urakoinoin kustannuslasken
tamallit" sisältää kaikki kolme laskentamallia: puu
tavaran koneellisen hakkuun, metsäkuljetuksen ja 
autokuljetuksen laskentamallit. Levykkeeseen on 
merkitty päivitysaika ja se taulukkolaskentaohjel
misto,jolla malleja käytetään. Levykkeiden puhtaus 
varmistetaan Metsätehossa viruksien etsintäohjel
malla. 

Kunjonkin laskentamallin käyttö aloitetaan, näyttöön 
ilmestyy ensimmäiseksi mallin nimi, versionumero 
ja päivitysaika (kuva 1). Versionumero ensimmäi
sissä malleissa on 1.0, mutta sitä muutetaan myöhem
min,jos mallien rakenteisiin tehdään selviä muutok
sia. Päivityspäivämäärää muutetaan aina, kun mallei
hin tehdään muutoksia. 

Laskennassa edetään näytässä olevien ohjeiden 
mukaan. Lotus 1-2-3- ja Symphony-ohjelmistoilla 
tehdyissä malleissa ohjeet löytyvät ensimmäisen 
näytön alapuolella olevasta näytöstä, kun taas 
Excel-ohjelmistolla tehdyissä malleissa siirtymis- ja 
tulostuskomennot ovat näytön ylälaidassa olevissa 
valikoissa. 

Kustannuslaskenta aloitetaan antamalla urakanan
tajaa ja yrittäjää koskevat tunnistetiedot. Sitten 
määritetään laskennassa tarvittavat laskenta perus
teet, joista ensimmäisenä annetaan kyseisen hak
kuukoneen, kuormatraktorin tai puutavara-auton 
vuotuinen työmäärä kiintokuutiometreinä. Työmäärä 
jaetaan koneellisen hakkuun ja metsäkuljetuksen 
malleissa seuraaviin kolmeen tasapituiseen kauteen: 
tammi-huhtikuu, touko-elokuu ja syys-joulukuu. 
Autokuljetuksen kustannuslaskentamallissa vuo
sityömääräjaetaan talvikaudelle,jolloin sallitaan 60 
tonnin kokonaispaino, sekä muulle ajalle, jolloin 
suurin sallittu kokonaispaino on 56 tonnia. Kausien 
pituuksia voidaan tarvittaessa muuttaa. 
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PUUTAVARAN AUTOKULJETUKSEN KUSTANNUSTEN LASKENTAOHJELMA 

---------------------------------------====------------"AUTO" 

Versio 1. 0 
Pä ivitetty 14.11 . 1991 

Teppo Oijala , Metsä teho 
Juha Rajamäki , Metsäteho 
Harri Rumpunen, MKA 

Ohjelman j atkaminen : Paina "PgDn" 

Kuva 1. Autokuljetuksen kustannuslaskentamallin 
aloitusnäyttö 

Seuraavaksi annetaan olosuhdetiedot,joita koneelli
sessa hakkuussa ovat mm. harvennusten osuudet, 
puulajiosuudet, runkojen keskikoot ja maastoluokat, 
metsäkuljetuksessa harvennusten osuudet, puuta
varalajiosuudet, kuljetusmatkat ja maastoluokat sekä 
autokuljetuksessa puutavaralajiosuudet, kuljetusmat
kat, tuoretiheydet ja kuormauspaikkaluokat. Olo
suhdetietojen perusteella mallit laskevat Metsätehon 
tutkimustuloksia hyväksi käyttäen keskimääräiset 
tuottavuudet, joiden avulla saadaan työmäärien tekoon 
tarvittavat ajat. Tuottavuuksia voidaan muuttaa, 
jos siihen on perusteet. 

Kun työaikaa määritetään, annetaan ensin koko
naisaika kausittain, lomat ja seisokit viikkoina sekä 
työpäivien määrä viikoittain. Työpäivän keskimää
räinen pituus saadaan, kun kokonaistuntimäärä 
(käyttötunnit + muut tunnit) jaetaan työpäivien mää-
rällä. Työpäivän keskimääräiset pituudet tarvitaan 
työkustannusten laskennassa. Niiden avulla voi-
daan myös tarkastella, onko annettu työmäärä yli
päänsä mahdollista tehdä tai voisiko sitä lisätä. e 
Laskentaperusteiden loppuosassa annetaan kustan
nustekijätjaoteltuina pääoma-, työ-, muihin kiintei-
siin, muuttuviinja muihin kustannuksiin. Pääoma
kustannukset muodostuvat pääoman poistoista ja 
koroista, ja niiden suuruuteen vaikuttavat kaluston 
hinta, pitoaika, vaihtoarvo ja korkoprosentti. Työkus
tannukset muodostuvat palkasta lisineen, välilli-
sistä työkustannuksista, kulkemiskorvauksista, 
päivärahoista ja majoituskustannuksista. Muiden 
kiinteiden kustannusten kohtaan annetaan mm. 
vakuutus- ja liikennöintimaksut sekä hallinto- ja 
ylläpitokustannukset. Muuttuvia kustannuksia ovat 
mm. polttoaine- sekä kOJjaus- ja huoltokustannukset. 
Viimeksi annetaan muut kustannukset, joita ei ole 
otettu huomioon missään aiemmassa kohdassa, sekä 
maksuihin mahdollisesti sovittavat lisät. Samaan 
kohtaan annetaan myös laskentamarginaali, jonka ,a 
avulla ennakoidaan laskentakauden kustannusten • 
muutokset. 

