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TIIVISTELMli 

Puuraaka-aineen hinta tehtaa~~a on Suomessa 
korkea tärkeimpiin ki~pai~ijamaihin ver
rattuna~ mikä on keskeisiä syitä metsäte
o~~isuutemme verraten heikkoon ki~pai~uky
kyyn j a kannattavuuteen. Tästä syystä 
o~isi pyrittäVä käyttämään hyväksi kaikki 
keinot~ joi~~a puun hankintakustannuksia 
voidaan a~entaa. 

Tutkimukse~~a on se~vitetty yksityismet
sistä tapahtuvan puunhankinnan keskeiset 
kehittämiskeinot ja nii~~ä saavutettavissa 
o~evat puunhankintakustannusten säästömah
do~~isuudet. Tarkaste~un kohteena ovat 
olleet 

työmeneteLmien kehittäminen~ 

puunhankinnan a~uee~~inen keskittäminen~ 

puunhankintamäärien vuosi- ja kausivaih
te~un vähentäminen~ 

~eimikoiden korjuuteknisten o~osuhteiden 
parantaminen ja 

puunhankinnan johtamisessa käytettävien 
suunnitte~ujärjesteLmien kehittäminen. 

Puunhankintakustannuksiin sisä~~ytettiin 
puun korjuun ja kaukoku~jetuksen kustannuk
set sekä puunhankintaorganisaatioiden ai
heuttamat y~eiskustannukset . LaskeLmat 
tehtiin vuodenvaihteen 1978/79 hintojen ja 
kustannusten mukaan. 

Työmene.te Unien kehittämisessä suurimmat 
kustannussäästöt saavutetaan ~isäämä~~ä 
ihmistyönä tapahtuvassa puutavaran teossa 
kehittyneiden puutavaran vaLmistusmene
teLmien (tynkäkarsinta ja siLmäVarainen 
katkonta) käyttöä. 

Siirtymä~~ä ihmistyönä suoritettavassa puu
tavaran teossa täysimittaisesti kehittynei
siin meneteLmiin ja nostama~~a puutavaran 
teon konee~~istamisastetta nykyisestä 
10 %:sta 35 %:iin voidaan metsäteo~~isuus
yritysten suorittaman puunkorjuu'3 kustan
nuksia a~entaa 2~ 50 . .. 3~ 00 mk/m . Puuta
varan metsäku~jetuksen ja kaukoku~jetuksen 
työmeneteLmien kehittämisessä kustannus
säästöjen mahdo~~isuudet arvioitiin se~
västi vähäisemmiksi . 

Puunhankinnan a~uee~~ista keskittämi stä 
tarkaste~tiin konkreettise~~a esimer~ki
a~ueel~a~ jonka koko vastasi 60 000 m :n 
vuotuista puunhankintamäärää. Puun osto 
ja korjuu o~etettiin keskitetyn tälLä 
a~uee~~a yhde~~e hankintaorganisaatio~~e . 
Metsänomistajien o~etettiin muodostaneen 
sama~~e a~uee~~e a~uee~~isesti kattavan 
suunniteLma~~isesti toimivien metsäyhteis
työa~ueiden verkon. Pe~kä~~ä korjuua~ueen 
muodostamise~~ ~skettiin saatavan puun
hankinnan kokonaiskustannuksissa 4~ 50 mk:n/ 
m3 vä~itön säästö keskittämättömään vaihto
ehtoon verrattuna. SuunniteLma~~isten met
säyhteistyöa~ueiden verkon ~uomi?Jen korjuu
a~uee~~e mahdo~~isti 1 ~ 70 mk:n/m vä~ittö
män ~isäsäästön. Suurin osa säästöistä saa
vutettiin puunhankintaan osa~~istuvien toi
mihenkilöiden pa~kkakustannusten ja muiden 
y~eiskustannusten alenemisena. Toiseksi mer
kittävä o~i resurssien käytön tehostuminen. 

Puunhankintamäärien vuosittainen vaihte~u 
aiheuttaa tasaiseen toimintaan verrattuna 
huomattavia ~isäkustannuksia . Normaa~i
ti~anteena pidettiin metsäteo~~isuuden tuo
tantokapasiteetin 90 %3n käyttöasteen mu
kaista noin 40 mUj. m :n vuotuista koti
maista puunhankintamäärää. Jos hankinta
määrä putoaa tästä esimerkiksi 20 %~ puun
hankin~ yksikkökustannukset nousevat noin 
10 mk/m normaalivuotta suuremmiksi . Metsä
teo~~isuuden maksettavaksi ~isäkustannuk
sista tu~ee vä~ittömästi y~i puo~et . Lie
vempi muutos nostaa yksikkökustannuksia 
vastaavasti vähemmän, mutta metsäteo~~i
suusyritysten vä~ittömästi maksettavaksi 
tu~eva suhtee~~inen osuus kasvaa . 

Jos puunhankinta o~isi täysin tasaista ym
päri vuoden, voitaisiin puun ~nkintakus
tannuksissa säästää 4 ... 5 k/m nykyiseen 
ti~anteeseen verrattuna. 

Varsinkin metsäteo ~ lisuus tuotteiden kysyn
nän vaihte~ut, maamme korjuu- ja ku~jetus
o~ot, puukaupan epäsälinnlJUisyys ja hakkuu
työvoiman käyttö metsänhoitotöihin rajoit
tavat kuitenkin merkittäVästi puun hankin
tamäärien vuosi- ja kausivaihte~un vähentä
mismahdo~~isuuksia. 
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Leimikoiden korjuutekniset olosuhteet vai
kuttavat ratkaisevasti korjuuvaiheen kus
tannuksiin . Korjattavan puuston koko vai
kuttaa eniten puunkorjuun yksikk~kustan
nuksiin. My8s leimikon koko on erittäin 
merkittävä kustannustekijä~ kun otetaan 
mukaan my8s puutavaran tekoa ja metsäkul
jetusta edeltävät ty8nvaiheet . Tyypilli
sen ensiharvennusleimikon ja järeäpuustoi
sen avohakkuuleimikon korjuukust~nnusten 
ero on tätä nykyä jo 40 • .. 70 mk/m ja sen 
arvioidaan jatkuvasti suurenevan puunkor
juun teknisen kehittymisen my8tä . 

Puunhankinnan johtamisessa käytettävien 
suunnittelujärjestelmien kehittämisen ja 
käytt88noton mahdollistamia kustannussääs
t8jä on vaikea luotettavasti arvioida. 
Esimerkiksi hajautettuun tietojenkäsitte
lyyn ja optimointimalleihin perustuvista 
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järjestelmistä saatujen kokemusten perus
teella on kuitenkin ilmeistä~ että näiden 
järjestelmien kehit~nen ja niiden tar
joaman informaation tehokas hy8dyntäminen 
mahdollistaa merkittäviä kustannusten 
sääst8jä. 

Yksityismetsien puunhankintakustannuksiin 
vaikuttavien kaikkien osatekij~iden kehit
tämiselle arvioidaan luotavan parhaat edel
lytykset siten~ että puun osto ja korjuu 
keskitetään asteittain riittävän ZaajoiZle 
ja alueellisesti mahdollisimman yhtenäi
sille toiminta- alueiZZe . Samanaikaisesti 
metsänomistajat muodostavat näiden aluei
den sisäZZe alueellisesti peittävän~ suun
niteZmallisesti toimivan yhteisty~alueiden 
verkon . TäZtä pohjalta puunhankinnan suun·
nitteZevat ja toteuttavat teoZZisuus ja 
metsänomistajat yhdessä . 
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l JOHDANTO 

l.l Yleistä 

Metsäteollisuuden kannattavuus ja kilpai
·lukyky eivät ole viime vuosina kehittyneet 
tyydyttävästi. Merkittävä syy verraten 
heikkoon kilpailukykyyn on puuraaka-aineen 
tärkeimpiin kilpailijamaihin verrattuna 
kallis tehdashinta. 

Puuraaka-ainekustannusten osuus metsäteol
lisuustuotteiden valmistuskustannuksista 
vaihtelee muun muassa sen mukaan, millai
seen tehtaiden tuotantokapasiteetin käyttö
asteeseen laskelmat perustuvat ja millä 
tavoin pääomakustannukset on määritetty . 
Taulukon l luvut perustuvat eräistä Metsä
tehon jäsenyrityksistä koottuihin tietoi
hin vuodelta 1977. Näissä yrityksissä tuo
tantokapasiteetin keskimääräinen käyttö
aste oli tutkimusajankohtana noin 80 7.. 
Pääomakustannukset on laskettu omaisuus
esineiden jälleenhankinta-arvosta. Tuo
tantokoneistojen keskimääräisenä poistoai
kana on käytetty 15 .•. 20 vuotta sekä raken
nusten ja muiden omaisuusesineiden 40 ••• 50 
vuotta. Puuraaka-ainekustannukset sisäl
tävät kantohinnan, korjuu- ja kaukokulje
tuskustannukset sekä hankintaorganisaation 
aiheuttamat yleiskustannukset. 

Erityisesti sahateollisuuden kannattavuu
delle ja kilpailukyvylle puuraaka-aineen 
tehdashinta merkitsee paljon. Myös muiden 
metsäteollisuustuotteiden valmistuksessa 
puuraaka-ainekustannukset ovat merkittävin 
yksittäinen kustannustekijä. 

Eräistä Metsätehon jäsenyrityksistä koot
tujen tietojen perusteella tärkeimpien 
puutavaralajien tehdashinta jakautui vuonna 
1978 eri kustannustekijöihin keskimäärin 
taulukossa 2 näkyvällä tavalla. 

Taulukon 2 laskelmassa hankintaorganisaa
tion kustannukset on jaettu eri työnvai
heiden edellyttämän työmäärän perusteella 
eri kustannustekijöiden kesken siten, että 
puun oston osalle yleiskustannuksista on 
laskettu 30 %, korjuun 50 % ja kaukokulje
tuksen 20 %. 

Havusahapuun tehdashinta määräytyy varsin 
suurelta osin kantohintojen kehityksen 
mukaan. Sen sijaan kuitupuun tehdashintaan 
myös korjuu- ja kaukokuljetuskustannusten 
kehitys vaikuttaa paljon. 

Palkkakustannusten keskimääräinen osuus 
havusahapuun tehdashinnasta on noin 20 7., 
havukuitupuun tehdashinnasta noin 35 7. ja 
lehtikuitupuun tehdashinnasta noin 45 7.. 
Palkkakustannusten osuus on määritetty 
siten, että puutavaran teon on oletettu ta
pahtuvan ihmistyönä, metsäkuljetuksen kuor
matraktorilla ja kaukokuljetuksen puutava
ra-autolla. Hankintaorganisaation aiheut
tamista yleiskustannuksista palkkakustan
nusten osuuden on laskettu olevan 80 7. . 

