
t?;W. 338 

Korjuuolosuhteiden 
kehittämisen 
mahdollistamat 
kustannussäästöt 

COST SAVINGS THROUGH THE DEVELOPMENT OF 
TIMBER HAFVESTING CONDITIONS 

HEIKKI VESIKALLIO 

HELSINKI1975 





r.tetsiitehon tiedotus - Metsäteho ~eport 338 

-IF.TSÄTEHO 

Suomen i1etsäteollisuuden Keskusliitto r y :n metsätyöntutkimusosasto 
Forest Work Study Section of the Central Association of Finnish 

Forest Industries 

KORJU JOTJ)SUJ!'(F.IDK1 KEHITTÄMISJ<.:N t-1AHDOLLISTAJ1AT 

KUSTA ltnJSS.i\.:~sTÖT 

Cost Savincs Throueh the DevelopMent of 

Ti mber Harvestin6 Conditions 

Hei kki Vesikallio 

ti{ETSÄTEHO , Opastinsi lta 8 B, 00520 HELSI:lKI 52 



sisi;u,ys 
Contents 

ALKUSANAT 

TIIVISTEU•1Ä 

1 JOHDANTO 

3 

4 

5 

1.1 Tutkinuksen tausta . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 5 
1 . 2 Tutkimustehtävä • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
1. 3 Tutkimuksen suor i tus • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1 . 3 .1 Korjuuolosuhteiden kehittynisen 
vaihtoehdot . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

1.3 . 2 Korjuukustannusten vertailuajankohdat 6 
1. 3 . 3 Laskentamenetelmii .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6 

2 OLOSUHDETEKIJÖIDEN VAIKUTUS KORJUUKUSTJUNUY.SIH! 6 

2 .1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
2.2 Puuston koen ja hakkuutavan ~ikutus ... . . . ... . . 6 
2.3 Leimikon koen vaikutus . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . .... 7 
2 . 4 Leimikon tiheyden vaikutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
2 . 5 Kor juun kausiluonteisuuden vaikutus . . .. .. . . . .. . 9 
2.6 Leimi kon kuljetusolosuhteiden vaikutus ....... .. 9 

3 KORJUUOLOSUHTEIDEN KEEITTÄHISSUUNNITEWA 

3 .1 
3 . 2 
3.3 

3.4 
3 . 5 
3.6 
3.7 

Yleistä 
Hakkuutavat 
Puuston koko ja leimikon tiheys .... . .. .. .. . ... . 
3 . 3.1 Päätehakkuut .... . .. . ... ... . ... ........ . . 
3. 3. 2 Harvennusha.kkuut • .... . .......... .. ..... . 
Leimikon koko .... . ......... . .. . .. .. ..... . ..... . 
Puunkorjuun kausivaihtelu . • . . .... • . . . .. .. . .. ... 
Leimikon kuljetusolosuhteet ....... . ... ...... . . . 
Kehittämissuunnitelnan yhteenveto .. .... .. . . . .. . 

4 KORJUUOLOSUHTEIDEN KEHITTt;.t.nssummiTEL!Wl 

9 

9 
10 
11 
11 
12 
14 
15 
15 
15 

TOTEUTTAI1ISE1T t.ffi.-qKITYS . • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • . • . • . 16 

4 . 1 Puunkorjuun kustannuss~ästöjen määrä .. .... ..... 16 
4 . 2 Vaikutus koneellistamiseen ... . .. . ...... .. .. .. . . 17 
4 . 3 Vaikutus ihmistyöpanoksen t arpeeseen . .. . ... . ... 18 
4.4 Tulosten tarkastelua ...... . . ... . . . . . .. .... .. .. . 18 

KIRJALLISUUTTA - R e f e r e n c e s 19 

S u m m a r y in English 20 

Oy Kirjapaino F .G. Lönnberg, Helsinki 1975 ISB 951- 673-028-0 



ALKUSANAT 

Seuraavat Metsätehon ulkopuoliset henkilöt ovat avustaneet 

merkittävällä tavalla tutkimuksen perustietojen hankintaa: 

metsänhoitajat AZpo Enivaara~ Väinö Koivisto~ Esko Leino

nen~ Risto Nederström~ Paavo Räsänen ja Tauno Turunen. 

Hetsätehossa Airi EskeUnen ja Jaakko PeZtonen ovat hoita

neet tutkimusaineiston atk-käsittelyn . LausQ~e heille 

sekä kaikille muille tutkimusta avustaneille henkilöille 

parhaat kiitokset . 

!ffiTSÄTEHO 

3 



TIIVISTEll·!l( 

Tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan 
korjuuolosuhteiden aktiivisen kehittämisen 
mahdollistamien kustannussääst8jen mäö~ä 
teollisuuden ja metsähallituksen puunkor
juussa. Tutkimus tehtiin Zaatimal Za kor
juuolosuhteiden kehittämissuunniteUna~ 
joka katsottiin mahdolliseksi toteuttaa 
metsätalouden eri ryhmien käytettävissä 
olevien keinojen avulla . Kehittämistoi
menpiteiden tuloksena syntyvät parannetut 
korjuuolosuhteet ajateltiin saavutettavan 
keskimäärin vuonna 1984 . Laskelmien ver
tailukohteena pidettiin Metsätehon puun
korj uun kehi ttämis laskelman (MIKKONEN~ 
PELTO!JEi'l~ SAVOLAJilEN ja VESI.'{ALLIO 1975) 
arviota korjuuolosuhteiden todennäk8isestä 
kehityksestä vastaavaan ajankohtaan men
nessä . Tässä passiivisessa vaihtoehdossa 
korjuuolosuhteiden kehittämistoiminnan 
oletettiin säilyvän likimäärin samalla ta
solla kuin 1970-luvun alkupuoliskolla . 
Korjuukustannuksia verrattiin näiden kah
den tulevaisuuden vaihtoehdon mukaisissa 
korjuuolosuhteissa vuosien 1976 ja 1984 
kustannusten ja korjuutekniikan tasoilla. 

Vuoden 1976 kustannusten ja km•juuteknii
kan tasoUa korjuun yksikkökustannukset 
tulivat kehittänissuunnitelman mukaisissa 
oloslmteissa noin 20 % alhaisemmiksi kuin 
passiivisen vaihtoehdon olosuhteissa. 
Etelä- Suomessa yksikkökustannukset aleni
vat noin 25 % ja Pohjois-Suomessa noin 10%. 
Puunkorjuun kokonaiskustannusten sääst8 
oli vuodelle ~976 ennakoidun korjuumäärän 
(29.5 milj . m) perusteella runsaat 200 
milj. mk . 

Vuoden 1984 kustannusten ja korjuuteknii
kan tasolla korjuun yksikkökustannukset 
jäivät kehittämissuunnitelman olosuhteis
sa noin 30 % alhaisemmiksi kuin passiivi
sen vaihtoehdon olosuhteissa. Yksikkö
kustannukset alenivat Etelä- Suomessa noin 
35 % ja Pohjois-Suomessa noin 11 %. Koko- . 
naiskustannusten säästöksi tuli vuoden 1976 
rahanarvon mukaan ja vuodelle 19 8 4 · enna-
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koidun kor julff!läc..rän ( 4 2. 9 mi lj . m 3) perus
teella noin 450 milj. mk . 

Korjuuolosuhteiden aktiivisen kehittämisen 
kustannussäästöistä ei ole vähennetty olo
suhteiden kehittämiskustannuksia. Kustan
nussäästöistä noin puolet aiheutui leimi
koiden koon suurenemisesta. Toinen kes
keinen kustannussäästöjä mahdollistava te
kijä on korjattavan puuston koon Lisääminen. 

Monitoimikoneilla taloudellisesti korjat
tavan puumäärän osuudeksi tuli kehittämis
suunnitelman olosuhteissa vuonna 1984 noin 
76 %. Passiivisen vaihtoehdon olosuhteissa 
vastaava osuus oli noin 60 %. 

Miestyöpäivien tarve korjattua kiintokuu~ 
metriä kohti tuli kehittämissuunniteUnal1 
olosuhteissa vuonna 1984 noin 24 % pienem
mäksi kuin passiivisen vaihtoehdon olosuh
teissa. 

Kustannuskehityksen~ korjuutekniikan kehi
tyksen ja olosuhteiden kehityksen ennakoin
tiin sisältyvien lukuisten epäVarmuusteki
jöiden vuoksi tutkimuksen tuloksia voidaan 
käyttää ainoastaan karkeina viitteinä ku
vaamaan korjuuolosuhteiden aktiivisen ke
hittämisen mahdoUistamien kustannussääs
töjen määrää. Lisäksi on pidettävä mie
lessä~ että korjuuolosuhteiden kehittämi
sen kustannussääst8istä ei ole vähennetty 
olosuhteiden kehittämiskustannuksia . Olo
suhteiden kehittäminen edellyttää esimer
kiksi eri tasoilla tapahtuvan suunnittelun 
ja koulutuksen huomattavaa lisäämistä~ 
tienrakennustoiminnan tehostamista ja 
kantohintojen porrastamista nykyistä suu
remmassa määrin leimikoiden korjuuteknisen 
arvon mukaan. Vasta laajasta näkökulmasta 
tapahtuvan hy8tyjen ja kustannusten ver
taiZW1 perusteella voidaan pääteUä~ missä 
määrin korjuunäk8kohtia kannattaa ottaa 
huomioon metsien käsittelyssä ja missä 
Laajuudessa olosuhteiden kehittämiseen on 
tarkoituksenmukaista pyrkiä. 



1 JOHDANTO 

1 .1 Tutkimuksen tausta 

Puunkorjuun kustannukset muodostavat kor
jattavasta tavaralajista riippuen 10 . .. 40% 
puuraaka-aineen tehdashinnasta . Korjuun 
teknisen kehittämisen ansiosta korjuukus
tannukset eivät 1960-luvulla reaalisesti 
juuri nousseet. Sen sijaan 1970-luvulla 
korjuukustannusten keskimääräinen nousu 
on ollut jonkin verran yleistä inflaatio
kehitystä nopeampaa . Hakkuu- ja metsäkul
jetustaksat ovat nousseet v11me vuosina 
keskimäärin runsaasti yli 10 % vuodessa. 

On todennäköistä, että palkankorotusvaati
mukset mitoitetaan edelleen koneellisen 
työn kustannusten nousua suuremmiksi . Tämä 
pakottaa koneellistamaan puunkorjuun työ
m3netelmiä . Vuonna 1984 jo noin 25 milj . 
m runkopuuta on laskettu olevan halvinta 
korjata monitoimikoneilla. 