Laskentaperusteet annetaan niille varattuihin koh
tiin (kuva 2). Muilta osin mallit on suojattu, jotta 
virhenäppäilyt eivät niitä vahingoittaisi. Jokaisen 
tiedon kohdalle on määritetty oletusarvo, joka olo
suhde- ja tuottavuustietojen osalta perustuu Metsä
tehon tutkimuksiin ja tilastoihin. Kustannustekijöi
den oletusarvot pohjautuvat niiden maksujen las
kentaperusteisiin,joista MKA on vuodeksi 1991 sopinut 
sekä Koneyrittäjien liitto r.y:n että Suomen Kuorma
autoliitto r .y:n kanssa. Mallit käyttävät oletusarvoa, 
jos omaa arvoa ei anneta. Laskenta on automaattis
ta, eli kaikki laskelmat muuttuvat heti, kun uusi 
tieto on annettu. 

Laskennan tuloksina mallit antavat kustannus
laskelman, yksikkömaksutaulukot sekä maksu
kertoimen koko maan maksuihin 1991 nähden. 



METSÄTEHO/MKA " K-TRAKTORI " Laskentaperusteet 

TYÖMÄÄRÄN ANTAMINEN: (jatkuu) 
(tiedot oletetaan samoiksi kaikilla kausil l a) 

Avohakkuu : 
Puutavaralajiosuudet: 
Havutukki, %: 
Havukuitu, %: 
Lehtitukki, %: 
Lehtikuitu , %: 
Yhteensä, %: 

Kokonaiskertymä, m3/ha: 
Ajouraväli, m: 
Lyhyen kuitupuun osuus, %: 
Kulj e tu smatka, m: 
Maton jälkeen ajon osuus, %: 

> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

Annettu 
a rvo: 

* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 

24 . 02.92 

Oletus
arvo: 

50* 

30 * 
10 * 
10 * 

200 * 
20 * 
20 * 

250 * 
60 * 

Malli 
käyttää: 

Ohjelman jatkaminen: Paina "PgDn 11 Paluu alkuun: Paina "Alt+A" ja "0" 

50 
30 
10 
10 

100 

200 
20 
20 

250 
60 

Kuva 2. Laskentaperusteiden antaminen metsäkuljetuksen kustannuslaskentamallissa 

MOTON KUSTANNUSLASKELMA 

Oy Yhtiö Ab 
Rannikko 
Laskelmanro: 
Laatija: 

PERUSTIEDOT 

Hakkuumäärä, m3: 
Harvennusten osuus, %: 

Työaika, käyttötuntia: 

Tuottavuus keskimäärin, 
m3jkäyttötunti: 

Rungon koko, dm3: 

Kausi I 
10000 

35 

804 

Avohakkuu 
15,7 

258 

Vuotuinen työaika , viikkoa: 
Maton hinta lisävarustein, mk : 
Alustakonee n pitoaika, vuotta : 
Monitoimiosa n pitoaika, vuotta: 

II AIKARIIPPUVAT KUSTANNUKSET 

M.Moto Ky 
001/ 1 
1 
M.Metsämies 

Kausi II Kausi III 
6000 10000 

25 25 

454 756 

Harvennushakkuu 
9,0 
118 

45 
1400000 

6,0 
J,O 

24 . 02 . 92 

Yhteensä 
26000 

29 

2014 

mk/vuosi mkjm3 mk/käyttötunti 

Pääoman poistot : 229405 
Korkokustannuks et : 109955 
Työvoimakustannukset: 266332 
Vakuutusmaksut: 15500 
Hallinto- ja ylläpitokustannukse t: 30000 
Muut aikariippuvat kustannukset : 0 

Laskentamarginaali: 6578 

Yhteensä: 657769 

III MUUTTUVAT KÄYTTÖKUSTANNUKSET 
mk/vuosi 

Polttoainekustannukset: 41084 

Korjaus- ja huoltokus tannukset: 95459 
Laipat, ketjut ja t e räketjuö1jy: 56234 

Muut muuttuva t käyttökustannukset: 0 

Laskentamarginaali: 

Yhteen sä : 

II-III YHTEENSÄ 

Kustannukset yhteensä: 

1947 

194724 

852493 mk/vuosi 
32,79 mkjm3 

423 mk/käyttötunti 

Sopimuksen vuosiansio arvioitujen lisien kanssa: 