TAULUKKO 1 Puuraaka-ainekustannusten keskimääräinen 
osuus eräiden metsäteollisuustuotteiden 
valmistuksessa v. 1977 

% valmistus-
Tuotantohaara kustannuksista 

Sulfaattimassateollisuus 45 

Sulfiittimassateollisuua 50 

Sahateollisuus 70*) 

Vaneriteollisuus 30 

Levyteollisuus 25 

*) Ilman jätehyvitystä 

TAULUKKO 2 Tärkeimpien puutavaralajien tehdashinnan 
ke1kimääräinen rakenne v. 1978 

Kantohinta Korjuu Kaukokuljetus 
Puutavaralaji 

% tehdashinnasta 

Havusahapuu 70 20 10 

Ravukuitupuu 50 35 15 

Lehtikuitupuu 30 45 25 
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1.2 Kustannuskehitys 1970-luvulla 

Puuraaka-aineen tehdashintaan vaikuttavien 
tärkeimpien kustannustekijöiden hintojen 
kehitys 1970-luvulla on esitetty kuvassa 1. 
Kustannukset on deflatoitu vuoden 1970 ta
soon tukkuhintojen kokonaisindeksin muu
toksella. Puutavaran teon yksikköpalkat 
kuvaavat hakkuutaksojen muutosta eri puu
tavaralajien keskiarvona eri hankintavuo
sina. Metsäkuljetuskustannusten kehitys 
kuvaa metsäkuljetuksen ohjemaksujen muu
tosta, kun 3 m kuitupuuta kuljetetaan 
301 ••• 400 m. Välittömien kaukokuljetus
kustannusten (varsinaisesta kuljetusvai
heesta aiheutuvat kustannukset) ja kanto
hintojen kehitys kuvaa todellista kustan
nuskehitystä koko maan keskiarvolukuina. 

Vaikka luotettavaa kuvaa korjuukustannusten 
todellisesta kehityksestä ei käytettävissä 
olevista tilastotiedoista olekaan saatavissa, 
yksikköpalkkojen ja ohjemaksujen kehityksen 
perusteella korjuukustannusten voidaan joka 
tapauksessa päätellä reaalisesti hieman 
alentuneen 1970-luvulla. Sen sijaan havu
tukin kantohinta on noussut reaalisesti 
20 ••• 30% ja havukuitupuun 50 ••• 60 %. Kun 
huomioon otetaan kantohinnan osuus er1 
puutavaralajien tehdashinnasta, havutukin 
tehdashintojen voidaan päätellä nousseen 
reaalisesti 1970-luvulla 15 ••• 20% ja 
havukuitupuun 20 ••• 25 %. 

.. • .. 
~ 

~ 

2.0 

1.8 

1.6 

~ 1 . 4 

" ~ 

1 
1 
1 
i 

j 1'. 

1 \ 
i i 
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Kuvan 1 laskelmista puuttuu yleiskustan
nusten kehitys, sillä hankintaorganisaati
oiden aiheuttamista kustannuksista ei ole 
saatavissa luotettavia keskiarvotietoja. 
Yleiskustannusten osuus eri puutavaralajien 
tehdashinnasta on kuitenkin vain 5 ••• 10 %, 
joten niiden huomioon ottaminen ei sanotta
vasti muuttaisi edellä esitettyjä päätelmiä. 

1.3 Tutkimuksen tarkoitus 

Jotta puuraaka-aineen tehdashintojen nousua 
saataisiin hillittyä ja palkkojen ja kanto
hintojen kehitykselle luotua tyydyttävät 
edellytykset, puunhankinnan työmenetelmiä 
ja toiminnallisia puitteita olisi pyrittävä 
kaikin keinoin parantamaan. Vaikeinta 
tehokas puunhankinta on yksityismetsissä 
metsälöiden pienuuden ja alueellisen haja
naisuuden, metsikkörakenteen pirstoutunei
suuden, puunhankintaorganisaatioiden lukui
suuden sekä korjuu- ja kaukokuljetusmäärien 
vuosi- ja kausivaihtelun vuoksi. 

Puunhankinnan kehittämisen tärkeimmät kei
not ovat: 

1 työmenetelmien kehittäminen, 

2 puunhankinnan alueellinen keskittäminen, 

3 puunhankintamäärien vuosi- ja kausivaih-
telun vähentäminen, 

---
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---- Klntohfnu Chevutukkf> Cakta3> 

-------- Metdkul)etuksen oh) ... ksu 
(3 • htvukuftupuu. 301 • . . 400 a:n 
etslkul)ttusutkt) Cak/a3) 

•••••••••••••-• Puutev•r•n teon yksfkk6ptlktt Cakla3> 

-----VII fttlllllt ktukokul)etus
kusunnukset [u/C.,3·uil 

.. ., .. 
::u - 1 

i ', 
i -, ~- ........ 

., ., .. 
.r: 

" "' 
1 . 0 

0.8 

0 

/..~ 
~·· .... ·:,. ... 

,~..._ 

........... ~""· 
··~ . 

~, ..... -... ......... ,.... 1----

L ~ 
r··· ... . .. -·~-· , .. ······· ········- ~~~ ... 
~' ... -!-" 

'"' "" ~ 
1970 -71 -72 - 73 

Vuosf 

- 74 - 75 - 76 -n 

Kuva 1. Tärkeimpien puuraaka-aineen 
tehdashintaan vaikuttavien kuatannut
tekijöiden reaalinen hinnankehitys 
197D-luvulla (deflatoitu tukkuhinto
jen kokonaisindeksin muutoksella) 
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4 leimikoiden korjuuteknisten olosuhde
tekijöiden parantaminen ja 

5 puunhankinnan johtamisessa käytettävien 
suunnittelujärjestelmien kehittäminen. 

Neljän viimeksi mainitun keinon tavoit
teena on valita kustannuksiltaan optimaa
liset työmenetelmät ja käyttää resursseja 
valituissa menetelmissä mahdollisimman 
tehokkaasti. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 
mitä mahdollisuuksia on alentaa yksityis
metsistä korjatun puun hankintakustannuksia 
edellä mainittuja osa-alueita kehittämällä. 

Puunhankintakustannuksilla tarkoitetaan 
puun korjuun ja kaukokuljetuksen kust~n
nuksia sekä puunhankintaorganisaation ai
heuttamia yleiskustannuksia, jotka ovat 
paaasiassa puunhankintaa haitavien toimi
henkilöiden palkka- ja matkakustannuksia 
sekä toimistotilojen kustannuksia. Laskel
mat tehdään metsäteollisuusyritysten puun
hankinnan kannalta. Metsäteollisuusyritys
ten osuus yksityismetsistä tulevan puun 
korjuusta on nykyään noin 80 7.. Yksityis
metsistä tulevan puutavaran kaukokuljetuk
sesta metsäteollisuusyritykset huolehtivat 
lähes kokonaan. 

Laskelmat perustuvat pääasiassa Metsätehon 
aiempiin tutkimuksiin sekä Metsätehon käy
tettävissä oleviin muihin aineistoihin. 
Uutta tutkimusaineistoa on hankittu lähinnä 
puunhankinnan alueellisen keskittämisen 
vaikutusten selvittämiseksi. Kaikki las
kelmat on tehty vuodenvaihteen 1978/79 
hintojen ja kustannusten mukaan. 

2 TYÖMENETELMIEN KEHITTÄMISEN VAIKUTUS 
PUUNHANKINTAKUSTANNUKSIIN 

2.1 Puun kaato, karsinta ja katkonta 

Korjuukustannuksista puutavaran teon kus
tannukset muodostavat noin 70 7. . Metsäte
hon tilastojen mukaan monitoimikoneiden 
käyttö on lisääntynyt metsäteollisuusyri
tysten ja metsähallituksen puunhankinnassa 
siten, että 1970-l uvun alussa käyttökuntoi
sia monitoimikoneita oli 8, vuonna 1975 
70 ja vuonna 1978 noin 110. Nykyisin käy
tössä olevien monitoimikoneiden kapasiteet
ti mahdollistaa metsäteollisuusyritysten 
ja metsähallituksen puunhankinnassa 10 ••• 
15 7.:n koneellistamisasteen. 
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Kuva 2. Monitoimikoneilla korjatun puutavaran osuuden 
lisäämisen vaikutus puunkorjuukustannuksiin vuodenvaih
teen 1978/79 hi ntoj en j a kustannusten mukaan 

Ihmistyönä ja monitoimikoneilla suoritetta
van puutavaran teon vuodenvaihteen 1978/79 
kustannusten mukaan pelkät korjuukustannuk
set huomioon ottaen koneellisen työn osuus 
kannattaisi nykyisissä korjuuoloissa nostaa 
noin 35 7.:iin. Kuvassa 2 on esitetty puun
korjuun koneellistamisella saavutettavissa 
olevat säästöt korjuuvaiheen osalta. Lisä
koneellistamisella saavutettavat säästöt 
ovat koko korjattavaa p~umäärää kohti las
kettuna noin 0,40 mk/m eli suhteellisen 
vähäisiä. Toisaalta koneellistamisen li
sääminen esimerkiksi 10 7. :sta 29 7.:iin 
merkitsee keskimäärin 2,50 mk:n/m kustan
nussäästöä lisäkoneellistamisen avulla 
hankittuun puumäärään kohdennettuna. 

Ihmi styönä tapahtuvaa pu~tavaran tekoa on 
kehi t e tty j a voidaan ede l leen kehittää 
lähinnä seuraavin keinoin. 

Karsintaa nopeutetaan siirtymällä pirtnan
myötäisestä karsinnasta tynkäkarsintaan. 
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Katkontaa nopeutetaan siirtymällä kuitu
puiden määräpituisesta katkonnasta sil
mävaraisesti katkottuun liki- ja vapaan
pituiseen puutavaraan. Työn tuottavuutta 
pystytään lisäksi nostamaan siirtymällä 
2 ••• 3 m:n pituudesta 5 ••• 6 m:n pituuteen. 
Tällöin on kuitenkin otettava huomioon 
edellytyksenä olevan koneellisen kasauk
sen kustannusvaikutukset harvennushak
kuissa. 

Ergonomisesti oikeita työtapoja koskevaa 
koulutusta lisätään. 

Vajaakarsitun ja silmävaraisesti katkotun 
puutavaran teko on kaikki työvoimakustan
nukset (lakimääräiset sosiaalikustannukset 
sekä muut välilliset työvoimakus3annukset) 
mukaan lukien keskimäärin 5 mk/m halvempaa 
kuin pinnanmyötäisesti karsitun ja määrä
pituisen puutavaran teko. 