Koneellistuvia työmenetelmiä käytettäessä 
korjuukustannukset riippuvat yhä eneneväs
sä· määrin toimintaolosuhteista. Korjuuolo
suhteet eivät nykynäkymien mukaan näytä 
kehittyvän parhaalla mahdollisella tavalla , 
ja jo nykyiset puunhankintaolosuhteemme 
ovat monessa suhteessa selvästi huonommat 
kuin tärkeimmissä kilpailijamaissamme . 
Erityisen suuri korjuuolosuhteiden kehittä
mistarve on pieniin omistusyksiköihin pirs
toutuneissa yksityismetsissä, joiden osuus 
vuotuisesta kokonaiskasvusta on noin 78 %. 

Korjuunäkökohtien huomattava korostaminen 
metsien käsittelyssä saattaa toisaalta vä
hentää puuntuotannon määrää . Samoin kor
juuolosuhteiden kehittäminen edeLcyttää eri 
tasoilla tapahtuvan suunnittelun ja koulu
tuksen lisäämistä, metsäautoteiden raken
nustoiminnan laajentamista ynnä muita sel
laisia toimenpiteitä, jotka aiheuttavat 
välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Li
säksi olosuhteiden kehittämistyöhön sitou
tuvia resursseja voidaan käyttää ainakin 
osittain vaihtoehtoisesti korjuun tekni
seen kehittämiseen ja korjuuresurssien NW-

tön tehokkuuden parantamiseen. Metsien 
käytön ja korjuun kehittämisresurssien 
käytön suunnittelussa keskeisenä onge~~na 
onkin löytäs likimääräiset rajat sille, 
missä määrin korjuunäkökohtia kannattaa 
ottaa huomioon metsien käsittelyssä ja 
missä laajuudessa olosuhteiden kehittämi
seen on tarkoituksenmukaista pyrkiä. 

1.2 Tutkimustehtävä 

Esillä olevassa työssä rajoitutaan olosuh
teiden parantamistoirninnasta koituvien hyö
tyjen kartoittamiseen. Tehtävänä on sel
vittää niiden kustannussäästöjen maara 
teollisuuden ja metsähallituksen puunkor
juussa, jotka korjuuolosuhteiden aktiivi
sella kehittämistoiminnalla olisi mahdol
lista saavuttaa . Tutkimustulokset antavat 
tällöin lähtökohdan olosuhteiden kehittä
mistoimenpiteiden merkityksen tarkastelulle. 

1.3 Tutkimuksen suoritus 

1 . 3.1 Korjuuolosuhteiden kehittymisen 
vaihtoehdot 

Aktiivisessa kehittämisvaihtoehdossa kor
juuolosuhteiden kehittämiseen oletetaan 
pyrittävän mahdollisimman aktiivisin toi
menpitein niiden keinojen avulla , jotka 
ovat metsätalouden eri ryhmien käytettä
vissä . Kehittämissuunnitelma on esitetty 
luvussa 3 (s . 9 ... 16), ja siinä rajoitu
taan 5 . . . 15 vuoden kuluessa vaikutta
vien keinojen mahdollisuuksien tarkaste
luun. Kustannusvertailussa olosuhteiden 
kehittämisen tulokset on ajateltava saavu
tettavan jonakin täsmällisenä ajankohtana. 
Laskelmissa tällaisena keskimääräisenä 
ajankohtana käytetään vuotta 1984. 

Pitkällä aikavälillä korjuuolosuhteiden 
paranemista voidaan edistää metsälöiden 
koon suurentamisella ja jako-olojen paran
tamisella. Näiden keinojen mahdollisuuksia 
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on tutkittu eräissä selvityksissä aikaisem
min, ja ne jäävät tämän tutkimuksen ulko
puolelle . 

Toisena tulevaisuuden vaihtoehtona ja las
kelmien vertailutilanteena pidetään Hetsä
tehon puunkorjuun kehittämislaskelmaan 
(MIKKONEN, PELTOTEN, SAVOLAINEN ja VESI
YJlLLIO 1975) sisältyvää arviota korjuu
olosuhteiden todennäköisestä kehityksestä 
vuosina 1977-1984. Tässä pass11v1sessa 
vaihtoehdossa korjuuolosuhteiden kehittä
nisen oletettiin säilyvän likimäärin 1970-
luvun alkupuoliskon tasolla . 

1. 3 .2 Korjuukustannusten 
vertailuajankohdat 

Korjuukustannusten vertailuajankohdiksi 
tutkin~~sessa on valittu vuodet 1976 ja 
1964 . Tarkasteltavana ajanjaksona kysymyk
seen tulevat puunkorjuun tekniset vaihto
ehdot ja näiden vaihtoehtojen työvoimakus
tannusten, konekustannusten ja yksikkökoh
taisten tuotosten kehittyminen on määri
telty edellä nainitun puunkorjuun kehittä
mislaskelman mukaisesti. Vuosi 1976 on 
valittu toiseksi vertailuajankohdaksi, 
jotta saataisiin tietoa myös siitä, mitä 
korjuuolosuhteiden kehittäminen merkitsee 
t ämän päivän kustannusten ja korjuuteknii
kan tasolla . Useiden vuosien päähän ulot
tuvat ennusteet ovat aina epävarmoja. 

1 . 3 . 3 Laskentamenetelmä 

Korjuukustannukset lasketaan aktiivisessa 
ja passiivisessa vaihtoehdossa ennakoituja 
leinikko-olosuhteita sekä vuosille 1976 ja 
1984 ennakoitua kustannusten ja korjuu
tekniikan tasoa käyttäen . Vuotta 1976 
koskevat laskelmat on tehty siten, 
että niissä käytetään aktiivisen ja 
passiivisen vaihtoehdon mukaisia leimik
ko-olosuhteita vuodelta 1984 ja vuoden 
1976 kustannusten ja korjuutekniikan 
tasoa. 

Vertailulaskelnat tehdään tl\etsätehossa 
kehitettyä atk-sovelteista laskentamallia 
käyttäen. Korjuuolosuhteiden ja korjuu
vaihtoehtojen kustannustekijöiden ennakoi
dun kehityksen perusteella maliilla 
voidaan hakea ennustejaksolle vuosittain 
taloudellisesti edullisimmat korjuumene
telmät. 
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2 OLOSUHDETEKIJÖIDEN VAIKUTUS 
KORJUUKUSTANNUKSIIN 

2.1 Yleistä 

Korjuukustannuksiin vaikuttavat olosuhde
tekijät ja niiden merkitys riippuvat val
litsevasta puunkorjuutekniikasta. Seuraa
van tarkastelun lähtökohtana on pidetty 
~1etsätehon puunkor juun kehi ttämislaskelman 
mukaista arviota puunkorjuun teknisestä 
kehittymisestä. 

Korjuukustannuksiin keskeisesti vaikutta
vat olosuhdetekijät , joita on mahdollista 
parantaa metsätalouden eri ryhmien käytet
tävissä olevin keinoin, ovat tällöin 

• puuston koko ja hakkuutapa, 
• leimikon koko, 
• leimikon tiheys, 
• korjuun kausivaihtelu ja 
• leimikon kuljetusolosuhteet . 

Näiden tekijöiden lisäksi korjuukustannuk
siin vaikuttavat puulaji , puiden oksaisuus , 
lumi, korjuumäärien vuotuinen vaihtelu ym . 
Näistä osaa voidaan parantaa korjuukustan
nusten kannalta edulliseen suuntaan erit
täin pitkällä aikavälillä, osaa ei voida 
muuttaa. 

Seuraavassa tarkastellaan kunkin olosuhde
tekijän vaikutusta korjuukustannuksiin 
erikseen. Käytännön olosuhteissa leimi
koiden korjuukustannukset muodostuvat eri 
olosuhdetekijöiden yhteisvaikutuksen tu
loksena. Leimikot poikkeavat kuitenkin 
toisistaan olosuhdetekijöiden kokonais
esiintymisen osalta siksi paljon, ettei 
korjuukustannuksia ole katsottu tarpeelli
seksi laskea erilaisille esimerkkileimi
koille . 

2 . 2 Puuston koon ja 
hakkuutavan vaikutus 

Korjattavan puuston koko ja hakkuutapa 
ovat korjuun taloudellisuuteen olennaisim
min vaikuttavia tekijöitä . äiden teki
jöiden vaikutusta on tarkasteltu kuvassa 1 . 
Kustannukset edustavat Etelä-Suomen keski
määräisiä korjuukustannuksia. Lukuihin 
sisältyvät hakkuu ja mets- uljetus sosiaa
likustannuksineen sekä metsätyövoiman ja 
koneiden siirron, t öiden suunnittelun, 
työnjohdon ja varastopaikkojen rakentami
sen aiheuttamat välilliset kustannukset, 



mutta ei erilaisen puurucorjuutekniikan ai
heuttamien vaurioiden, oston, leimauksen 
ja mittauksen kustannuksia. Korjattavan 
puuston tiheys, metsäkuljetusmatka ja muut 
ol osuhdetekijät on pidetty eri hakkuuta
voissa likimäärin- samoina:· 

Tällä hetkellä (1975) korjuukustannukset 
tulevat ensinmäisissä harvennushakkuissa 
noin 80 ... 90% suuremmiksi kuin korjuukus
tannuksiltaan kaikkein edullisimmissa tuk
kipuuvaltai sissa päätehakkuissa . Ensim
mäisten harvennusten ja päätehakkuiden vä
linen kustannusero lisäksi kasvaa tulevai
suudessa, sillä päätehakkuissa kustannwten 
nousua saadaan hillittyä monitoimikoneiden 
lisääntyvällä käyttöön otolla. Valtaosa 
harvennushakkuista sen sijaan edelleenkin 
jää seuraavalla kymnenvuotiskaudella kor
jattavaksi nopeasti kallistuvilla ihmistyö
valtaisilla kor juumenetelmillä . Vuoden 1994 
kustannusten ja korjuutekniikan tasolla 
korjuun arvioidaan tulevan ensimmäisissä 
harvennushakkuissa jo runsaat 100 % kal
liimmaksi kuin tukkipuuvaltaisissa pääte
hakkuuleimikoissa . 

Puuston koon ja h~~uutavan vaikutus kor- . 
juukustannuksiin johtuu hakkuun ja metsä
kuljetuksen tuotosten huomattavasta riip
puvuudesta rungon keskikoosta . . 1yös runko
lukujakauma vaikuttaa tuotokseen . Koon 
vaikutus vaihtelee korjuumenetel~än mukaan, 
ja korjuumenetelmän taloudellisuus riippuu 
hakkuutavasta ja muista olosuhdetekijöis
tä. Erityisen tuntuvasti puuston koon pie
neneminen nienentää tuotosta monitoimiko
neilla tap~tuvassa korjuussa . Esimer k
kiksi Pika 52 :ta käytettäessä alle 0 . 025 
m3:n puiden korjuu maksaa vuoden 1975 
kustannustasolla noin 150 mk/m3 ja noin 
0.300 m3 :n puiden korjuu noin 15 mk/m3 . 
Koon vaikutus tuotokseen on varsin huomat
tava myös ihmistyövaltaista hakkuumiehen 
ja metsätraktorin käyttöön perustuvaa 
korjuuvaihtoehtoa käytettäessä . 