8,82 113' 91 
4,23 54,60 

10,24 132,25 
0,60 7,70 
1,15 14,90 
0,00 0 , 00 
0,25 3,27 

25,30 326,61 

mk/m3 mk/käyttötunti 
1,58 20,40 
3,67 47,40 
2,16 27,92 
0,00 0,00 
0,07 0,97 

7,49 96,69 

873806 mk/vuosi 

Kuva 3. Koneellisen hakkuun kustannusten yhdistelmälaskelma oletusarvojen mukaan 

3 



Kustannuslaskelmassa esitetään tunnistetietojen 
lisäksi laskelman työmäärät, työajat sekä kaluston 
hinnat ja pitoajat (kuva 3, s. 3). Kustannukset 
jaetaan koneellisen hakkuun ja metsäkuljetuksen 
mallien kustannuslaskelmissa ajastariippuviin kus
tannuksiin ja muuttuviin käyttökustannuksiin. 
Autokuljetuksen kustannuslaskelmassa muuttuvien 
käyttökustannusten tilalla ovat matkastariippuvat 
kustannukset. Laskelman lopussa on yhdistelmä 
vuosi-, yksikkö- ja käyttötunti-tai kilometrikustan
nuksista sekä sopimuksen vuosiansio arvioitujen 
]isien kanssa. 

sivu 2 

Kulj etus- AVOHAKKUU, HARVENNUSHAKKUU , YHDESSÄ, 
matka, m: mk/m3 mkjm3 mkjm3 

0 - 100 17, 23 23 ,59 19,97 
101 - 200 18,85 26 ,07 21,97 
201 - 300 20,74 28 ,98 24,30 
301 - 400 22,58 31,81 26,57 
401 - 500 24 , 46 34,68 28,88 
501 - 600 2 6 ,40 37 ,65 31,26 
60~ - 700 28,41 40, 71 33,72 
701 - 800 30 ,49 43 ,88 36,2 7 

+ alkava 
100 m 2,08 3, 17 2,55 

Kuva 4. Metsäkuljetuksen pelkistetyt maksutaulukot 
oletusarvojen mukaan 

Maksutaulukoiden yläosassa on tunnistetietojen 
lisäksi sopimuksen voimassaoloaika. Maksutau
lukaista ensimmäisinä ovat tarkat puu- tai puutava
ralajeittaiset maksut. Koneellisessa hakkuussa ja 
metsäkuljetuksessa maksut ovat hakkuutavoittain 
ja autokuljetuksessa kausittain. Pelkistetyimmissä 
maksutaulukoissa muuttujana on vain kuljetusmatka 
metsä- ja autokuljetuksessa (kuva 4) ja rungonkoko 
koneellisessa hakkuussa. 

yritys- tai aluekohtaisia sovelluksia, jolloin esim. 
maksukerrointa ei lasketa vuoden 1991 koko maan 
maksuihin vaan yritys- tai aluekohtaisiin perusmak-
suihin nähden. ~ ,. 

HYÖDYNTÄMINEN 

Laskentamallit on tarkoitettu apuvälineiksi puun
hankintayritysten ja metsäkone- ja autoyrittäjien 
välisiin maksuneuvotteluihin. Niiden avulla osapuo
let voivat joko yhdessä tai erikseen helposti tarkas
tella eri seikkojen vaikutuksia kustannuksiin. Samalla 
käyttäjät oppivat, mitä tietoja kustannusten 
määrittämiseen tarvitaan ja mitkä niistä ovat tärkeim
piä. 

Käyttäjät voivat tarvittaessa muuttaa olosuhteita 
koskevat oletusarvot vastaamaan tarkasti alueit
taisia tietoja, jolloin yksityistapauksessa annetta
vien tietojen määrän vähetessä kustannuslaskel
mien teko helpottuu. Laskelmista voidaan tehdä 

Metsäteho Review 5/1992 

Mallit soveltuvat myös tutkimustoimintaan ja kus
tannuslaskennan opettamiseen. 

YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN 

Kustannuslaskentamalleihin päivitetään uudet tuot
tavuus- ja kustannustiedot sitä mukaa, kun tietoja 
saadaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 
Malleja myös kehitetään edelleen käyttäjien toivo
musten mukaisesti. 

Puutavaran koneellisen hakkuun, metsäkuljetuksen 
ja autokuljetuksen kustannuslaskentamallien lisäksi 
Metsätehossa laaditaan vuoden 1992 aikana 
metsämaan muokkauksen kustannus laskentamalli. 
Se keskittyy aluksi äestyksen kustannuslaskentaan. 

Asiasanat: metsätyö, urakointi, kustannuslaskenta 

NEW EQUIPMENT FOR COST CALCULATION OF FOREST CONTRACTING 

Metsäteho and Metsäalan Kuljetuksenantajat (the 
Transport Orderers in the Forest Branch) have to
gether worked out new cost calculation models for 
mechanized cutting, forest haulage and truck trans
port. The models are designed as aids for deter
mining the payments of cutting and transport both 
for timber procurement companies and for timber 
logging and transport contractors. The models are 
also suitable for teaching purposes and in research. 

During the year 1992, Metsäteho is also going to 
design a model for cost calculation of forest soil 
cultivation. 

The PC-based Lotus 1-2-3, Symphony and Excel 
spreadsheet programs were used for designing the 
models. 

Key words: forest work, contracting, cost accounting 
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