Pinnanmyötäisesti karsitun ja määräpituisen 
puutavaran osuus on keskimäärin 40 ••• 50 7. 
vuotuisesta kokonaiskorjuumäärästä. Ihmis
työnä tapahtuvan puutavaran teon kehittä
mismahdollisuuksien täysimääräinen hyödyn
täminen mahdollistaisi täten k~ko korjuu
määrää kohti 2,00 ••• 2,50 mk:n/m kustannus
säästön. 

2.2 Metsäkuljetus 

Metsäkuljetuskustannusten osuus korjuukus
tannuksista on noin 30 7.. Metsäteollisuus
yritysten puunkorjuusaa metsäkuljetus tapah
tuu nykyään lähes kokonaan metsätrakto
reilla. Pitkäaikaisen kehittämisen tulok
sena metsätraktorit ovat varmakäyttöisiä. 
Käyttöaikaan kuulumattomiin huoltoihin, 
korjauksiin ja muihin keskeytyksiin kuluu 
aikaa alle 20 7. kokonaistyöajasta. Tule
vassa kehittämisessä on tarpeellista pyr
kiä nykyistä kevyempään kalustoon, johon 
muun muassa materiaalien kehittyminen tar
joaa mahdollisuuksia. Käyttöasteen ja 
käyttötuntituotosten voidaan kuitenkin 
odottaa nykyisissä oloissa nousevan enää 
lievästi. Metsäkuljetuksen yksikkökustan
nusten arvioidaankin lähivuosina nousevan 
lähes yhtä nopeasti kuin kustannustekijöi
den hintojen. 

2.3 Kaukokuljetus 

Puutavaran eri kaukokuljetusmuotojen kus
tannustekijöiden hintojen kehitys ja suh
teellinen osuus sekä kehittämismahdolli
suudet huomioon ottaen autokuljetuskus-
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tannusten arvioidaan nousevan lähivuosina 
lähes yhtä nopeasti kuin kustannustekijöi
den hintojen. Autokuljetuskustannusten 
kehitystä suotuisampaan kustannuskehityk
seen arvioidaan olevan mahdollist~ päästä 
nippu-uitossa, jos sen kehittämismahdolli
suudet hyödynnetään täysimääräisesti. 
Uiton osuutta on kuitenkin nykyisissä olo
suhteissa vaikea lisätä kuljetukseen kulu
van ajan sekä nippu-uiton joustavuuteen ja 
tekniseen sopivuuteen liittyvien rajoitus
ten vuoksi. 

2.4 Päätelmät 

Työmenetelmien kehittämisessä puutavaran 
teon kehittämisen arvioidaan tarjoavan 
lähivuosina suurimmat kustannusten säästö
mahdollisuudet. Hakkuumiesten työllistämi
nen laman aikana on todennäköisesti ollut 
keskeisimpiä syitä siihen, minkä vuoksi 
puutavaran teon koneellistamisessa ei viime 
vuosina ole pystytty seuraamaan korjuukus
tannusten kannalta optimaalista kehitysno
peutta. Tätä nykyä on vielä saatavissa lähes 
riittävästi vakinaisia metsätyöntekijöitä. 
Ensi vuosikymmenellä riittävät peruataidot 
omaavan metsätyövoiman saannin arvioidaan 
olennaisesti vaikeutuvan, minkä vuoksi 
nykyisen työvoimakannan säilyttäminen on 
ollut tärkeää. Vakinaisten hakkuumiesten 
työmahdollisuuksien turvaaminen on laman 
aikana aiheuttanut eräissä puunhankinta
yrityksissä jopa sen, että monitoimikoneita 
on jouduttu seisottamaan. 

Epätietoisuus monitoimikoneiden tuotoksen 
laadusta verrattuna ihmistyönä tapahtuvan 
puutavaran teon laatuun on toinen merkit
tävä syy, joka on rajoittanut koneiden 
käytön halukkuutta. Monitoimikoneet eivät 
ole myöskään vielä olleet riittävän varma
käyttöisiä. 

Merkittäviä syitä vanhojen menetelmien 
käyttöön ihmistyövaltaisessa puutavaran 
teossa ovat olleet pienten leimikoiden 
pystymittauksen kalleus sekä liki- ja va
paanpituisen ja silmävaraisesti katkotun 
puutavaran pinomittausmenetelmän käyttöön
otossa esiintyneet vaikeudet. Kaikilla 
tehtailla ei myöskään ole ollut riittävää 
valmiutta käyttää vapaanpituista ja vajaa
karsittua puutavaraa. 

Eräissä uusimmissa monitoimikoneissa puun 
apteerausta ja syöttöä on kehitetty n11n, 
että tuotoksen laatu on Metsätehon alusta
vien tutkimustulosten mukaan kilpailukykyi
nen ihmistyövaltaisen puutavaran teon tuo-



toksen laatuun verrattuna. Vie kuitenkin 
useita vuosia, ennen kuin käytössä oleva 
monitoimikonekanta on saatu uudistettua. 
Myös ihmistyövaltaisten menetelmien kehit
tämismahdollisuuksien täysimääräiseen hyö
dyntämiseen menee useita vuosia. Lisäksi 
on otettava huomioon määräpituisen saha
tukin hankintatarpeen lisääntyminen, mikä 
voi alentaa tuotosta sekä koneellisessa 
että ihmistyövaltaisessa puutavaran teossa. 
Metsäteollisuuden verraten heikon kannat
tavuuden ja pelkällä työmenetelmien kehit
tämisellä nykyisissä oloissa aikaansaata
vissa olevien kustannussäästöjen vähyyden 
vuoksi onkin lähivuosina kaikin keinoin 
pyrittävä käyttämään hyväksi myös kaikki 
ne mahdollisuudet, joilla työmenetelmien 
valintaa ja resurssien käyttöä voidaan 
tehostaa. 

3 PUUNHANKINNAN ALUEELLISEN KESKITTÄMISEN 
VAIKUTUS PUUNHANKINTAKUSTANNUKSIIN 

3.1 Yleistä 

Metsäteollisuus saa puuraaka-aineestaan 
70 •.• 80 i. yksityismetsistä. Samalla alu
eella toimii yleensä monta eri korjuuorga
nisaatiota ja metsänomistajien tekemät 
puun myyntiä ja leimikoiden sijoittamista 
koskevat päätökset perustuvat yleensä pel
kästään tilakohtaisiin näkemyksiin. Kun 
suurin osa yksityismetsälöistä on kooltaan 
varsin pieniä ja alueellisesti hajanaisia, 
puunhankintaresurssien käyttöä voidaan 
tehostaa keskittämällä puunhankinnan eri 
toimintoja alueellisesti. Myös työmenetel
missä tapahtuva kehitys pystytään tällöin 
hyödyntämään nykyistä paremmin. Tähän
astisten kokemusten perusteella seuraavan 
kaltaisen toiminnan arvioidaan tarjoavan 
parhaat edellytykset edellä mainittujen 
tavoitteiden saavuttamiselle. 

Puun ostoa, korjuuta ja kaukokuljetusta 
varten muodostetaan asteittain mahdolli
simman yhtenäisiä ja laajoja toiminta-alu
eita . Puun osto ja korjuu keskitetään 
näillä alueilla yhdelle hankintaorganisaa
tiolle. Toiminta-alueita nimitetään seu
raavassa korjuualueiksi. 

Korjuualueiden sisälle muodostetaan alueel
lisesti kattava suunnitelmallisesti toimi
vien metsäyhteistyöalueiden verkko. Tältä 
pohjalta puunhankinta suunnitellaan ja 
toteutetaan metsänomistajien vuotuinen 
rahantarve ja teollisuuden puuntarve läh-

tökohtina alueellisen suunnitelman anta
maan informaatioon perustuen teollisuuden 
ja metsänomistajien yhteistyönä. 

3.2 Korjuualueen muodostamisen vaikutus 

3.2.1 Tutkimusaineisto 

Korjuualueen muodostamisen vaikutusta puun
hankintakustannuksiin tarkasteltiin konk
reettisella esimerkkialueella, joksi valit
tiin Heinäveden kunta. Tähän kuntaan pää
dyttiin, koska sen alueella toimivien puun
hankkijoiden lukumäärän arvioitiin kuvaavan 
melko hyvin suuressa osassa maata puun han
kinnassa vallitsevaa tilannetta. Kunnan 
alueella toimi hankintavuonna 1978/79 yh
deksän puunhankkijaa. 

Nykyistä hajaostotilannetta ja metsälökoh
taista toimintaa kuvaava tutkimusaineisto 
koottiin yhdessä Itä-Suomen Puuyhtymän 
kanssa joulukuussa 1978. Jokaisen Heinä
veden kunnan alueella toimivan puunhankki
jan osalta selvitettiin 1.7. ja 30.11.1978 
välisenä aikana yksityismetsistä ostettujen 
pysty- ja hankintaleimikoiden kokonaismää
rä, leimikoiden sisältämät puumäärät, lei
mikoiden korjuutekniset olosuhteet sekä 
keskinäinen sijoittuminen. Lisäksi jokaista 
puunhankkijaa pyydettiin arvioimaan kysei
sen ajanjakson kuluessa ostetun puumäärän 
osuus hankintavuoden 1978/79 kokonaisosto
määrästä. Näiden arvioiden perusteella 
ostettuja leimikoita koskevat tiedot yleis
tettiin koskemaan hankintavuoden 1978/79 
puunhankintamäärää ja keskimääräisiä kor
juuoloja. Hankintavuoden kokonaisosto~ä
räksi arvioitiin yhteensä 257 780 m •3 
Tästä pystykauppojen osuus oli 246 608 m 
ja 542 leimikkoa. Laskelmat koskevat yksi
tyismetsistä ostettujen pystyleimikoiden 
puunhankintakustannuksia. Pystyleimikoiden 
keskimääräiset korjuutekniset olosuhteet 
sekä autokuljetuksen kuormauspaikkaluokan 
1 osuus on eri puunhankkijoiden osalta 
esitetty taulukossa 3. 

Eri yritysten ostamat leimikot jakautuivat 
hakkuutavoittain taulukon 4 mukaisesti. 