Ylispuid en- poistossa korjuu tulee runko
jen suuresta koo~huolimatta suhteelli
sen kalliiksi , sillä j äljelle j äävän tai
miston suojaamiseksi esikasaus on yleensä 
välttämätöntä .· Näissä hakkuissa koneel
listen menetelmien käyttö on myös vaikea 
saada taloudelliseksi niiden taimistolle 
aiheuttamien vaurioiden sekä leimikoiden 
alhaisen tiheyden ja pienen koon vuoksi. 

2 . 3 Leimikon koon vaikutus 

Leimikon koon vaikutus puunkorjuun kustan
nuksiin on esitetty taulukossa 1. Laskelma 
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Kuva 1. Hakkuutavan ja rungon koen vaikutus korjuu
kustannuksiill. 1 = I harvennushakkuu , rungon keski
koko 0.042 mj; 2 = III harvennushakkuu (väljennys
hakkuu), rungon keskikoko 0.1§1 ~3 ; 3 = ~~ispuuhak
kuu, rungon keskikoko O. j69 m Ja 4 = paatehakkuu, 
rungon keskikoko 0 . 273 m 

Fi g . 1. Effect of the cutting method and stem size 
on harvesting costs. 1 = .1st thinning, average stem 
size 0.042 cu.m (s); 2 = 3rd thinning (thinning in 
older stands), average stem size 0 . 131 cu.m ( s); 3 
= removal of seed trees, average stem size 0. 269 
cu.m ~) and 4 = final cutting, average stem size 
0. 273 cu .m (s ) 

on tehty periaatteessa samaa menetelmää 
käyttäen kuin Metsätehon tutkimuksessa vuo
delta 1967 (VÄIS.i\NEN 1967). Kor juuvaihto
ehtona on käytetty kaikissa leimikonkoko
luokissa hakku~iehe~ ja me~sätrakt~r~n 
muodostamaa korJuuketJua. io1n 500 m :a 
suuremmissa tukkinuuvaltaisissa päätehak
kuuleimikoissa ko~eellisten korjuuketjujen 
käyttö tulee laskelmien korjuuvaihtoehtoa 
halvemmaksi . Tämän vuoksi päätehakkuulei
mikoiden korjuussa leimikon koon vaikutus 
on hieman suurempi, kuin taulukon 1 kustan
nusluvut osoittavat. Eräitä leimikon koos
ta riippumattomia vakiokustannusten er1a 
on toistaiseksi kuitenkin vaikea määrittää 
monitoimikoneiden käyttöön perustuville 
kor juuketjuille, ja ne on jätetty tämän 
vuoksi laskelmien ulkopuolelle. 

Leimikon koosta riippumattomien kustannus
ten suhteellisen osuuden lisääntymisen ja 
puunkorjuun koneellistumisen vuoksi leimi
kon koon vaikutus on lisääntynyt vuoden 
1967 kustannusten tasolla tehtyyn laske1-
maan verrattuna. Vuoden 1975 kustannusten 
tasolla puunkorjuu on esimerkiksi 100 m3:n 
tukkipuuleimikQ_s_s~ lähes . 100 % kalliimpaa 
kuin edelleenkin eräänlaiseksi 3minim~t~
voitteeksi asetettavassa 500 m :n le1m1-

7 



TAULUKKO 1 Puunkorjuun suhteelliset koko
Table naiskustannukset leimikonkoko

luokittain 

Le imiken 
koko, 
m3 

Stand 
size, 
cu.m(s) 

•50 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1 000 

Relative total costs af timber 
harvesting by stand size 
classes af harvesting opera
tions 

Tukkipuu- Kuitupuu-
valtaiset valtaiset 
lei.r.!ikot leimikot 

Sawlog- Pulpwood-
dominated dominated 
stands stands 

341 264 
208 173 
161 141 
135 124 
123 115 
115 110 
110 107 
106 104 
104 103 
102 101 

l1ool l10ol 

kossa. Vastaavan kokoisessa kuitupuulei
mikossa puunkorjuu on noin 60 % kalliimpaa 
kuin 500 m3:n leimikossa. 

Sellaisia jokaisessa leimikossa esiintyviä 
kustannuseriä, joiden määrä ei riipu ol
lenkaan tai riippuu osittain korjattavasta 
puumäärästä, ovat työvoiman ja koneiden 
siirtokustannukset työmaalle ja sieltä }Dis. 
Tämän lisäksi tuotokset jäävät keskimää-
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Kuva 2. Leimikon tiheyden vaikutus tuotokseen 
harvennushakkuissa 

Fig. 2. Effect of the stand density on output 
in thinnings 

räistä alhaisemmiksi töiden aloitus- ja 
lopetusvaiheessa. Hyös tie- ja varasto
kustannukset sekä korjuun suunnittelun ja 
valvonnan, leimauksen, oston ja mittauksen 
kustannukset ovat osittain riippumattomia 
korjattavasta puumäärästä. 

Tulevaisuudessa puunkorjuu todennäköisesti 
kallistuu edelleen nopeammin pienissä kuin 
suurissa leimikoissa. Rationalisointimah
dollisuuksien vähäisyyden vuoksi kustan
nusten nousua on huomattavasti vaikeampi 
hillitä leimikon koosta riippumattomissa 
vakiokustannusten erissä kuin varsinaises
sa korjuutyössä. Käytettävissä olevien 
tietojen perusteella on kuitenkin vaikea 
määrittää kustannuslukuina sitä, miten lei
mikon koon vaikutus muuttuu. Tämän vuoksi 
myös vuoden 1984 kustannusten ja korjuu
tekniikan tasolla tehdyissä laskelmissa 
leimikon koon vaikutus korjuukustannuksiin 
on oletettu taulukon 1 mukaiseksi. 

2.4 Leimikon tiheyden vaikutus 

Leimikon tiheyden vaikutus metsäkuljetuk
sen ja hakkuutyön tuotokseen näkyy kuvista 
2 ja 3. Tiedot perustuvat 'ietsätehon suo
rittamiin tutkimuksiin. Samoin kuin kor
jattavan puuston järeys myös leimikon ti
heyden aleneminen pienentää tuotosta. Lei
mikon tiheys ei kuitenkaan vaikuta aivan 
samassa määrin korjuun taloudellisuuteen 
kuin puuston koko ja leimikon koko vaikut-
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Kuva 3. Leimikon tiheyden va.ikutus tuotok.seen 
päätehakkuissa 

Fig. 3. Effect of the stand density on output 
in fin.al cuttings 



tavat. Tiheyden vaikutus puunkorjuun kus
tannuksiin kuitenkin kasvaa korjuun ko
neellistuessa, sillä tiheyden aleneminen 
pienentää tuotosta tuntuvammin monitoimi
koneita kuin hakkuumiehen ja metsätraktorin 
käyttöön perustuvaa korjuuvaihtoehtoa käy
tettäessä. Tiettyä korjuuketjuvaihtoehtoa 
käytettäessä tiheyden vaikutus on suurempi 
huonossa kuin hyvässä maastossa ja suurem
pi pienten kuin isojen runkojen käsitte
lyssä. 

2.5 Korjuun kausiluonteisuuden 
vaikutus 

Keskeisimpiä kausiluonteisuudesta aiheu
tuvia lisäkustannustekijöitä ovat leimi
koiden monesti epäedullinen korjuuajankoh
ta, metsätyökoneiden käyttöasteen alene
minen, tilapä isen työvoiman käyttötarpeen 
kasvu sekä se, että raakapuuvarastojen pi
täninen kustannusten kannalta edullisim
missa varastopisteissä vaikeutuu. Korjuun 
kausiluonteisuudesta aiheutuvien lisäkus
tannusten määrää on kuitenkin vaikea mää
rittää, sillä se riippuu muun muassa puun
korjuun koneellistamisasteesta, leimikoi
den korjuukelpoisuusjakaumasta ja korjuu
suunnittelun tehoyJ(uudesta. Kausiluontei
suuden aiheuttamista lisäkustannuksista 
antaa kuvan Metsätehon pystyleimikkovaran
non optioikokoa koskeva tutkimus (PELTONEN 
ja VESIKALLIO 1974). Sen mukaan ostotoi
minnan nykyinen keskittyminen tasaisen os
ton sijasta vuoden viimeisille kuukausille, 
lyhyisiin korjuuaikoihin perustuvat kauppa
sopimukset ja näistä tekijöistä aiheutuva 
korjuun ruuhkautuminen talvisaikaan aiheut
tivat vuoden 1973 kustannustasolla 1 ,00 
... 1,50 mk:n lisäkustannukset hankittua 
kiintokuutiometriä kohti. 

Tulevaisuudessa kausiluonteisuuden aiheut
tamien lisäkustannusten määrä kasvaa puun
korjuun koneellistumisen myötä . Varsinkin 
koneiden tehokas käyttö tulee kustannusten 
kannalta tärkeäksi tekijäksi. Jo nykyisel
lä kustannustasolla yhden päivän seisokki 
aiheuttaa koneellisessa korj uusaa yli 
1 000 mk:n lisäkustannukset. 

2. 6 Leimikon kuljetusolosuhteiden 
vaikutus 

Leimikon kuljetusolosuhteista tarkastellaan 
ainoastaan metsäkuljetusmatkan pituuden 
vaikutusta. Toinen harvennushakkuiden ja 
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Kuva 4. Hetsiikulj etusmatkan pit uuden vaikutus 
tuotokseeri 

Fig. 4. Effect of t he for est haulage distance 
on output 

ylispuuhakkuiden kuljetusolosuhteisiin 
liittyvä tekijä on runsaan keskustelun 
kohteena ollut ajourien leveys ja tiheys. 
Ajouraverkon vaikutuksesta varsinkin 
puuston kehitykseen tiedetään kuitenkin 
siksi vähän, että optimitiheyttä ja 
-leveyttä ei liene toistaiseksi mahdollis
ta määrittää. Pelkästään korj uun taloudel
lisuuden perusteella kustannuksiltaan kal
liin ja ihmistyönä raskaaksi tulevan esi
kasauksen välttäminen edellyttäisi nykyis
tä korjuukalustoa käytettäessä enintään 
noin 25 m:n ajouraväliä . Ajouran leveyden 
tulisi olla vähintään 5. 0 m. 