Hankintavuonna 1978/79 ostettiin etupäässä 
tukkipuuta. Leimikoiden korjuutekniset 
olosuhteet ovat tästä syystä paremmat kuin 
muina hankintavuosina keskimäärin. Leimi
koiden korjuu- ja kaukokuljetuskelpoisuus 
oli myös varsin hyvä ja puu ostettiin pää
osiltaan niin varhain, etteivät nämä teki
jät rajoittaneet merkittävästi eri työnvai
heiden keskitettyä suorittamista. 
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TAULUKKO 3 

Puun-
hankinta 
yritys 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Yhteensä 
tai keski 
määrin 

TAULUKKO 4 

Puun-
hankinta-
yritys 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Keski-
määrin 

Leimikoiden keskimääräinen jakautuminen 
korjuuteknisten olosuhteiden mukaan 

Autokul-
Osuus , Leimikon Leimikor Keskim. jetuksen 

% kunnan keski- keski- metsä- varasto-
kokonais koko , tiheys, "uljetus- paikka-
ostomää- 3 m3/ha matka, luokan 1 
rästä m m osuus, % 

14 464 144 37;8 85 
9 414 148 187 80 
6 267 146 319 86 

26 483 120 300 97 
7 352 147 275 24 

13 570 122 280 90 
8 368 123 274 . 96 
4 454 144 261 92 

13 704 112 404 98 

100 455 131 306 87 

Leimikoiden keskimääräinen jakautuminen 
hakkuutavoittain 

Suojus- Harven-Avo- tai sie Ylispuu Yh-
hakkuu hakkuu nus- teensä menpuu- hakkuu 

hakkuu 

% hankintamäärästä 

90 2 1 7 100 
85 5 7 3 100 
88 0 10 2 100 
78 0 3 19 100 
84 0 6 10 100 
74 10 6 10 100 
79 7 7 7 100 
70 0 29 1 100 
73 3 3 21 100 

80 3 6 11 100 

3.2 . 2 Laskennalliset puunhankinta
kustannukset hajaostossa 

Varsinaisesta korjuuvaiheesta aiheutuvat 
kustannukset määritettiin siten, että eri 
yritysten leimikot jaettiin ensin leimi
koiden korjuukelpoisuuden ja työmenetelmän 
mukaan neljään yhtäjaksoisesti korjattavaan 
leimikkoryhmään seuraavasti . 
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Kelirikko- ja kesäkorjuukelpoiset koneel
liseen korjuuseen soveltuvat leimikot. 

Muut koneelliseen korjuuseen soveltuvat 
leimikot. 

Kelirikko- ja kesäkorjuukelpoiset ihmis
työvaltaisilla menetelmillä korjattavat 
leimikot. 

Muut ihmistyövaltaisilla menetelmillä 
korjattavat leimikot. 

Leimikot jaettiin koneellisilla ja ihmis
työvaltaisilla menetelmillä korjattaviin 
ryhmiin leimikoiden korjuuteknisten olo
suhteiden perusteella siten, että ihmis
työvaltaisten ja koneellisten korjuuket
JUJen osuus muodostui korjuukustannusten 
kannalta optimaaliseksi. Korjuukustannuk
set laskettiin leimikkoryhmittäin niiden 
keskimääräisten korjuuteknisten olosuhtei
den ja kuvissa 14-17 (s. 26-28) esitettyjen 
kustannusfunktioiden perusteella. Pystyyn 
mitattujen leimikoiden korjuuteknisten olo
suhteiden perusteella rungon keskiko~ona 
käytettiin harvennushakkui~sa 0.090 m :ä, 
suojuspuuhakkuissa 0.250 m :ä, avohakk~issa 
0.300 m3:ä ja ylispuuhakkuissa 0.500 m :ä. 
Korjuukustannukset on esitetty taulukossa 
5. Koneellisesti korjatun puun osuudeksi 
muodostui eri yritysten yhteensä korjaa
masta puumäärästä 45 %. 

Korjuukoneiden siirtomatkat leimikolta 
toiselle määritettiin kullekin yhtäjaksoi
sesti korjattavalle leimikkoryhmälle erik
seen. Siirtojen kustannukset on laskettu 
määrittämällä ensin leimikoiden keskimää
räisten välimatkojen, siirron valmistelu
aikojen ja koneiden kulkunopeuden perus
teella keskimääräinen siirtymismatka ja 
siirtymisaika leimikolta toiselle. Siirto
jen valmisteluihin ja varsinaisiin siirty
misiin kuluvan ajan hinnaksi on laskettu 
70 ••• 80% korjuutyön tuntikustannuksista. 
Hakkuumiesten leimikolta-toiselle-siirty
misen kustannukset arvioitiin niin vähäi
siksi, ettei niitä otettu laskelmissa huo
mioon. 

TAULUKKO 5 Keskimääräiset välittömät 
korjuukustannukset 

Puunhankintayritys mk/m3 

1 35,28 
2 32,63 
3 35 , 11 
4 36,47 
5 35,20 
6 34,93 
7 34,47 
8 32,68 
9 37.72 

Keskimäärin 35,42 



Hakkuumiesten ja metsäkoneiden kuljetta
jien keskimääräinen kulkemismatka työmaille 
määritettiin seuraavin perustein. Leimi
koiden rakenteen ja välimatkojen sekä hak
kuumiesten ja korjuukoneiden vuosituotos
ten perusteella määritettiin aluksi alueen 
laajuus, jossa hakkuumiehet j a metsäkonei
den kuljettajat joutuvat työskentelemään 
kiinteästä asuinpaikasta käsin . Leimikko
olojen oletettiin olevan Heinäveden kunnan 
ulkopuolella samanlaiset kuin Heinäveden 
kunnassa . Keskimääräinen kulkemismatka 
työmaalle on linnuntietä noin 2/3 toimin
ta-alueen säteestä . Lähelle todellista 
kulkemismatkaa arvioitiin päästävän siten, 
että tämä etäisyys kerrottiin luvulla 1 . 5 . 

Hakkuumiesten siirtymiskustannukset las
kettiin siten, että hakkuumiesten oletet
tiin kulkevan työmaalle yksinään omalla 
autollaan. Auton kilometrikustannuksina 
käytettiin 0,69 mk :aa ja t yöpäivien vuo
tuiscna l ukumääränä 220 :tä . Metsäkonei
den kuljettajien matkakustannukset on las
kettu olettamalla, että jokaisen työvuoron 
kuljettajat liikkuvat yksinään omalla autol
laan. Auton kilometrikustannukset olivat 
samat kuin edellä ja työpäivien vuotuisena 
määränä käytettiin 240:tä. Hakkuumiesten 
ja korjuukoneiden siirtymismatkat ja -kus
tannukset on esitetty taulukossa 6. 

Avohakkuuleimikoiden ja koneelliseen kor
juuseen soveltuvien leimikoiden suuren 
osuuden vuoksi kaikkien leimikoiden mitta
usmenetelmäksi valittiin pystymittaus. 

Leimikoiden korjuuteknisten olojen sekä 
leimikoiden keskimääräisen etäisyyden 
perusteella mittauksen keskimääräisiksi 
kokonaiskustannuksiksi arvioitiin Metsä
tehon suorittamien pystymittauksen ajan3 
menekkitutkimusten perusteella 3,50 mk/m 

Kaukokuljetuksen kustannustekijöistä las
kelmissa otettiin huomioon ainoastaan auto
kuljetuksen varastopaikkaluokka, koska 
puunh~nkinnan alueellinen keskittäminen 
vaikuttaa yhden kunnan , puitteissa suori
tettavissa laskelmissa lähinnä vain siihen. 

Puunhankinnan yleiskustannukset sisältävät 
työnjohtajatason toimihenkilöiden ajankäy
tön. Tämä selvitettiin haastattelemalla 
yritysten toimihenkilöitä. Sellaisia toi
mihenkilöitä oli 29, joiden vuotuinen työ
aika kului kokonaan Heinäveden kunnassa 
tapahtuvaan puunhankintaan. Keskimääräi
siksi vuosikustannuksiksi laskettiin toi
mihenkilöä kohti palkka- ja sosiaalikus
tannukset mukaan l ukien 70 000 mk. Puun
hankinnan yleiskustannuksia p11r1es1m1es
ja keskuskonttoritasol l a ei ollut mahdol
lista selvittää pelkästään Heinäveden 
osalta. Keskimääräisiksi yleiskus3annuk
siksi muodostui täten 8, 10 mk / m • Kun 
yleiskustannuksia myöhemmin verrataan mui
hin vaihtoehtoihin, on hajaostoon perustu
vaa toimintaa ajateltu kehitetyn niin, että 
toimihenkilöiden kokonaismäärä laskee 23 
h~nkilöön ja yleiskustannukset 6,35 mk:aan/ 
m • Työnjohtajien kesk~määräinen vuosituo
tos on tällöin 11 000 m ja hajaostoon pe-

TAULUKKO 6 Hakkuumiesten ja korjuukoneiden kuljettajien kulkemismatkat j a - kustannukset 
sekä korjuukoneiden siirtymismatkat ja -kustannukset 

Kul keminen omalla autolla 

Puunhankin ta-
yritys Hakkuumies 

km*) mk/m3 **) 

1 9 0 , 75 
2 11 0 ,91 
3 13 1, 15 
4 6 0 , 56 
5 11 1, 22 
6 9 0,75 
7 14 1, 26 
8 14 1,54 
9 9 0 ,84 

Keskimäär in 9 0 ,86 

* ) Keskimäär ä inen etäisyys kotoa 
**) Koko korj a t t avaa puumäär ää kohti 

Kuormatraktori n- Monitoimikoneen-
kuljettaja kuljettaja 

km*) mk/m3 **) km*) mk/m3 **) 

12 0, 21 18 0,14 
14 0,26 22 0,16 
17 0,31 29 0,19 
8 0,15 14 0, 09 

16 0,30 36 0,14 
12 0,21 18 0 ,13 
19 0,34 31 0 , 20 
21 0 ,39 44 0 , 19 
12 0, 22 22 0 ,12 

13 0,23 22 0-. 14 

Koneen s i i rtyminen l eimi kol ta 
toiselle 

Kuormatrakt or i Moni to imikone 

km mk/m3 **) km mk/m3 **) 

·16 0 , 61 25 0 ,30 
18 0 , 71 19 0 , 66 
17 1 , 09 27 0 ,59 
12 0 , 53 15 0 , 34 
19 0 , 86 31 0 , 45 
16 0 , 59 22 0 ,37 
16 0 , 77 23 0 , 45 
20 0 , 70 26 0 , 47 
13 0 , 38 28 0 , 14 

15 0 ,63 22 0,38 
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rustuvan toiminnan on arvioitu olevan sekä 
työmenetelmien käytöltään että toimihenki
löstöitään tehokkaasti järjestetty. 

3.2.3 Laskennalliset puunhankinta
kustannukset korjuualueella 

Laskelmien lähtökohtana pidetään, että 
korjuualueella puun ostosta ja korjuusta 
vastaa vain yksi puunhankintaorganisaatio. 
Puukaupat metsänomistajien kanssa solmitaan 
samalla tavalla kuin hajaostoissakin. 
Leimikoiden myyntiajankohtaan, metsälö
kohtaiseen sijoittumiseen ja korjuutekni
siin oloihin korjuualueen muodostaminen 
ei näin ollen vaikuta. Tämän tutkimuksen 
laskelmissa leimikot on oletettu ostetun 
niin varhain, ettei se rajoita puunhankin
nan myöhempien työnvaiheiden keskitettyä 
suorittamista. 

Puunhankintaresurssien mahdollisimman te
hokkaan käytön kannalta korjuualueiden koko 
vo~s~ olla hyvinkin suuri. Rajoittavana 
tekijänä on lähinnä se, millaisiin järjes
telyihin samalla alueella toimivien puun
hankkijoiden lukumäärä huomioon ottaen on 
mahdollista päästä. Edellä ma~n~ttujen 
näkökohtien perusteella korjuualueiden muo
dostamisen tavoitteena on tässä tutkimuk
sessa pidetty ratkaisumallia, joss3 kor
juualueelta hankitaan noin 60 000 m vuo
dessa. 

Resurssien tarve yhdellä korjuualueella 
ilman pystymittausresursseja on esitetty 
taulukossa 7. Hankintakauppojen osuudeksi 
resurssien tarvelaskelmaa laadittaessa on 
oletettu 20 ••• 30 7. . Metsänhoitoyhdistyksen 
on oletettu vastaavan metsänhoitotöistä ja 
vakinaisia hakkuumiehiä on oletettu korjuu
resursseista käytettävän keskimäärin yhden 
kuukauden ajan metsänhoitotöihin. 
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TAULUKKO 7 Korjuual ueen puunhankinta
resurssit 

Resurss i t yyppi Tarve, 
henkeä tai konetta 

Hakkuumies 2G-25 

Kuo rmat raktori 2-3 

Moni t oimikone 0.5 

Oston , korj uun ja 
suunni ttelun 3 
t yönj oh to 

Ostossa, korjuussa ja suunnittelussa tar
vittavien työnjohtajien määrää koskeva 
arvio perustuu Metsätehon jäsenyrityksistä 
koottuihin tietoihin eri toimihenkilötyyp
pien vuosituotoksista. Toisena perusteena 
käytettiin tutkimusalueelia toimivien työn
johtajien näkemyksiä. Nämä koottiin yh
teisessä neuvottelussa, jossa heille esi
tettiin korjuua l ueen puunhankintaolosuh
teet ja korjuualueelle suunniteltu puun
hankintaorganisaatio. Hakkuumiesten ja 
koneiden tarvetta koskevat arviot perustu
vat Metsätehon näiden resurssien nykyistä 
tuotostasoa koskeviin tutkimuksiin. 

Toimihenkilöiden keskimääräisiksi vuosi
kustannuksiksi laskettiin hajaostotilanteen 
mukainen 70 000 mk. Näillä perusteil l a 
yleiskustannusten säästöksi hajaostoon 
verrattuna muodostui 3,09 mk / m3. Käytän
nön kokemuksia toimihenkilöiden tuotos
tasosta korjuualueen kaltaisissa oloissa 
on kuitenkin varsin vähän. Laskelmien 
mukainen säästö yleiskustannuksissa voita
neenkin saavuttaa vasta usean vuoden kulut
tua. 

Hakkuutyövoima ja korjuukoneet pystytään 
monitoimikonetta lukuun ottamatta työllis
tämään kokonaan samalla korjuualueella. 
Se lyhentää hakkuutyövoiman ja metsäko
neiden kuljettajien kulkemismatkoja sekä 
korjuukoneiden siirtymismatkoja. Hakkuu
miesten ja korjuukoneiden kuljettajien kul
kemismatkat ja korjuukoneiden siirtymis
matkat sekä kulkemis- ja siirtymiskustan
nukset (taulukko 8) on laskettu samoja 
perusteita käyttäen kuin hajaostoon perus
tuvassa puunhankinnassa. 

TAULUKKO 8 Hakkuumiesten ja korjuukoneiden kuljet t ajien 
keskimääräiset kulkemismatkat ja 
-kustannukset sekä korjuukoneiden keski
määräiset siirtymismatkat ja - kustannukset 

Keskimääräinen Kustannukset, 
Kustannustekijä etäisyys , km mk/m 3 

Kulkeminen omalla 
autolla 
- Hakkumnies 3 0 , 29 
- Kuormatraktorin-

kuljettaja 4 0,08 
- Monitoimikoneen-

kuljettaja 7 0 , 05 

Koneen siirtyminen 
leimikolta toiselle 
- Kuormatrakto r i 6 0 , 49 
- Monitoimikone 8 0,24 



Metsä- ja uittoalan työehtosopimuksen mu
kaan kulkemiskorvauksen maksaminen edellyt
tää vähintään 3 km:n yhdensuuntaista etäi
syyttä kotoa. Hakkuumiehiä kulkee samassa 
autossa työmaalle myös todennäköisesti 
enemmän, kuin tämän tutkimuksen laskenta
perusteissa on oletettu. 

Korjuualueen muodostaminen ei vaikuta lei
mikoiden korjuuteknisiin oloihin ja sijoit
tumiseen. Tästä syystä välittömät korjuu
kustannukset arvioitiin samoiksi kuin haja
ostoon perustuvassa puunhankinnassa. Siir
tymiseen kuluvan ajan väheneminen tosin 
parantaa korjuukoneiden ja hakkuutyövoiman 
käytön tehokkuutta. Sen vaikutusta työme
netelmien käyttöön ja kustannuksiin on 
kuitenkin vaikea erikseen arvioida. Koneel
listen ja ihmistyöval taisten menetelmien 
osuus onkin oletettu korjuualueella samaksi 
kuin hajaostotilanteessa. 

Puutavaran kaukokuljetuksen osalta korjuu
alueiden muodostamisella on mahdollista 
parantaa varasto-oloja, koska samalle va
rastoalueelle saadaan ohjattua aikaisempaa 
suurempia puumääriä. Varasto-olot olivat 
tutkimusalueelia kuitenkin myös hajaosto
tilanteessa erittäin hyvät eikä korjuu
alueen muodostamisella tältä osin saavu
tettu mitään merkittävää kustannussäästöä. 

Pystymittauksessa korjuualueen leimikot 
voidaan koota yhdeksi työmaaksi, jolloin 
kulkemiskustannukset vähenevät. Myös koe
puiden määrää voidaan vähentää, sillä alu
eella arvioidaan olevan mahdollista käyttää 
yhteisiä koepuita. Mittauskustannusten 
keskimääräiseksi säästöksi hajaostoon ver
rattuna arvioitiin 0,35 mk/m3. 

Korjuualueen muodostamisen kokonaisvaikutus 
puunhankintakustannuksiin on esitetty tau
lukossa 9. Suurin merkitys on toimihenki
löiden tarpeen vähenemisellä. Korjuun ja 
kaukokuljetuksen kustannussäästöt jäivät 
selvästi vähäisemmiksi. Lisäksi työmene
telmien käytössä ja autokuljetuksen varas
to-oloissa on epäilemättä mahdollisuus 
myös säästää kustannuksia, mikä ei tullut 
esille tämän tutkimuksen laskelmissa. 

Yleisesti kustannussäästöjen mahdol"lisuuk
sista voidaan todeta se, että hajaostojen 
keskimääräistä parempien korjuuolojen vuok
si keskitettyyn toimintaan siirryttäessä 
kustannukset alenivat todennäköisesti vä
hemmän kuin myöhempien hankintavuosien 
aikana. 

TAULUKKO 9 Korjuualueen mahdollistama 
puunhanki ntakus t annusten s äästö ha j a
os t oon ja metsälökohtaiseen to imintaan 
perustuvaan puunhanki ntaan verrattuna 

Kustannustekijä Säästö , mk/m 3 

Korjuumenetelmien käyttö -
Kulkemi nen ja koneiden 
siirtyminen 1,10 

Mi ttaus . 0,35 

Yleiskus tannukset 3 , 09 

y h t e e n s ä 4,54 

3.3 Suunnitelmallisen metsäyhteistyön 
vaikutus 

. 

Suunnitelmallisella metsäyhteistyöllä tar
koitetaan seuraavassa varsinaisen yksityis
metsätalouden alueelliseen suunnitteluun 
perustuvaa sääntömääräistä yhteistoimintaa 
samalla alueel la sijaitsevien metsälöiden 
omistaJ1en kesken. Metsäyhteistyöalueita 
muodostettaessa tärkeänä on pidetty riit
tävän hyvien toimintaedellytysten varmis
tamiseksi sitä, että metsänomistajat tun
tevat toisensa. Tämä on rajoittanut aluei
den tyypillisen koon 20 •.• 60 metsälöön ja 
1 000 •.• 5 000 metsähehtaariin. 3 Vuotuinen 
myyntimäärä on 3 000 ••• 15 000 m. · 

Metsäyhteistyön yleisimpien sääntöjen 
mukaan leimikot myydään samanaikaisesti 
yhteismyyntinä. Metsänomistaja päättää 
kuitenkin aina puun myyntimäärän eri han
kintavuosina. Leimikon sijoitussuunnitel
man laadintaa varten aluesuunnitelma yleen
sä sisältää koko metsäyhteistyöalueen kat
tavan kuviokohtaisen hakkuiden kiireelli
syyskartan, josta ilmenevät seuraavan 10-
vuotiskauden aikana hakattavaksi ehdotetut 
metsikkökuviot hakkuutavan ja hakkuun kii
reellisyyden mukaan. 

Suunnitelmallisen metsäyhteistyön vaiku
tusta puunhankintakustannuksiin tarkastel
tiin olettamalla toiminnan peittävän koko 
korjuualueen. Metsäyhteistyöalueen ja 
korjuualueen kokoa koskevien näkökohtien 
perusteella korjuualueen sisällä olisi 
5 ••• 10 suunnitelmallisesti toimivaa metsä
yhteistyöaluetta. Heinäveden kunnassa oli 
vuonna 1978 viisi metsäyhteistyöaluetta. 
Laskelmissa oli niiden pienen määrän vuoksi 
meneteltävä siten , että yhden metsäyhteis
työalueen hankintao l ot yleistettiin koko 
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korjuualueelle. Esimerkkialueeksi valit
tiin Koillis-Heinäveden metsäyhteistyöalue, 
sillä tämän alueen piirissä vallitsevien 
puunhankintaolojen arv101t11n parhaiten 
kuvaavan metsäyhteistyöalueiden keskimää
räisiä olosuhteita. Koillis-Heinäveden 
metsäyhteistyöalueen koko on 2 245 ha kas
vul l ista metsämaata, metsälöiden lukumäärä 
74 ja keskikoko noin 30 ha sekä vuotuinen 
hakkuusuunnite noin 7 600m3. Metsäyhteis
työalueeseen kuuluvat metsälöt kattavat 
noin 60 7. alueen kokonaismetsäalasta. 