Metsäkuljetusmatkan pituuden vaikutus met
säkuljetuksen tuotokseen näkyy kuvasta 4. 
Tuotos alenee verraten jyrkästi metsäkul
jetusmatkan pidentyessä ja on kuormaa kan
tavilla metsätraktoreilla 500 ... 600 m:n 
matkalla noin 50 % tuotoksesta 150 m:n met
säkuljetusmatkalla. Maasto-olosuhteetvai
kuttavat siten, että metsäkuljetusmatkan 
pidentyminen alentaa tuotosta eniten huo
noissa maasto-olosuhteissa. 

3 KORJUUOLOSUHTEIDEN 
KEHITTÄ!-ii SSUUNNITEU·tA 

3.1 Yleistä 

Korjuuolosuhteiden kehittämismahdollisuuk
sia harkittaessa puuntuotannol l isi a näkö
kohtia pidetään rajoittavana tekijänä raa
ka-aineen niukkuuden vuoksi. Puuntuotannon 
määrään vaikuttavia hakkuutapoja, harven
nusmenetelmiä , harvennusten voimakkuutta 
ja harvennuskertojen lukumäärää ei katsota 
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olevan mahdollista muuttaa siten, että 
käyttöpuun tuotos laskisi nykyisestään. 

Korjuuolosuhteiden kehittämistavoitteet 
riippuvat myös puunkäyttöä, kaukokuljetus
ta ja puunkorjuuta koskevan tekniikan ke
hityksestä. Seuraavassa tarkastelussa pi
täydytään Metsätehon puunkorjuun kehittä
mislaskelmassa esitettyyn korjuutekniikan 
kehitysarvioon. Käyttöpuun minimikokona 
pidetään nykyistä 6 .•. 7 cm:ä. Kaiken kaa
detun puun sekä kantojen ja juuripuun tal
teenotto on kuitenkin jo teknisesti mah
dollista. Jos kyseisen korjuutekniikan 
soveltaminen tulee myös yritystaloudelli
sesti kannattavaksi, tämä saattaa muuttaa 
eri korjuuolosuhdetekijöiden merkitystä 
ja puuntuotantotapojen edullisuussuhteita. 

3.2 Hakkuutavat 

Hakkuutavat määritellään siten, että pää
tehakkuisiin luetaan avohakkuut ja suojus
ja siemenpuuasentoon hakkuut. Harvennus
hakkuut jaetaan ylispuuhakkuisiin, jotka 
sisältävät myös siemenpuiden poiston. ~fuut 
harvennushakkuut jaetaan järeiden runko
lajien osuuden perusteella ensimma1s11n 
harvennushakkuisiin (järeiden runkolajien 
osuus ~ 5 %) , toisiin harvennushak
kuisiin (järeiden runkolajien osuus 5.1 ... 
15.0 %) sekä kolmansiin harvennushakkuisiin 
(järeiden runkolajien osuus 15.1 ... 60 %) . 

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan 
päätehakkuiden nykyinen osuus korjuumääräs
tä on tukki- ja kuitupuun hintasuhteiden 
mukaan 40 ... 65 %. Ylispuuhakkuiden osuus 
korjuumäärästä on 10 •.. 15 %. Harvennus
hakkuut jakautuvat eri hakkuutapojen k~ken 
siten, että ensimmäisten harvennusten 
osuus korjuumäärästä on 3 ..• 5 %, toisten 
harvennushakkuiden 10 •.. 15% ja kolmansien 
harvennushakkuiden 7 ... 10 %. 

Todennäköiseen kehitykseen perustuvassa 
leimikko-olosuhteiden kehittymisvaihtoeh
dossa päätehakkuiden osuuden arvioitiin 
lisääntyvän lähinnä metsien kehitysluokka
rakenteen perusteella vuoteen 1984 mennes
sä Etelä-Suomessa 60 %:iin korjuumäärästä 
ja Pohjois-Suomessa 74 %:iin korjuumääräs
tä. Pohjois-Suomella tarkoitetaan neljän 
pohjoisimman piirimetsälautakunnan toimi
aluetta. Harvennuspuun osuus korjuumää
rästä pienenee edelleen 1990-luvulla. 
Tämän jälkeen harvennuspuun osuus alkaa 
nopeasti kasvaa ja saavuttaa 2000-luvun 
alussa lähes 50 %:n osuuden. 
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Jos kriteerinä pidetään yksityismetsissä 
sovellettavia harvennusmalleja, ohjepohja
pinta-alan ylittävien havupuuvaltaisten 
harvennusmetsien osuus on vain noin 40 % 
harvennusmetsien metsämaan alasta. Puusto 
jakautuu kuitenkin vain harvoin tasaisesti 
metsikön eri osiin, ja pohjapinta-alaltaan 
alhaisissakin metsiköissä saattaa olla 
paikka paikoin liian tiheitä kohtia ja 
hakkuumahdollisuuksia. Lehtipuuvaltais
ten harvennusmetsien hakkuumahdollisuudet 
ovat melko huomattavan puustopääoman ansi
osta verraten runsaat, mutta näiden metsi
en osuus on vain muutana prosentti harven
nusmetsien metsämaan alasta. Toisaalta 
vanhojen runsaspuustoisten metsien määrä 
on melko suuri. Vajaatuottoisten metsien 
osuus on noin 18 % metsämaan alasta. Li
säksi maassamme on runsaasti sellaisia 
ylispuuhakkuualueita, joissa ylispuut oli
si pitänyt poistaa jo useita vuosia sitten 
jäljelle Jaavan taimiston suojaamiseksi 
ylispuiden korjuussa ja kalliin esikasauk
sen välttämiseksi. 

Vallitsevassa tilanteessa korjuuolosuhtei
ta saadaan parannettua pitämällä mahdolli
simman suuri osa puustopääomaltaan alhai
sista harvennusnetsistä lähivuosien aikana 
levossa ja keskittämällä hakkuut vanhoihin 
runsaspuustoisiin metsiin ja vajaatuottoi
sille alueille. Säästämällä erityisesti 
lähellä päätehakkuuikää olevien harvennus
metsien niukkoja hakkuumahdollisuuksia 
myös puuntuotannon määrää saadaan pitkällä 
tähtäyksellä lisättyR ja metsien kehitys
luokkarakenne muuttuu nykyistä tasapainoi
sennnaksi. 

Hakkuita ei kuitenkaan pystytä ohjaamaan 
pelkästään puunkorjuun ja puuntuotannon 
näkökohtien perusteella . Kaikilla metsän
omistajilla ei esimerkiksi ole mahdolli
suuksia saada tarvitsemaansa määrää met
sätuloja pelkistä päätehakkuuleimikoista. 
Samoin eri puutavaralajien hintasuhteissa 
tapahtuvat muutokset saattavat muuttaa 
harvennushakkuiden ja päätehakkuiden 
osuutta. Osalla yksityisistä oetsänomis
tajista metsän säästäminen on tärkeä met
sätalouden tavoite . Tähän liittyvät usein 
passiivinen metsävarojen hyväksikäyttö ja 
metsiköiden kasvattaminen ohjekiertoaikoja 
vanhemmiksi. Aktiivisessa kehittämisvaih
toehdossa päätehakkuiden osuutta on arvioi
tu voitavan lisätii siten, että päätehakkui 
den osuus nousee tarkastelukauden loppuun 
mennessä Etelä-Suomessa 70 %iin ja Pohjois
Suomessa 80 %:iin korjuumäärästä. Keskei
siä keinoja, joilla hakkuutapojen käyttöä 
voidaan muuttaa esiteltyyn suuntaan, ovat 



TAULUKKO 2 
Table 

Eri hakkuut~nojen käytt ö verta i lutilanteessa j a 
tavoitetilanteessa 

Use of di ffer ent cutt ing met hods in t he r efer
ence and tareet situations 

Vertailutilanne Tavoite t i lanne 
Reference situation Tar&et situation 

l!akkuu-
Etelä- Pohjoi s - Etelä - Pohjoi s -t apa Suomi Suomi Suoci Suor.U 

Cut t ing 
Sout h llorth Sout h lorth 

cet hoa Finland Finl and Fi nland Finland 

Osuus , ~ korjuumääräst~ 
Share , % of timber harvestcd 

f-- . 

Piiä tehakkuu 6o 7 4 70 80 Final cutting 

Yli spui den poisto 
11 11 7 9 Se ed tree removal 

I harvennushakkuu 
5 3 3 2 lst thi nni ng 

II harvennushakkuu 14 7 11 5 2nd thi nnine 

III harvennushakkuu 10 5 g " 3r d t hinni ng 

Yht eensä - Total 100 100 100 100 

-

oetsätaloussuunnittelun lis~Rminen, leimi
koiden hintojen porrastaninen nykyistä 
enemnii.n hankintateknisen arvon mukaan ja 
metsänomistajien asenteiden muokkaaminen 
koulutusta ja tiedotusta lisä~"llä . Kor
juum~är~n jakautuminen eri hakkuutapojen 
kesken tavoitetilanteessa ja vertailuti
lanteessa on esitetty taulukossa 2 . 

3.3 Puuston koko ja leimikon tiheys 

3 . 3 .1 Päätehakkuut 

Päätehakkuissa on mahdollista pyrkiä pa
rantamaan leimikoiden tiheyttä ja kokoa 
vP-hentämällä luontaista uudistruoista . Sen 
S1Jaan rungon kokoon tarkastelukauden ku
luessa ei voida juuri vaikuttaa . 

Korjuukustannusten muodostumista luontai
sen ja keinollisen uudistamisen yhteydessä 
on tarkasteltu esimerkin avulla mäntyval
taisessa leimikossa, j~nka tiheys ennen 
uudistamista on 170 m /ha ja pinta-ala 
3 ha . Leimikon on oletettu si j aitsevan 
l~elä-Suomessa 1 km:n pääss~ nutotiestä . 
Leimikon korjuuajankohdaksi on oletettu 
talvi, ja korjuun on katsottu edellyttävän 
autolla- ajokelpoisen varsitien rakentamis
ta . Varsitien rakentamis- j a kunnossa
pitokustannuksina on laskem issa käytetty 
1 200 mk:aa/1 k.'ll. aasto on oletettu vai
keudeltaan keskinkertaiseksi. Ko! j uutapa
na on käytetty kaikissa veihtoehdoissa 

hakkuumiehen ja metsätraktorin muodostamaa 
korjuuketjua. Keinollista uudistamista 
koskevassa vaihtoehdossa puusto poistetaan 
kerralla avohakkuuna. Luontaista uudista
mista koskeva vaihtoehto on laskettu olet
taen, että puusto poistetaan kahdessa vai
heessa. Ensimmäisess~ hakkuussa noistetaan 
120 m3/ha ja toisessa, siemenpuid~n poisto
vaiheessa, loppuosa puustosta. 