Laskelmiin sisältyvä tutkimusaineisto kos
kee hankintavuotta 1978/79 ja se koottiin 
yhteistyössä Heinäveden metsänhoitoyhdis
tyksen ja Itä-Savon piirimetsälautakunnan 
kanssa. Metsäyhteistyöalueelta selvitet
tiin jokaisen metsäyhteistyöalueeseen kuu
luvan tilan myyntimäärä ja myyntitapa . 
Laskelmat koskivat pystyleimikoiden puun
hankintakustannuksia . Pystyleimikoiden 
osuus oli lähes 95 i. alueen koko myynti
määrästä. Hankintavuonna 1978/79 puuta 
myyneiden metsänomistajien lukum~ärä oli 
43 ja kokonaismyyntimäärä 10 434 m . 

Metsälökohtainen rahantarve , hakkuiden 
kiireellisyys sekä puutavaralajien hinta
suhteet huomioon ottaen leimikot pyrittiin 
sijoittamaan hakkuutoiminnan piiriin tule
ville metsälöille niin, että samana vuo
denaikana ja samalla korjuumenetelmällä 
korjattavien leimikoiden yhteinen puumäärä 
oli mahdollisimman suuri ja leimikot olivat 
mahdollisimman lähellä toisiaan. Lisäksi 
pidettiin silmällä resurssien tasaista 
työllistämistä hankintavuoden eri kuukau
sina sekä keskitysmahdollisuuksien varaa
mista myös tulevia hankintavuosia varten . 
Heinäveden metsänhoitoyhdistyksen ja Itä
Savon piirimetsälautakunnan toimihenkilöt 
tarkistivat leimikkosuunnitelman toteutta
miskelpoisuuden . Yhteismyynnin oletettiin 
tapahtuneen niin varhain, ettei se rajoita 
muiden työnvaiheiden keskitettyä suoritta
mista. 

Välittömät korjuukustannukset sekä hakkuu
miesten ja korjuukoneiden kuljettajien 
kulkemisen ja koneiden siirtojen kustannuk
set laskettiin samoilla perusteilla kuin 
hajaostoon ja korjuualueeseen perustuvassa 
puunhankinnassa. Koneellis t en menetelmien 
osuudeksi muodostui 52 i. . Koneeliisten 
korjuumenetelmien käyttömahdollisuuksien 
lisääntyminen alensi kes~imääräisiä kor
juukustannuksia 0,26 mk/m hajaostoon ja 
korjuualueeseen perustuvaan puunha~in
taan verrattuna. Hakkuumiesten ja metsä
koneiden kul jettajien kulkemisesta sekä 
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TAULUKKO 10 Ko r juualueessa kehittyvän suunni te l 
mallisen metsäyhteistyön mahdollistama 
puunhankintakustannusten säästö 
hajaostoon ja metsälökohtaiseen 
t oimintaan verrattuna 

Kus t annus t ekijä Säästö , mk/m 3 

Korjuumenete lmi en käyttö 0 , 26 

Kulkeminen j a koneiden 
s i irtyminen 1, 10 

Mi t taus ja l e imaus 0 , 70 

Yl eiskus t annukset 4, 18 
.c 

y h t e e n s ä 6 , 24 

koneiden s11rrosta aiheutuvien3kustannusten 
säästöksi muodostui 1,10 mk/m hajaostoon 
verrattuna. Kustannussäästö oli sama kuin 
pelkän korjuualueen muodostamisella saavu
tettiin. Metsäyhteistyöalueella pysty
mittaus on mahdollista tehdä leimaukseen 
liittyvänä työnvaiheena keskitetysti kaupan
teon jälkeen . Myös koepuumäärä vähenee, 
sillä koko alueella voidaan käyttää yhtei
siä koepuita. Koepuiden mittauskustannuk
sista, matkakustannuksista, leimausluette
lon tekokustannuksista sekä puumääräarvion 
kenttätöiden kustannuksista saatavien3sääs
töjen on arvioitu alentavan 0,70 mk/m pys
tymittauksen kustannuksia hajao~totilan
teeseen verrattuna eli 0,35 mk/m korjuu
alueiden puitteissa tapahtuvan to1m1nnan 
kustannustasoon verrattuna . Työnjohtajien 
tarpeen on arvioitu vähenevän korjuualu
eella kahteen henkilöön, koska varsinkin 
puun ostoon kuluva aika vähenee olennai
sesti. Yhdistelmä edellä mainituista sääs
töistä on taulukossa 10 . 

Pelkän korjuualueen muodostamiseen verrat
tuna suunnitelmallisen metsäyhteistyön 
lyhyellä aikavälillä hyödynnettävissä ole
va kustannussäästö oli tutkimuskohtee~si 
valitulla esimerkkialueella 1,70 mk/m • 
Kustannusten aleneminen johtuu yleiskus
tannusten alenemisesta sekä puunhankinta
resurssien käytön tehokkuuden paranemises
ta ja korjuumenetelmien käytön edullisuus
suhteiden muutoksesta. 

3 . 4 Päätelmät 

Puunhankinnan alueellisesta keskittämisestä 
koituvien etujen saavuttaminen edellyttää 
puunhankintaorganisaatioiden lukumäärän 



supistamista. Tämä koskee erityisesti 
pienten ja keskisuurten integroitumattomien 
sahojen puunhankintaa. Niiden olisi tur
vattava puuraaka-aineen saanti sitovin 
toimitussopimuksin. 

Korjuualueiden muodostaminen aiheuttaa myös 
sen, että jokainen puunhankkija ei saa 
omalta hankinta-alueeltaan riittävästi tar
vitsemaansa puutavaralajia. Toisaalta saa
tetaan joutua korjaamaan itselle sopimatto
mia puutavaralajeja. Sitovat puutavarala
J1en vaihtosopimukset yritysten kesken 
ovat näin ol len yhtenä edellytyksenä kor
juualueiden muodostamiselle. Puunhankinta
alue on usein jouduttu ulottamaan varsin 
laajalle nimenomaan siitä syystä, että on 
haluttu turvata tietyn puutavaralajin 
saanti. 

Metsänomistajille korjuualueiden muodosta
minen merkitsee kilpailun vähentymistä puun 
ostossa. Metsäyhteistyöalueen puunhankin
nan keskittäminen yhdelle karjaajalle on 
kuitenkin perusedellytys suunnitelmallisen 
metsäyhteistyön tarjoamien potentiaalisten 
etujen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. 
Siksi myös metsänomistajien pitkän aika
välin etujen mukaista on kehittää puun hin
noittelujärjestelmä sellaiseksi, ettei se 
raJ01ta puunhankinnan keskittämistä esi
tettyyn suuntaan. 

Puunhankinnan alueellinen keskittäminen 
vähentää toimihenkilöiden tarvetta, jos 
puunhankintamäärät säilyvät ennallaan. 
Toimihenkilöiden luontainen vaihtuma ja 
eläkejärjestelyjen mahdollisuudet edusta
vat tällöin vähimmäisnopeutta, jolla esi
tetyn kaltaisiin järjestelyihin voidaan 
päästä. 

Puunhankinnan organisoinnin kehittäminen 
edellä esitettyyn suuntaan onkin varsin 
vaikeaa, -koska osa puunhankinnan osapuo
lista voi kokea toiminnan itselleen aina
kin lyhyellä aikavälillä epäedulliseksi. 
Edellytyksenä on puunhankinnan eri osa
puolten yhteistyön jatkuva kehittäminen ja 
laskentaperusteiden mukaisiin järjeste
lyihin voitaneenkin päästä ainoastaan as
teittain pitkän ajan kuluessa. 

Laskelmat antavat karkean arvion puunhan
kinnan alueellisesta keskittämisestä koi
tuvien kustannussäästöjen määrästä. Eniten 
kustannussäästöjen mahdollisuuksiin vaikut
taa samalla alueella toimivien puunhankki
joiden lukumäärä j a korjuuolot, jotka vaih
televat huomattavasti eri osissa maata. 
Suurin hyöty puunhankinnan alueellisesta 

keskittämisestä saadaan silloin, kun kor
juualueiden rajaamisen lähtökohtana pide
tään puutavaran kaukokuljetuskustannusten 
kokonaissumman minimointia kaikkien tie
tyllä suuralueella toimivien yritysten kan
nalta. Tällöin myös kaukokuljetusmatkat 
saadaan lyhenemään . Tästä aiheutuva kus
tannussäästö ei tullut esille kuntatasolla 
suoritetussa laskelmassa. 

4 PUUNHANKINTAMÄÄRIEN VUOSI- JA 
KAUSIVAIHTELUN VÄHENTÄMISEN VAIKUTUS 
PUUNHANKINTAKUSTANNUKSIIN 

4.1 Vuosivaihtelun vaikutus 

4.1.1 Yleistä 

Puunhankintaresurssien tehokkaan työllis
tämisen kannalta olisi parasta, että han
kintamäärät vaihtelisivat vuosittain mah
dollisimman vähän. Hakkuumäärien vuosi
vaihtelu on kuitenkin ollut esimerkiksi 
tällä vuosikymmenellä edellisvuoden tasoon 
verrattuna 5 ••• 15 7. (kuva 3) . 

Seuraavassa pyritään määrittämään, miten 
hankintamäärien määräsuuruinen aleneminen 
normaalivuoden tasosta vaikuttaa puunhan
kinnan yksikkökustannuksiin. Normaaliti
lanteena pidetään metsäteollisuuden tuo
tantokapasiteetin 90 7. :n käyttöastetta, 
joka kotimaisen ensiasteisen ainesraakapuun 
tarpeena m3rkitsee tällä hetkellä noin 40 
miljoonan m :n vuotuista puunhankintamää
rää. 
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Hankintamäärän lisäämismahdollisuudet maa
räytyvät lisäresurssien käyttöönotto- ja 
saantimahdollisuuksien sekä puunhankinta
resurssien joustavuuden mukaan. Kokemusten 
perusteella hankintamäärien arvioidaan 
voivan nousta normaal~määrästä vuosittain 
ainakin 3 ••• 4 milj. m ilman, että puunhan
kinnan yksikkökustannukset mainittavasti 
nousevat. 

4.1.2 Koneellinen puutavaran teko 
ja metsäkuljetus 

Yleisimpien korjuukoneiden käyttötuntikus
tannusten keskimääräinen rakenne täystyöl
lisyyden vallitessa on esitetty taulukossa 
lL 

Pienten ja keskikokoisten kuormatraktorei
den käyttö perustuu yleensä yksivuorotyöhön. 
Vuotuiseksi käyttöajaksi täystyöllisyyden 
vallitessa on arvioitu 1 500 käyttötuntia. 
Suuria metsätraktoreita sekä monitoimi
koneita on käytettävä niiden kalliin han
kintahinnan vuoksi kaksivuorotyössä. Suu
rien metsätraktoreiden vuotuiseksi käyttö
ajaksi on laskettu täystyöllisyyden valli
tessa 2 800 tuntia, prosessorityyppisen 
monitoimikoneen 2 300 tuntia ja harvesteri
tyyppisen monitoimikoneen 2 100 tuntia. 
Poisto- ja korkokustannukset on laskettu 
siten, että kuormatraktoreiden poistoaika
na on käytetty 10 400 käyttötuntia ja moni
toimikoneiden 10 000 käyttötuntia. 

Pääomakustannusten ohella myös palkkakus
tannukset voitaneen lukea koneen vuotui
sesta käyttöajasta riippumattomiksi kuljet-

TAULUKKO 11 

Kone 

Iso prosessori 

Iso harvesteri 

Kuonnatraktori 

Moottorisaha*) 

Korjuukoneiden käyttötuntikustannusten 
keskimääräinen rakenne 

Poisto- Poltto- Korjaus 
ja Palkka- ja ja 
korko- kustan- voitelu- huolto-
kustan- nukset ainekus- kustan-
nukset tannukset nukset 

% käytt6tuntikustannuksista 

46 17 10 19 

50 15 7 22 

47 22 4 18 

4 56 4 4 

Muut 
kustan 
nukset 

8 

6 

9 

32 

*) Koskee miestyövaltaisen puutavaran teon kustannus
rakennetta kokonaisuudessaan. Välillisten työvoima
kustannusten osuudeksi on laskettu 46 % hakkuun 
bruttopalkasta 
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Kuva 4. Vuotuisen käyttöajan vaikutus kuormajuonnon 
keskimääräisiin yksikkökustannuksiin 

tajalta edellytettävän hyvän ammattitaidon 
vuoksi. Käyttötuntikustannukset sekä pää
oma- ja palkkakustannusten osuus on esi
tetty konetyypeittäin taulukossa 12. 

Kuormatraktorit ovat nykyään lähes kokonaan 
ja monitoimikoneet noin 60-%:sesti urakoit
sijoiden omistuksessa. Kun puunhankinta
määrä laskee edellisvuodesta, korjattavan 
puumäärän väheneminen jakautuu omistuspoh
jan vuoksi epäilemättä verraten tasaisesti 
eri urakoitsijoiden kesken. Korjuukoneiden 
käyttötuntien määrän ja vuosituotosten voi
daan tällöin olettaa vähenevän samassa 
suhteessa kuin puunhankintamäärien. Vuo
tuisen käyttötuntimäärän vaikutus korjuu
koneiden käyttökustannuksiin on esitetty 
kuvissa 4, 5 ja 6. Puunhankintamäärän 
lasku täystyöllisyyden mahdollistavasta 
tasosta esimerkiksi 20 %:lla lisää metsä
kuljetuksen yksikkökustannuksia 14 % ja 
koneellisen puutavaran valmistuksen yksik
kökustannuksia 12 %. 

TAULUKKO 12 

Kone 

1' 

Iso prosessori 

Iso harvesteri 

Tärkeimpien korjuukoneiden käyttö
tuntikustannukset sekä pääoma- ja 
palkkakustannusten osuus 

Kokonais- Pääoma- ja 

kustannukset 
palkkakustan-
nusten osuus 

mk/käyttötunti 

265 167 

343 ' 223 

Suuri kuormatraktori 127 88 
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Kuva 5. Vuotuisen käyttöajan vaikutus ison prosessorin 
keskimääräisiin yksikkökustannuksiin 

Koneiden työllistämisaste vaikuttaa nykyi
sin metsäkuljetuksen ja koneellisen puu
tavaran teon ohjemaksuihin tavoiteansio
sopimusten perusteella siten, että ohje
maksut nousevat taannehtivasti 0 ••• 5 i., 
jos vuosiansio jää 0 ••. 10 i. sovitun ansio
tason alapuolelle. Näin ollen lyhyellä 
aikavälillä korjuumäärien laskusta seuraa
vat lisäkustannukset rasittavat sekä kul
jetustenantajia että metsäkoneurakoitsi
joita. Pitkällä aikavälillä ylimääräiset 
kustannukset purkautuvat todennäköisesti 
lähes kokonaan puutavaran teon ja metsä
kuljetuksen ohjemaksuihin. 

4.1.3 Hakkuutyövoiman käyttö 

Työvoiman riittävän saannin ja ammatti
taidon turvaaminen edellyttää, että hakkuu
miehille voidaan tarjota kilpailukykyinen 
ansiotaso. Lisäksi työolosuhteiden on 
oltava tasaveroisia muiden alojen kanssa. 
Ansiotasovertailussa hakkuupalkat rinnas
tetaan puu- ja paperiteollisuuden työnte
kijöiden palkkoihin. Vuonna 1978 näiden 
alojen keskimääräinen vuosiansio oli Metsä
teollisuuden Työnantajaliiton tilaston 
mukaan noin 38 000 mk . Hakkuumiesten ansio
tason kilpailukyvyn säilyttämisen arvlol
daan tällä perusteella merkitsevän sitä, 
että hakkuumiehestä aiheutuvat työvoima
kustannukset ovat lähes 60 000 mk vuodessa. 

Tynkäkarsitun ja silmävaraisesti katkotuo 
puutavaran teossa ja metsästä luontaisesti 
kertyvällä puutavaralajirakenteella puu
tavaran teon keski~äräinen päivätuotos on 
nykyisin noin 12 m • Vakinaisessa työsuh
teessa olevan hakkuumiehen työpäivien koko-
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Kuva 6. Vuotuisen käyttöajan vaikutus ison barvesterin 
keskimääräisiin yksikkökusta~uksiin 

naismääräksi lasketaan noin 220 pa1vaa vuo
dessa, josta puutavaran teon osalle laske
taan 180 päivää. Tällöin vuosituotokseksi 
muodostuu noin 2 100m3. Jos oletetaan, 
että hakkuumiehille pyritään myös hakkuu
määrien laskiessa turvaamaan kilpailukykyi
nen ansiotaso, ihmistyönä suoritettavan 
puutavaran teon kustannukset nousevat, 
hakkuumäärien laskiessa normaalivuo1en 
tasosta esimerkiksi 20 i., noin 3 mk/m • 

Vakinaisten hakkuumiesten nykyinen määrä 
on noin 12 000 henkilöä. Jos hankintakaup
pojen osuudeksi oletetaan 15 .•. 20 i. ja 
koneellisen korjuun 10 i. , normaalivuonna 
tilapäisillä tai kausivakinaisilla hakkuu
miehillä 3joudutaan korjaamaan puuta noin 
5 milj. m. Hakkuumäärien vuosivaihtelun 
lisäkustannukset ilmenevät nykytilanteessa 
lähinnä siten, että tilapäisten hakkuumies
ten työn jälki on esimerkiksi sahatukin 
apteerauksen osalta huonompaa ja työnjoh
totyövoiman tarve on suurempi kuin vaki
nalsla hakkuumiehiä käytettäessä. Tila
päistä tai kausityövoimaa on lisäksi saa
tavilla pääasiassa vain talvella ja korjuu
ta joudutaan tämän vuoksi keskittämään tal
vikuukausien ajalle enemmän kuin pelkäs
tään vakinaisia hakkuumiehiä käytettäessä. 
Lumen, pakkasen ja muiden korjuuta vaikeut
tavien seikkojen vuoksi korjuukustannukse§ 
muodostuvat talvikuukausina 3 •.• 5 mk:aa/m 
suuremmiksi kuin sulan maan aikana. 

Yhteiskunnassa vallitsevat kehitystendens
sit aiheuttanevat tulevaisuudessa sen, 
että tilapäisten hakkuumiesten saanti vai
keutuu jatkuvasti ja vakinaisten hakkuu
miesten määrä on nostettava yhä lähemmäksi 
normaalitilanteen edellyttämää tasoa. Täl-
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laisessa tilanteessa hankintamäärien las
kun lisäkustannukset ilmenevät pääasiassa 
siten, että työnantajan oletetaan turvaa
van hakkuumiehille saman ansiotason kuin 
tavallisesti. 

4.1.4 Kaukokuljetus 

Puutavaran autokuljetuksessa vuotuisesta 
käyttöajasta lähes riippumattomia kustan
nustekijöitä ovat pääomakustannukset, 
vakuutukset, verot, yleiskustannukset sekä 
pääosa palkkakustannuksista. Täysperävau
nuautolla edellä mainituista muodostuvien 
kustannusten vuotuinen määrä on noin 
230 000 mk. 

Vuotuisen käyttöajan vaikutus puutavaran 
autokuljetuksen yksikkökustannuksiin on 
esitetty kuvassa 7. Keskimääräiseksi kul
jetusmatkaksi on laskelmissa oletettu 80 km 
ja täystyöllisyyden edellyttämäksi vuotui
seksi käyttöajaksi 2 200 tuntia. Muuttu
vien kustannusten maara on 80 km:n mat
kalla 6,20 mk/m3 • Kuljetusmäärien alenemi
sesta seuraava käyttötuntien ja vuosituo
toksen aleneminen nostaa puutavaran auto
kuljetuskustannuksia varsin tuntuvasti. 

Puutavaran autokuljetuskaluston omistavat 
nykyisin lähes kokonaan yksityiset liiken
teenharjoittajat. Puutavara-autojen työl
listämisaste vaikuttaa ohjemaksuihin tavoi
teansiosopimusten perusteella likimäärin 
samalla tavalla kuin metsätraktoreiden ja 
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monitoimikoneiden työllistämisaste. Lyhy
ellä aikavälillä kuljetusmäärien aleneminen 
rasittaa näin ollen sekä puutavara-autoi
lijoita että kuljetuksenantajia. Pitkällä 
aikavälillä ylimääräiset kustannukset pur
kautuvat epäilemättä lähes kokonaan auto
kuljetuksen ohjemaksuihin. 

Kun raakapuun uittoa varten hankittu kul
jetuskapasiteetti on tehokkaassa käytössä, 
kiinteiden kustannusten osuus on 40 ••. 50 % 
varsinaisen uittovaiheen kustannuksista. 
Hakkuumäärien alhaisen tason vuoksi kulje
tuskapasiteetin käyttöaste on ollut viime 
vuosina alhainen ja kiinteiden kustannus
ten osuus on noussut 60 ••• 70 %:iin. Uitto
kustannukset ovat nykyään noin 4 p/(m3 • km) 
kuljetuskapasiteetin ollessa tehokkaassa 
käytössä. Kuljetusmäärien laskusta aiheu
tuvan kiinteiden kustannusten osuuden nou
sun arvioidaan nostaneen varsinaisen uitto
vaiheen kustannuksia vähintään 10 .•• 15 %. 

Puutavaran rautatiekuljetuksessa kuljetus
määrien lasku alentaa vaunukapasiteetin 
käyttöastetta. Lisäkustannusten määrää on 
kuitenkin vaikea arvioida edes karkeasti, 
koska puutavarakuljetuksissa käytettävällä 
vaunukalustolla voidaan kuljettaa myös 
muita tavaroita. Puutavarakuljetusten 
osuus avovaunujen kuormauskerroista on 
viime vuosina ollut noin 50 %. 