Esimerkkileimikossa korjuu maksaa luontais
ta uudistamista käytett~essä vuoden 1975 
kustannusten ja korjuutekniikan tasolla 
noin 1 300 mk enemoän hehtaarilta kuin kar
juu keinollisen uudistamisen yhteydessä 
(kuva 5). Kustannusero on esimerkiksi va
litussa tapauksessa suurempi kuin avohak
kuuseen liittyvän vil j elyn kustannukset. 
Pääosa luontaisen uudistamisen aiheutta
mista lisäkustannuksista johtuu leimi kon 
koon pienenernisestä. Jos leimikko liittyy 
osana laajempaan korjuukeskitykseen tai on 
lähtötilanteessa esimerkkileimikkoa suurem
pi, keinollisen ja luontaisen uudistamisen 
välinen korjuukustannusten ero j ää esimerk
kitapausta pienemn~~si. 

Keinollinen uudistaminen on Etelä-Suomen 
olosuhteissa edullista myös puuntuotannol
listen syiden vuoksi. Perustettavien met
siköiden rakenne saadaan luontaista t i etä 
syntyneiden metsiköiden rakennetta parem
maksi, kiertoaika lyhenee ja puulaj i en va
linnoissa voidaan käyttää hyväksi metsän
jalostuksen etuja . Eräiden arvioiden mu
kaan viljelymetsien kokoaaistuotos nousee 
kiertonjan kuluessa jopa 10 •.. 20 % suurem
maksi kuin luontaista tietä syntyneiden 
metsiköiden . 

Kustannusvertailun perusteella voit aneen 
todeta, ettP. puunkorjuu on luontaisen uu
distamisen yhteydessä kalliimnaa kuin ylei
sesti ehkä ajatellaan. Luontaista uudi s 
tamistapaa kQytettäess~ j oudutaan ~Aksn
maan leirnikon koon ja tiheyden a lenemises
ta aiheutuvat lisäkustannukset , koneel
listen kor j uumenetelmien käytöl le on ase
tettava ylispuiden poistossa rajoituksia 
ja taimiston säästämiseksi on yl eensä käy
tettävä kallista esikasaust a. Luontaisen 
uudistamisen kävttö saat t aa olla per ustel 
tua metsP~viljelykustannusten välttämiseks i 
helnosti taimettuvilla mailla, jois sa uu
distamistapa johtaa hyviin metsänhoidolli
siin tuloksiin. Pohjoi s-Suomessa i stutus
ten onnistumisesta ei kui tenkaan ole vielä 
saatu t äyttä varmuutta nykyisillä menetel
millä . Männyn uudi s t amisessa j ouduttaneen 
t ämän vuoksi edelleen suosimaan l uontaista 
menetelmää t ai kylvöä . 
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Leimikon pienenemisestä aiheutuvat 
1 = lis~~stannukset . 

Add1t1onal costs caused by reduc1ng 
the size of harvesting operatien 

Leimikoiden tiheyden alenemisesta 
2 = johtuvat lisäkustannukset 

Additional costs caused by the 
lovering of stand density 

3 = Esi~a~auksen aiheuttamat ~isäkustannukset 
Add1t1onal costs of bunch1ng 

Kuva 5. Puunkorjuun lisäkustannuks3t luontaista uudistamista käytettäessä . 
Hakkuuala 3 ha ja hakkuumäärä 180 m /ha 

Fig. 5. Additional costs of timber harvesting vhen natural regeneration 
is used. Cutting area 3 hectares and cutting quantity 180 solid cu .m/ha 

Luontaisen uudistamisen osuus on ollut vuo
sina 197D-1973 koko maassa runsaat 50 % 
vuotuisesta noin 300 000 ha:n suuruisesta 
uudistusalasta . Tämän uudistamistnvan 
käytön vähentänismahdollisuuksia rajoittaa 
ennen muuta metsänviljelyn vieläkin melko 
lyhyitä huippukausia varten saatavissa 
olevan työvoiman niukkuus. Piirimetsä
lautakuntien ja metsänhoitoyhdistysten 
työnjohtohenkilöstön määrä ei ole olennai
sesti lisääntynyt, mikä onkin yksi este 
viljelyalojen nopeaan laajentamiseen. 
~uita rajoittavia tekijöitä ovat metsän
omistajien asenteet, jotka ovat usein 
avohakkuille kielteisiä, leimikoiden ny
kyinen hinnoittelu, jossa hintoja on por
rastettu vain vähäisessä määrin hankinta
teknisen arvon mukaan, eräissä tapauksissa 
sopivan taimimateriaalin saanti sekä Poh
jois-Suomessa harva tieverkosto ja vilje
lyjä kohdanneet tuhot . 

Työvoiman ~aantirajoituksia saadaan lieven
nettyä lisäämällä metsämaan koneellista 
muokkausta ja viljelyaikaa pidentävien 
paakkutaimien käyttöä . l~etsänuudistamisen 
koko työketjun koneellistaminen saataneen 
myös taloudellisesti kannattavaksi seuraa
van 10-vuotiskauden kuluessa . Metsänomis
tajien asenteet voidaan saada nykyistä 
myönteisemmiksi keinolliselle uudistami
selle ottamalla kantohinnoissa huomioon 
avohakkuiden ja suojuspuuhakkuiden väliset 
korjuukustannusten erot ja tehostamalla 
tiedotusta ja koulutusta . Kun lisäksi huo
lehditaan taimimateriaalin ja työnjohto~
voinan riittävyydestä, luontaiseen uudista
miseen tähtäävien hakkuiden vuotuinen määrä 
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arvioidaan olevan mahdollista supistaa tar
kastelukauden kuluessa noin 60 000 ha :iin 
vuodessa. Fii.ii.tehakkuuleimikoiden nykyistä 
tiheyttä avohakkuiden osuuden mainitulla 
tavalla tapahtuvan lisääntymisen arvioi
daan parantavan 10 .. . 20 %. 

Passiivisessa vaihtoehdossa luontaiseen 
uudistamiseen tähtäävien har~uiden arvioi
tiin supistuvan viime vuosien kehitysno
peuden perusteella vuoteen 1984 mennessä 
noin 100 000 hehtaariin vuodessa . 

3 . 3 . 2 Harvennushakkuut 

Ensiharvennusmetsistä korjattavan puuston 
koko ja leimikoiden tiheys riippuvat sii
tä, milloin ja kuinka voimakkaasti taimis
tot on harvennettu ja perattu . Toisena 
olosuhteita määräävänä tekijänä on ensi
harvennusten ajankohta ja voimakkuus . Ta
voitteena pidetään taimistojen harventa
mista varhain, heti niiden vakiinnuttua, 
ja melko tuntuvasti. .fuun muassa VUOKILA 1 

esittämien tutkimustulosten perusteella 
Etelä-Suomessa puuntuotanto voidaan keskit
tää kuusikoissa luonnontuhojen mahdolli
suuksista riippuen 1 800 .•. 2 000 runkoon 
hehtaaria kohti ja männiköissä l 600 .. . 
1 800 runkoon . Pohjois-Suo~essa j a vilja
vuudeltaan heikoilla maanpohj illa runko
luku voi olla t ät ä vi el ä pienemni. :iäillii 
runkolukumäärillä todennäköisesti saavute
taan käytännöllisesti katsoen sama käyttö
puun tuotos kuin tiheämmiss- metsiköissä . 
Toisaalta puuston tuleva järeyskehitys on 
paras mahdollinen . 



Sellaisissa metsiköissä, joiden runkoluku
määrä on edellä esitetyn mukainen tai suu
rempi, ensimmäisessä harvennuksessa harven
nusten voimakkuutta koskevana tavoitteena 
pidetään 30 ... 40 %:n poistoa pohja
pinta-alasta. Tällä voimakkuudella harven
nettaessa käyttöpuun tuotos säilyy VUOKI
LAN esi ttiir:tien tutkimustulosten mukaan 
pitkällä tähtäyksellä samalla tasolla kuin 
lievempiä harvennuksia käytettäessä . Kun 
lisäksi harvennusten ajankohtaa säädellään 
siten, että ensimmäinen harvennus suorite
taan vasta netsikön ollessa noin 35 vuoden 
ikäinen, paistettavien puiden keskimääräi
seksi kuorelliseksi kuutiomääräksi saa
daan 0 . 060 .. . 0 . 070 m3. Leimikoiden tihey
deksi tulee 40 ... 60 m3/ha . (Nämä ja myö
hemmin esitettävät leimikoiden tiheyttä ja 
rungon kokoa kuvaavat luvut on l askettu 
aritmeettisina keskiarvoina . ) 

Lähivuosien aikana ei liene kuitenkaan re
aalisia mahdollisuuksia siihen , että kaik
ki taimisto- ja riukumetsävaiheessa olevat 
metsiköt saataisiin kehittymään ensiharven
nusmetsiksi hoidettuina metsikköinä. Tällä 
hetkellä (1975) hoidon tarpeessa olevien 
taimistometsien määräksi on pelkästään 
Etelä-Suomessa arvioitu 1 . 6 milj . ha . 
Viime kymoenvuotiskaudella taimistanhoito
töiden määrät kasvoivat keskimäärin 7 . 5% 
vuodessa . Verrattaessa 10 . .. 15 vuoden 
takaisia uudistuspinta-aloja viime vuosina 
tehtyihin tainistonhoitotöiden määriin saa
daan hoitamatta j äävien taimistojen osuus 
rajoitettua työnäärien nykyisellä kasvu
vauhdilla lähivuosien aikana 30 . . . 40 
%:iin . Passiivisessa vaihtoehdossa ensi
harvennusmetsien olosuhteet on määritetty 
kyseisen arvion perusteella. Kokemusten 
mukaan perkausten ja harvennusten tarve 
kohdistuu keskimäärin kaksi kertaa samaan 
metsi:r..köön . Lisäksi on otettava huomioon 
se, että osa hoidetuistakin taimistoista 
kehittyy ensiharvennusmetsiksi lähes luon
nontilaisessa kunnossa liian lievän har
vennuksen vuoksi . 

Taimistonhoitotöiden maar1en lisäP-IDistä ra
joittaa varsinkin työvoiman niukkuus . Työ
määr ien kasvun tuntuva nopeuttaminen on 
mahdollista lisäämäll~ raivaussahan käyt
töä ja työntekijöiden koulutusta . Vesuri
työn osuus on vielä runsas puolet mekaani
sesta taimistonkRsittelystä . Raivaussahal
la tuotos saadaan kaksinkertaistumaan ve
surityöhön verrattuna . Hetsä.nomistajien 
kiinnostusta taimistonhoitotöihin vähentäP
hyötyvaikutusten pitkÄ odotusaika. ~etsän
parannuslain rahoitusehdot lienevät kui
tenkin siksi tyydyttäviä , etteivät ne estä 
taimistonhoitotöiden lis~ä~ist~ . 

Korjuuolosuhteiden kehittämissuunnitelmas
sa hoitamatta jäävien taimistojen määrä 
katsottiin voitavan supistaa tarkastelu
kauden aikana 10 ••. 20 %:iin pinta- alasta. 
Kun lisäksi metsiköitä harvennetaan ensim
mäisellä kerralla voimakkaasti, ensihar
vennusmetsien korjuuolosuhteita arvioi
daan olevan mahdollista parantaa siten, 
että poistet~avan rungon keskikooksi tulee 
noin 0 . 050 m (kuorellisena) ja leimikon 
keskimääräiseksi tiheydeksi noin 40 m3/ha . 

Ensimmäisen harvennuksen jälkeisissä har
vennushakkuissa leimikoiden tiheyttä ja 
rungon kokoa saadaan parannettua pidentä
mällä hakkuiden väliaikaa ja lisäämällä 
harvennusten voimakkuutta. Korjuuolosuh
teiden kehittärnissuunnitelmassa harvennus
metsien käsittelyn tavoitteena pidetään 
harvennusohjelmaa, jossa ensimmäisen har
vennuksen jälkeen metsiköitä harvennetaan 
ennen päätehakkuuta keskimäärin kaksi ker
ta~ noin 50 ja 70 vuoden i ässä . Molemmissa 
harvennuksissa poistetaan 30 ... 40 % puuston 
kuutiomäärästä . HAKO-toimikunnan mietin
nön mukaan tätä ns . radikaalia harvennus
ohjelmaa sovellettaessa toisessa harvennuk
sessa paistettavien puiden keskimääräisek
si kuorelliseksi kuutiomääräksi saadaan 
0.160 ... 0 .180 m3 ja kolmannessa harvennuk- 3 
sessa paistettavien puiden 0.280 . . . 0 .340 m 
Puustopääoman määrästä riippuen leimikoi
den keskimääräinen ti~eys on toisessa har
vennuksessa 60 . .. 90 m /haja kolmannessa 
harvennuksessa 90 ... 120 m3/ha. -Käyttöpuun 
tuotos muodostuu radikaalia harvennusohjel
maa käytettäessä pitkällä t ähtäyksellä to
dennäköisesti enintään muutamia prosentte
ja alhaisernmaksi kuin useampia harvennus
kertoja edellyttävissä ja lievempiin har
vennuksiin perustuvissa harvennusohjelmis
sa. Lievää tuotoksen alenenista saattaa 
syntyä lisäksi siksi, että erilaisten syi
den vuoksi puita voi kuolla harvennusten 
jälkeen . Pitkiä harvennusvälejä käytettä
essä koko puusatoa ei aina saada korjattua 
talteen . 

Esitetyn harvennusohjelman soveltamista ja 
sen mahdollistamien korjuuolosuhteiden saa
vuttamista käytännössä kuitenkin rajoitta
vat harvennusmetsien yleisestä vajaapuus
toisuudesta johtuvat niukat hakkuumahdol
lisuudet . Tosin säännöllisesti hakkaavi
en metsänomistajien määrä todennäköisesti 
vähenee metsänomistusrakenteen muutoksen 
myötä ja hal'..kuiden väliaika pitenee . Kes
tää kuitenkin varsin kauan, ennen kuin ha
vupuuvaltaisten kasvatusmetsien puustopää
oma saadaan kohotettua voinakkaisiin har
vennuksiin perustuvan harvennusmallin edel
lyttämälle tasolle. 
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Rajoittavien tekijöiden vuoksi korjuuolo
suhteiden kehittämissuunnitelmassa tavoite
tilanteen mukaisissa korjuuolosuhteissa on 
arvioitu olevan mahdollista korjata tar
kastelukauden lopussa 60 % tulevasta har
vennushakkuiden puumäärästä . Leimikoiden 
keskimääräiseksi tiheydeksi on tällä pe
rusteella l~skettu toisessa harvenn~shak
kuussa 60 m /ha ja kolmannessa 80 m /ha. 
Paistettavien puiden keskikooksi on lasket
tu toisessa harvennushakkuussa 0 .120 m3 
(kuorellisena) ja3kolmannessa harvennus
hakkuussa 0.240 m . 

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan 
leimikoiden keskimääräinen tiheys on nykyi
sessä kehitysvaiheessa toisessa harvennuk
s~ssa 35 ... 40 m3/ha ja kolmannessa 45 .. . 55 
m /ha. Paistettavien runkojen keskimääräi
nen kuorellinen kuutiomäärä on toisessa 
harvennuksessa noin 0.060 m3 ja kolmannes
sa noin 0.130 m3 . Hääritettäessä korjuu
olosuhteita passiivisessa vaihtoehdossa 
harvennusten voimakkuuden ja väliajan ar
vioitiin jo~~in verran lisääntyvän lähinnä 
metsänomistusrakenteen muutoksen vuoksi. 
Tämän laskettiin parantavan leimikoiden 
keskimääräistä tiheyttä 5 ... 10 %:lla . 

3.4 Leimikon koko 

Leimikoiden nykyinen keskikoko on noin 
300 m3 . Passiivisessa vaihtoehdossa lei
mikoiden koon arvioitiin tarkastelukauden 
kuluessa hieman pienentyvän, pääasiassa 
sen johdosta että yksityismetsien pienet 
hankintaerät tulevat enenevässä määrin 
teollisuuden korjattaviksi . 

Leimikoiden kokoa voidaan pyrkiä suurenta
maan metsäyhteistyön laajentamisen, pysty
metsävarantojen koon suurentamisen ja 
siihen liittyvän korjuusuunnittelun tehos
tamisen sekä kuvioittaisen käsittelyn yh
distämisen avulla. Näiden lisäksi hakkuu
tapojen käyttöä ja leimikoiden tiheyttä 
parantavat toimenpiteet suurentavat leimi
koiden kokoa. 

Suunnitelmallisesti toimivilla metsäyhteis
työalueilla eri metsälöille tehtävät leimi
kot saadaan sijoitettua aluesuunnitelmista 
ilmenevän informaation perusteella hakkuu
alueelle mahdollisimman lähelle toisiaan. 
Yksityismetsissä on vielä varsin runsaasti 
myös sellaisia hat.kuukohteita, joissa sa
manaikaisesti hakattavissa olevat metsikkö
kuviot ulottuvat yhtenäisinä alueina yli 
tilarajojen. 
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Pystymetsävarantojen koon suurentaminen 
mahdollistaa sen, että entistä useempi 
toiatensa läheisyydessä sijaitsevista ja 
samana ajankohtana korjattavissa olevista 
leimikoista voidaan korjata ajallisesti 
peräkkäisessä järjestyksessä . Leimikoiden 
koon suurentaminen on mahdollista myös yh
distämällä hakkuiden suunnittelussa uudis
tettaviin metsiköihin pieniä, niihin liit
tyviä kasvatettavia alueita ja päinvastoin 
kasvattamalla laajempaan kasvatusmetsään 
liittyviä pieni~, uudistuskypsiä alueita . 

Suunnitelmallisen metsäyhteistyön laajenta
mista rajoittavat varsinkin monet metsäta
louden harjoitt~isen taustaedellytysten 
heikkoudet. Kun leimikoiden hinnoittelua 
on porrastettu vain vähäisessä määrin han
kintateknisen arvon mukaan, ei metsänomis
tajien ole juuri kannattanut pyrkiä lisää
mään korjuuolosuhteiden parantamiseen täh-
t~ävää yhteistoimintaa . ~etsäyhteistyön 

edellytysten parantaminen edellyttäisi 
myös puunostajien korjuualuejaon kehittä
miseen tähtäävän yhteistoiminnan laajenta
mista sekä järjestelyjP-, joilla turvataan 
integroitumattoman metsäteollisuuden puun
saanti. ·1etsätaloussuunni ttelun nykyiset 
resurssit ovat myös varsin niukat . 

Suunnitelmiin perustuvan metsäyhteistyön 
taustaedellytyksiä lienee mahdollista pa
rantaa kysymysten vaikeuden vuoksi verra
ten hitaasti. Korjuuolosuhteiden kehittä
missuunnitelmassa suunnitelmallista metsä
yhteistyötä on arvioitu olevan mahdollista 
laajentaa tarkastelukauden aikana 50 
... 60 %:lle yksityismetsien pinta-alasta. 
Kokemusten perusteella tämä mahdollistaa 
leimikoiden keski koen 50 ... 70 X:n suuren
tamisen. 

Korjuukeskitysten aikaansaanti pystymetsä
varantojen kokoa suurentamalla edellyttää 
verraten pitkien korjuuaikojen käyttöä . 
Samalla kuitenkin myös riskitekijät lisään
tyvät tuntuvasti raakapuun hinnan vuotui
sen vaihtelun johdosta . Pystymetsävaran
teon sitoutuneen pääoman korkokustannusten 
vuoksi pystymetsävarannon koon suurentami
nen 3 .•• 6 kuukauden hankintamäärää suurem
maksi ei myöskään näytä lähivuosien aikana 
kannattavalta. Leimikoiden koon huomatta
vaan suurentamiseen tämän keinon avulla ei 
näytä olevan reaalisia mahdollisuuksia. 
Eräissä . etsätehon jäsenyrityksissä koottu
jen tilastojen perusteella pystymetsävaran
tojen koon suurentamisella on arvioitu ole
van mahdollista edistää korjuukeskitysten 
muodostamista siten, että leimikoiden koko 
saadaan suurenemaan noin 20 . Samaksi lei-



mikoksi on tällöin katsottu hakkuupalstat, 
jotka ovat korjuukelpoisia samana ajankoh
tana ja joiden keskinäinen välimatka on 
alle 1 k.m:n . 

Yksityismetsälain mukaan metsiYJ.Ökuvioiden 
yhdistämiseen on verraten pienet mahdolli
suudet . KorjuuteY~isten syiden perusteella 
ainoastaan alle 0 . 5 ha :n suuruisten kasva
tusmetsiköiden yhdistäminen laajempaan uu
distusmetsikköön on mahdollista . ~-1etsikkö
kuvioiden yhdistämisen merkitys leimikon 
kokoa suurentavana tekijänä onkin vähäinen . 

Tarkasteltujen keinojen yhteisvaikutuksen 
tuloksena leimikoiden keskikokoa on lasket
tu olevan mapdollista suurentaa korjuuolo
suhteiden kehittäruissuunnitelmassa nytyi
seste. 300 m3: stä noin 500 m3: iin . Tällöin 
on otettu huomioon myös leimikoiden tihey
den kasvamisen vaikutus leimikoiden kokoon. 

3 . 5 Puunkorjuun kausivaihtelu 

Puunkorjuun kausivaihtelua kuvaava marras
huhtikuun korjuumäärä on nykyisin noin 
65 % korjuun kokonaismäärästä . Puunkorjuun 
kausivaihtelua saadaan vähennettyä pysty
metsävarantojen koon suurentamisen ja sii
hen liittyvän leimikoiden oikea-aikaiseen 
ja tasaiseen korjuuseen tähtäävän korjuu
suunnittelun tehostamisen avulla. Leimi
koista osa voidaan korjata kuitenkin vain 
talvisaikaan, ja käytettävissä olevien ti
lastojen mukaan erityisesti kelirikkoai
koina korjattavissa olevien leimikoiden 
määr ä on vähäinen suhteessa tasaisen kor
juun edellyttärnään määrään . ·1uita tasai
seen korjuuseen pääsyä Vaikeuttavia teki
jöitä ovat loma-aikojen keskittyminen kesä
aikaan sekä korjuuresurssien käyttö metsän
hoitotöissä . Näiden rajoittavien tekijöi 
den vuoksi korjuuolosuhteiden kehittärnis
suunnitelmassa on pidetty mahdollisena, 
että puunostoa ja korjuuresurssien käytön 
tehokkuutta parantamalla marras-huhtikuun 
aikana korjattava puumäärä saadaan vähen 
nettyä tarkastelukauden kuluessa 60 %:iin 
korjuun vuotuisesta kokonaismäärästä . Pas
siivisessa vaihtoehdossa korjuun kausivaih
telun arvioitiin tasoittuvan samalla tavoin . 

3 . 6 Leimikon kuljetusolosuhteet 

l-ietsäkuljetusnatkan pituus riippuu liihinnä 
valmiin autotieverkon tiheydestä ja leimi
koiden koosta, sillä pienille leimikoille 

ei kannata rakentaa autolla-ajokelpoista 
varsitietä. !-ietsänparannuspiirien ja pii
rimetsälautakuntien laatimien tieverkon 
kehittämissuunnitelmien perusteella ympäri 
vuoden ajokelpoisten teiden nykyinen tihe
ys lienee Etelä-Suomessa keskimäärin 5 . . . 
10 m metsämaan hehtaaria kohti ja Pohjois
Suomessa 1 ... 5 m. Keskimääräinen metsäkul
jetusmatka on nykyisin noin 450 m. 

1etsäautoteiden rakentamisen kiihdyttärnis
tä rajoittaa varsinkin metsänomistajien 
usein kielteinen suhtautuminen. Eräänä 
syynä tähän on metsänparannuslain mukaan 
myönnettävien avustusten pienuus . Kuljetus
olosuhteiden parantamisesta saatavaa hyö
tyä ei ole myöskään kaikissa tapauksissa 
otettu huomioon taloudellisesti täysimää
r ä isenä, mikä myös on v~hentänyt metsän
omistajien kiinnostusta metsäautoteiden 
rakentamiseen. Jossakin määrin metsäauto
teiden rakentamista rajoittaa myös suunnit
teluhenkilökunnan niukkuus . 

Lähinnä niiden kokemusten perusteella, 
joita on saatu tieverkon kehittärnissuunni
telmien k5.yt2.nnön toteutuksesta, korjuu
olosuhteiden kehittämissuunnitelmassa auto
teiden määrä arvioidaan I:lahdolliseksi lisä
t ä Etelä-Suomessa tarkastelukauden aikana 
keskimäärin 15 .. . 20 m:iin metsämaan hehtaa
ria kohti ja Pohjois-Suomessa 5 ... 10 n:iin . 
Leimikoiden suurentumisen vuoksi autolla
ajokelpoisten varsiteiden rakentamisen 
kannattavuuskin lisääntyy tavoitetilanteen 
olosuhteissa . Häiden tekijöiden yhteis
vaikutuksen tuloksena keskinääräisen metsä
kuljetusmatkan arvioidaan lyhentyvän kor
juuolosuhteiden kehittänissuunnitelmassa 
300 m:iin . Passiivisessa vaihtoehdossa 
keskimääräisen metsäkuljetusmatkan arvioi
tiin lyhentyvän 1984 mennessä 400 m:iin. 

3 .7 Kehittämissuunnitelman 
yhteenveto 

Korjuuolosuhteiden kehittärnissuunnitelman 
toteuttamisen mahdollistamia korjuuolosuh
teita ja passiivisen vaihtoehdon korjuuolo
suhteita koskevat arviot näkyvät yhteen
vetona taulukoista 3 ja 4 . Tavoitetilan
teen mukaisten korjuuolosuhteiden saavut
taminen edellyttää seuraavien osatavoit
teiden toteuttamista. 

• Hakkuita supistetaan harvennusikäisissä 
metsiköissä, ja päätehakkuiden osuus 
lisätään 70 ... 80 %: iin korjuumäärästä. 
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TAUWKKO 3 
Table 

Rungon keskikoko ja leil:likoiden tiheys 

Average sten size and stand density 

Rungon keskikoko Leimil<o:iden keski tiheys 
Average ste1:3 size Average stand density 

Hakkuu- Vertailu- Tavoite- Vertailu- Tavoite-
tapa tilanne tilanne tilanne tilanne 

CUtting Re!'erence Target Reference Target 
method situation situatior situation situatiot 

m3 kuorellisena - solid cu .m, unbarked 

Päätehaklruu 
Final cutting 

tukkipuuvaltainen 
- savlog-dominated 0.275 0.275 125 135 

_ keskijäreä 
0.125 0.125 95 120 mddle-sized 

_ kuitupuuvaltainen 
0.070 0 .070 45 60 

pulpvood -daminated 

Ylispuiden poisto 0.270 0.270 65 65 
Seed tree removal 

I harvennushaklruu 0 .040 0.050 25 40 1st thinning 

II harve.nnushakkuu o.o6o 0.120 40 60 
2nd thinning 

III harvennushaklruu 0.130 0.240 55 80 
3rd thi nning 

~ut korjuuolosuhdetekijät TAUWKKO 4 
Table Otber harvesting condition factors 

Korjuuolosubdetekijä Vertailu- Tavoite-
tilanne tilanne 

Harvesting condition 
Refer ence Target factor 
situation situation 

Lell:rikoiden keskikoko, .. 3 
300 500 Average size of the stands, 

cu.m (s) 

Keskimääräinen juontCI!Iatka, m 400 300 Average skidding distance, m 

Korjuumäärä marras-huhtikuussa, 
% vuoden kokonaismäärästä 60 60 
Amount of timber harvested in 
November-April , % of the total 
amount for the year 

• Päätehakkuiden rakennetta muutetaan 
siten, että luontaisen uudistamisen 
käyttö supistuu noin 60 000 hehtaarille . 

• Taimistometsistä vähintään 90 % hoide
taan harvennusohjeiden ~ukaan . 

• Ensimmä.isen harvennuksen jälkeiset har
vennushakkuut rajoitetaan 60 %:lla har
vennusmetsien pinta- alasta kahteen har
vennuskertaan. 

• Suunnitelnallista ~etsäyhteistyötä laa
j ennetaan siten, että toiminta voi kat
taa 50 . .. 60% yksityismetsien pinta
alasta. 

• Metsien kusittelyssn pyritään mahdolli 
simman suurten käsittelykuvioiden muo
dostamiseen . 

• Metsäteiden rakennustoimintaa tehoste
taan siten, ettfi metsäautoteiden mä~
räksi saadaan Etelä-Suomessa keskimää
rin 1 5 ... 20 m ~etsänaan hehtaaria koh
ti ja Pohjois-Suomessa noin 5 m. 

4 KOR<TiruOLOSUP.TEIDE"l KEHITT;\ IS
SUUNI'I'I'EL!W' TOTLUTT USE:-1 . fERKITYS 

4 .1 Puunkorjuun kustannussäästöjen 
määre. 

Korjuuolosuhteiden ke~ittämissuunnitelman 
toteutuksen r-ahdollistama keskimäexäinen 
kustannusseästö on esitetty taulllicossa 5. 
Vuoden 1984 kustannukset on deflatoitu 
vuoden 1976 tasolle olettamalla keskimää-

TAULIJJQ(l) 5 
Table 

Korjuuolosuhteiden kehittämissuunnitelman mahdollistama 
puunkorjuun kustannussäästö 

Alue 
Area 

Etelä-Suomi 
South Finland 

Pohjoia-SuCI!Ii 
North Finland 

Koko maa 
Whole country 
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Cost saving in timber harvesting through the developr:oent 
plan for harvesting conditions 

Korjuu- Kustannus-
Kustannussäästö määrä säästö yht. 

' Cost saving llarves ting Cost saving 
quantity total 

mk/m3 ailj . m3 
% cU.lj. ck 

aarks/cu.m( s) millioo cu.m(a) million marks 

1976 198ll 1976 198ll 1976 198ll 1976 198ll 

8,10 12,40 26 35 23 . 6 34.2 191 2 

3,60 4,90 9 11 5.9 8 . 5 21 2 

7,20 10,90 21 30 29 . 5 42 . 7 212 66 
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Kuva 6. Olosuhteiden aktiivisen kehittämisen vaikutus 
taloudelliseen koneellistamisasteeseen. Koko Suomi 

Fig. 6. Effect of the acti ve development of conditions 
on the economical degree of mechanisation. All Finland 

räiseksi vuotuiseksi inflaatioksi 7 %. 
Kuten aikaisemmin mainittiin, kustannus
säästöistä ei ole vähennetty olosuhteiden 
kehittämiskustannuksia. 

Vuoden 1976 kustannusten ja teY~iikan ta
solla korjuuolosuhteiden kehittfu:tissuunni
telman toteuttaminen mahdollistaa koY~ maan 
keskiarvona yksikkökustannusten alentami
sen noin 7 mk~a kiintokuutiometriä kohti. 
Tämä merkitsee yksikkökustannusten alene
mista noin 20 %:lla vertailutilanteen kus
tannustasoon verrattuna. Puunkorjuun ko
konaiskustannusten säästö on vuodelle 1976 
ennakoitujen korjuumäärien perusteella 
runsaat 200 milj. mk . Korjuuolosuhteiden 
kehittäminen mahdollistaa selvästi suurem
mat kustannussäästöt Etelä-Suomessa kuin 
Pohjois-Suomessa . 

Jos korjuutekniikan ja korjuuvaihtoehtojen 
eri kustannustekijöiden tuleva kehitys on 
likimäärin 1·1etsätehon puunkor juun kehi ttä
mislaskelmassn esitettyjen arvioiden mukai
nen, korjuuolosuhteiden kehittämisen mah
dollistamat kustannussäästöt suurenevat 
tulevaisuudessa puunkorjuun koneeliistumi
sen ~yötä nopeasti. Vuoden 1984 kustannus
ten ja korjuutekniikan tasolla korjuuolo
suhteiden kehittämissuunnitelman. toteutta
minen mahdollistaa keskimäärin jo noin 
30 %:n yksiY~Ökustannusten säästön. Puun-
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Vuoden 1976 kustannusten 
ja korjuutekniikan taso 
Level of costs anct harvest
ing technique ror 1976 
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Vuoden 1984 kustannusten 
ja korjuutekniikan taso 
Level ot' costs and harvest
ing technique ror 1984 

Kuva 7. Olosuhteiden aktiivisen kehittäcisen vaikutus 
ihmistyöpanoksen tarpeeseen 

Fig. 7 . Effect of the active development of conditions 
on the requirement of man-work input 

korjuun kustannussäästöjen kokonaissumma 
suurenee reaalisesti (vuoden 1976 rahanar
voa käytettäessä) runsaaseen 450 milj. 
mk:aan, kun perusteena käytetään vuodelle 
1984 ennakoituja korjuumääriä. 

4.2 Vaikutus koneellistamiseen 

Puunkorjuuolosuhteiden kehittämisen vaiku
tus taloudelliseen koneellistamiseen näkyy 
kuvasta 6. Vuoden 1976 kustannusten ja 
korjuutekniikan tasolla noin 9 % puum~äräs
t ä on taloudellista korjata monitoimiko
neilla, jos korjuuolosuhteet kehittyvät 
passiivisen vaihtoehdon mukaisesti . Korjuu
olosuhteiden kehittä~issuunnitelman toteut
taminen parantaa taloudellisen koneellista
misen edellytyksiä siten, että taloudellisen 
koneellistamisen osuudeksi tulee noin 14 %. 

Kun laskelmissa käytetäi:i..n vuodelle 1984 
ennakoitua kustannusten ja korjuutekniikan 
tasoa, passiivisen vaihtoehdon olosuhteis
sa noin 60 % puumäärästä on taloudellista 
korjata monitoimikoneilla. Korjuuolosuh
teiden kehittämissuunnitelman toteuttami
nen parantaa koneellisen korjuun taloudelli
suutta siten, että noin 76 % puumäärästä 
kannattaa korjata monitoimikoneilla . 
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4.3 Vaikutus ihmistyöpanoksen 
tarpeeseen 

Puunkorjuun ihmistyöpanoksen tarve on esi
tetty vaihtoehtoisten korjuuolosuhteiden 
toteutuessa kuvassa 7 (s. 17) . Vuoden 1976 
kustannusten ja korjuutekniikan tasolla 
ihmistyönanoksen tarve on passiivisen vaih
toehdon ~ukaisissa olosuhteissa 0.130 mies
työpäivää kiintokuutiometriä kohti . Kor
juu;losuhteiden paraneminen kehittämissuun
nitelmassa esitetyllä tavalla vähenteä 
ihmistyöpanoksen tarvetta 0.115 miestyö~i
vään kiintokuutiometriä kohti . Vuoden 1984 
kustannusten ja korjuutekniikan tasolla 
ihmistyöpanoksen tarpeeksi tuli pas~iiv~~ 
sen vaihtoehdon olosuhteissa 0.074 m1es~o
päivää kiintokuutiometriä kohti ja kehit
täcissuunnitelman olosuhteissa 0.056 mies
työpäivää kiintokuutiometriä kohti . 

4. 4 Tulosten tarkastelua 

Korjuuolosuhteiden kehitt~ssuunnit:l~~ 
samoin kuin korjuuolosuhte1den todennäko1s
t ä kehitvstä koskeva arvio ovat ainoastaan 
eräi t ä m~dollisiksi katsottuja tuleva~uu
den vaihtoehtoja . Vaihtoehtojen kuvaami
seen on tällä hetkellä käytettävissä kor
juuolosuhdetilastoja verraten ni~kasti_ja 
niihinkin sisältyy virhemahdoll1suuks1a 
muun muassa siksi, että tietoja antaneet 
henkilöt ovat saattaneet ymnP..rtö.ä käytetyt 
käsitteet kuten esimerkiksi leimikon koon ' . ja hakkuutavat, eri tavoin . PuunkorJuun 
kustannustekijöiden ja korjuutekniikan 
kehitystä koskeviin arvioihin sisält~r myös 
lukuisia epävarmuustekijöitä nykyisen kal
taisen taloudellisen kehityksen vaiheessa . 

Epävarmuustekijöistä johtuu, että tutkimus- J 
tulokset osoittavatkin ainoastaan karkeas
t i kustannussäästöjen määrän, joka korjuu-
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olosuhteiden kehittömissuunnitelman tote
uttamisella olisi mahdollista saavuttaa, 
jos korjuuolosuhteet kehittyvät vertailu
tilanteen arvioiden mukaisesti. 

Korjuuolosuhteiden aktiivisen kehittämisen 
kustannussiie.stöistä noin puolet johtuu lei
mikoiden koon suurenemisesta arvioidulla 
tavalla. TutkL~uksessa k~ytetyn laskenta
menetelmän vuoksi muiden olosuhdetekijöi 
den kehittvnisen vaikutusta on vaikea 
måP..rittP..ä e;ikseen . Yleisesti voidaan kui
tenkin todeta, ett~ toinen keskeinen kus
tannussäästöjä mahdollistava tekij ä on 
näätehakkuiden osuuden lis~r-ntymisestä ja 
harvennushakkuiden hakkuumahdollisuuksien 
säästämisestä johtuva korjattavan puuston 
koon suureneminen . 

Jatkotutkimusten avulla olisi tarpeellista 
selvittää korjuuolosuhteiden kehittämis
kustannukset . Olosuhteiden kehittäminen 
edellyttää esimerkiksi tienrakennustoimin
nan tehostamista, eri tasoilla tapahtuvan 
suunnittelun ja koulutuksen huomattavaa li
säämistä sekä kantohintojen porrastamista 
nykyistä enenn?_n leimikoiden korjuuteY-ni~ 
sen arvon mukaan . Puun talteenotto on kui
tenkin varsinkin ensimcuisessä harvennuk
sessa niin kallista, että hinnoittelun 
muuttaminen saattaisi vaikeuttaa huomatta
vassa määrin ensimmäisten harvennusten suo
rittamista. Vasta laaja-alaisen hyöty
kustannusvertailun perusteella voidaan 
päätellä , missä määrin korjuuolosuht~ide~. 
parantamista kannattaa _korostaa m~ts1en ~
sittelyss~ . Koska korJuuolosuhte1den keh1t
tämisresursseilla on ainakin osaksi vaihto
ehtoisia käyt t ökohteita, edellyttää lopul
listen päätelmien tekeminen lisäksi, että 
korjuuolosuhteiden kehittämisen hyöty-kus
tannussuhdetta verrataan korjuun teknisen 
kehittämisen ja korjuuresurssien käytön te
hokkuuden lisäämisen hyöty-kustannussuhtee
seen . 
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COST SAVINGS THROUGH THE DEVELOPMENT OF TIMBER HARVESTING CONDITIO m 

Ey Heikki Vesikallio 

S u m rn a r y 

Teh share of private forests in Finland in 
the annual total growth of forests is 
about 78 per cent . Private forests are 
broken up into very small ownership units 
(average size approx. 35 hectares) and it 
is especially because of this that loggins 
conditions are in many respects weaker in 
Finland than in its main competitor coun
tries . The forest industry's harvesting 
organisations harvest at present about 77 
per cent of the annual sales volume of 
private forests. 

The object of this study was to establish 
the cost savings that the forest industry 
can achieve in its timber harvesting 
through active development of the harvest
ing conditions. The study was conducted 
by preparing for the harvesting conditions 
a development plan which was considered 
feasible with the means available to the 
different forestry groups . It was assuned 
that the improved harvesting conditions 
resulting from the development work would 
be achieved rouf,hly in the year 1984 . A 
probable developnent estimate of harvest
ing conditions for the years 1975-1984 was 
used as the second alternative and as a 
reference situation for the calculations . 
This estimate assuned that the scale of 
the efforts to improve harvestine condi
tions would be approximately the sane as 
during the first half of the 1970s. 

The development estimates for harvestins 
conditions in accordance with the tar~et 
and reference situations are presented in 
Tables 2, 3 and 4 (p. 11 and 16). ~he main 
results of the study are given in Table 5 
(p . 16). 

According to the results, per-unit harvest
ing costs at the level of the costs and 
harvesting technique for 1976 were about 
20 per cent lower in the conditions of the 
development plan than in the reference sit
uation . Per-unit costs decreased by about 
25 per cent in south Finland and about 10 
per cent in north Finland . The saving in fue 
total costs of timber harvesting was over 
200 million marks for the harvesting voJum e 
(29 . 5 million solid cu.m) forecast for 1976 . 

The per-unit costs at the level 
costs and harvesting tecbnique 
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of the 
for 1984 

were about 30 per cent lower in the condi
tions of the development plan than in t he 
reference situation. The er-unit costs 
fell by about 35 per cent in south and 
about 11 per cent in north Finland. The 
saving in total costs in terms of 1976 
money value and the harvesting volume 
(42 . 9 million solid cu .n) forecast for 1984 
was approx. 450 million rnarks. 

Roughly a half of the cost savings of the 
active developrnent of harvesting conditions 
was due to the increase in the size of t he 
harvesting operation . Another salient 
cost saving factor was the increase in t he 
diameter of the harvesting volume . 

'l'he share of the quanti ty of timber har
vested economically by harvesters and 
processors in the conditions of the devel
oprnent plan in 1984 was about 76 per cent 
of the harvesting volune . In the refer
ence situation the corresponding share was 
approx. 60 per cent . 

The requirement of man-days per solid cubic 
metre in the conditions of the development 
plan in 1984 was about 24 per cent lower 
than in the conditions of t he reference 
situation. 

Because of the numerous factors of uncer
tainty in predicting the cost development, 
the development of harvesting techniques 
and conditions, the results of the inves
tigation can be used only as rough indica
tions of the saving in costs t hat it is 
possible to achieve by ac t ive development 
of the harvesting con itions. It must be 
remembered, rnoreover, t hat t he cost of de
veloping t he conditions was not deducted 
from the calculated cost savin s . The de
velopment of conditions requires a consider
able increase in planning and tra i ning at 
different levels, expans i on of road build
ing activity and t he s taggering of ~~ 
prices to a greater extent t han t oday in 
accordance with t he harvesting t echnique 
value of t he narked stands. Only f rom a 
broad com.arison o bene i s and costs 
is it possible to conclude how far it i s 
worth considering harvestin . aspects in the 
treatment of forests and in what scale it 
is purposeful to ain at t he devel opment of 
the condit ions. 
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