Raakapuun kaukokuljetusmuotojen jakaumaan 
hankintamäärien vuosivaihtelu vaikuttaa 
uiton käyttömahdollisuuksia rajoittavasti. 
Kuljetettavan puumäärän vähentyessä puuta 
kannattaa yleensä siirtää tavoiteansioso
pimusten edellyttämä määrä autokuljetukseen. 
Hankintamäärien noustessa autokuljetusta 
joudutaan käyttämään sen joustavuuden vuok
si. Näissä tapauksissa kuljetusmuotojen 
käyttöä ei pystytä valitsemaan kuljetuskus
tannusten kannalta optimaalisesti. Edellä 
mainituista tekijöistä aiheutuvien lisäkus
tannusten määrää ei ole kuitenkaan mahdol
lista määrittää tämän tutkimuksen kaltai
sessa yleistarkastelussa edes karkeasti. 

4.1.5 Puunhankinnan yleiskustannukset 

Puunhankintaorganisaatioiden aiheuttamista 
yleiskustannuksista selvä pääosa (esimer
kiksi toimihenkilöiden pal kat ja palkkojen 
sivukustannukset, kuljetusvälinekustannuk
set, toimistotilojen kustannukset) ovat 
keskipitkällä aikavälillä yleensä lähes 
kokonaan riippumattomia vuotuisista puun
hankintamääristä. Eräistä Met sätehon jä
senyrityksistä koottujen tietojen perus-



teella puunhankintamäärien alentuminen 
normaalivuoden tasosta vaikuttaa puunhan
kinnan yleiskustannusten kokonaismäärään 
kuvan 8 osoittamalla tavalla. Laskelmassa 
on tarkasteltu pelkästään kotimaisen puun 
hankinnan osalle tulevia yleiskustannuksia. 

Puunhankintamäärien ollessa normaalita
solla yleiskustannukset ovat nykyisissä 
olosuhteissa noin 11 mk/m3, Puunhankinta
määrän alentuminen normaalitasosta esimer
kiksi 30 7. nostaa yleiskustannukset 15 ••• 
16 mk:aan/m3. 

4.1.6 Muut näkökohdat 

Hankintamäärien vuosivaihteluun vaikutta
vat ennen muuta vientikysynnän vaihtelut. 
Markkinaennusteiden epäluotettavuus yhdessä 
puunhankinnan pitkän suunnittelujänteen 
kanssa, hitaat seurantajärjestelmät, suhdan
nevaihtelujen vähäinen vaikutus metsähal
lituksen korjaaman puun ja tuontipuun mää
riin sekä kantohintojen vaihtelun vaikutus 
yksityismetsistä tulevan puun tarjontaan 
ovat ensi sijassa aiheuttaneet sen, että 
yksityismetsien puun osto- ja korjuumäärien 
vaihtelu on muodostunut tehtaiden puun
käytön vaihtelua huomattavasti suuremmaksi. 

Edellä mainituista syistä puutavaravaras
tot kasvavat yleensä silloin, kun tehtaiden 
puuntarve laskee. Tästä aiheutuu ylimää
räisiä kustannuksia puutavaran laadun heik
kenemisen sekä korkokustannusten nousun 
vuoksi. Siitä, miten puun käyttö- ja han
kintamäärien erilainen vaihtelu vaikuttaa 
eri puutavaralajien varastojen määrään ja 
varastointiaikaan, ei ole saatavissa luotet
tavia tietoja. Lisäkustannukset ovat kui
tenkin epäilemättä ilmeisen suuria, sillä 
esimerkiksi varastoitaessa mekaanisessa 
massateollisuudessa käytettävää kuitupuuta 
yhden vuoden ajan maavarastossa puutavaran 
laadun heikkenemisestä ja puutavaraan sitou
tuneesta pääomasta aiheutuvat lisäkustannuk
set ovat tutkimusta varten koottujen asian
tuntij a lausuntojen ja Metsätehon aikaisem
pien tutkimusten perusteel l a vähintään 20 
mk/m3 

Puun hankintamäärien vuosivaihtelu heiken
tää välillisesti myös metsäsektorin yleisiä 
toimintaedellytyksiä. Varsinkin · työlli
syyden ja tulensaannin epävarmuus vaikut
tavat metsäsektorin kilpailukykyyn työvoi
ma-ja koneresurssien saannissa. Hankinta
määrien vuosittainen vaihtelu haittaa myös 
varsin suuresti metsäkoneiden kehittämistä, 
valmistusta ja markkinointia. Tämän tyyp-
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Kuva 8. Puun vuotui sen hankintamäärän alenemisen 
vaikutus puunhankinnan yleiskustannuksiin 

pisten välillisten tekijöiden aiheuttamien 
lisäkustannusten suuruutta ei kuitenkaan 
pystytä yksiselitteisesti arvioimaan. 

4.1.7 Päätelmät 

Jos puunhankintamäärä laskee metsäteolli
suuden tuotantokapasiteetin 90 %:n käyttö
asteen mukaisesta normaalivuoden hankinta
määrästä esimerkiksi 20 7., hankittavan 
puun korjuu-, kaukokuljetus- ja yleisku~
tannukset nousevat yhteensä noin 10 mk/m • 
Metsäteollisuusyritysten rasitukseksi yk
sikkökustannusten lisäyksestä tulee välit
tömästi yli puolet. Loppuosa jakautuu mui
den osapuolten kannettavaksi, mutta toden
näköisesti myös ne purkautuvat myöhemmissä 
palkka- ja maksuperustesopimuksissa metsä
teollisuuden kannettaviksi. Jos hankinta
määrät laskevat edellistä vähemmän, puun
hankinnan yksikkökustannukset nousevat han
kintamäärien laskua vastaavassa suhteessa 
lievemmin, mutta metsäteollisuuden välittö
mäst i maksettavaksi tuleva suhteellinen 
osuus suurenee. 

Metsäteollisuuden tuotoksesta menee vien
tiin noin 70 7. eikä kysynnän muutoksiin 
voida juuri vaikuttaa. Markkinointiponnis
telujen lisäämisen ja kilpailukykyä paran
tavien toimenpiteiden jälkeen kysynnän las
kuun on sopeuduttava joko kasvattamalla 
valmiiden tuotteiden varastoja tai alenta
malla tuotantokapasiteetin käyttöastetta 
ja puun hankintamääriä. Näiden vaihtoehto-

21 



jen edullisuus riippuu lopputuotteiden hin
tojen kehityksestä, käytettävissä olevista 
rahoitusmahdollisuuksista ja tuotteiden 
Varastointiajan pituudesta. Jos metsäteol
lisuuden lopputuotteeseen sitoutunut pää
oma on esimerkiksi kaksinkertainen puun 
tehdashintaan verrattuna, pääoman korko on 
10 7. eivätkä rahoitusmahdollisuudet rajoita 
varastoon valmistamista, 20 %:n ylimä~räi
sestä varastosta aiheutuu 7,50 mk:n/m vuo
tuiset lisäkustannukset myyntiin menevään 
määrään kohdennettuna. Jos kysynnän las
kuun sopeudutaan tuotantoa ja puunhankin
tamääriä alentamalla, se nostaa korjuun 
ja kaukokuljetuksen yksikkökustannuksia 
sekä puunhankinnan ~leiskustannuksia välit
tö~ästi noin 5 mk/m • Lisäksi on otettava 
huomioon tehtaiden käyttöasteen alenemi
sesta aiheutuva tuotettua yksikköä kohti 
laskettujen valmistuskustannusten nousu 
sekä puutavaran todennäköisestä lisävaras
toinnista syntyvät kustannukset. Koska 
valmiiden tuotteiden hintojen kehitystä 
ja varastointiaikojen pituutta ei pystytä 
tämän tutkimuksen kaltaisessa yleistarkas
telussa arvioimaan, mitään yleistä päätel
mää kysynnän muutoksiin sopeutumiseksi ei 
voida antaa. 

Puun hankintamäärien vuosivaihtelun hillin
nässä kannattanee kuitenkin joka tapauk
sessa pyrkiä siihen, etteivät hankintamää
rät vaihtele tehtaiden puunkäyttömäärien 
vaihtelua voimakkaammin. Suunnitelmalli
sen metsäyhteistyön on todettu lisänneen 
puun myyntien säännöllisyyttä' ja voimak
kuutta. Puunhankinnan alueellinen keskit
täminen luvussa 3 (s. 11-17) esitetyn toi
mintamallin mukaan saattaa näin ollen aina
kin hillitä hankintamäärien vuosivaihtelua. 
Puun hinnoittelussa näyttää tärkeältä vä
hentää kantohintojen vaihtelua, koska puun 
tarjonta reagoi varsin tuntuvasti kanto
hintojen muutoksiin. 

4.2 Kausivaihtelun vaikutus 

4.2.1 Yleistä 

Puunhankinnan kausivaihtelulla tarkoitetaan 
korjuu- ja kaukokuljetusmäärien vaihtelua 
vuoden eri kuukausina hankintavuoden aika
na. Esimerkiksi vuosina 1974-1978 mark
kinahakkuiden määrä on vaihdellut kuvan 9 
osoittamalla tavalla. Puunkorjuu on viime 
vuosina keskittynyt talvikuukausille siten, 
että marras-huhtikuun välillä on korjattu 
yli 60 7. vuoden koko korjuumäärästä. 
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Kuva 9. Markkinahakkuiden keskimääräinen kuukausi
indeksi vuosina 1974-1978 
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Puutavaran autokuljetuksissa liikuteltujen 
puumaar1en keskimääräinen kausivaihtelu 
vuosina 1977-1978 on esitetty kuvassa 10 . 
Kuljetusmääriin sisältyy alkukuljetus rau
tatieasemille ja uittoterminaaleihin sekä 
suorat kuljetukset tehtaille. Laskelma 
perustuu kolmen suuren puunhankkijan auto
kuljetuksiin. Yhteinen puumäärä on noin 
50 7. autolla kaikkiaan perille tulleesta 
puusta. Puutavaran autokuljetuksissa kau
sivaihtelu on varsin tuntuvaa. Huippu
kuukausien - helmi-huhtikuun - välisenä 
aikana kuljetetut puumäärät olivat lähes 
50 7. suuremmat kuin kuukaudessa keskimää
rin. 

Kotimaasta hankitun puutavaran rautatie
kuljetukset jakautuivat vuosina 1977-1978 
eri kuukausille verraten tasaisesti. 

Puutavaran uittomäärien jakautumisesta 
uittokauden eri kuukausille ei ole käy
tettävissä yleisiä tilastotietoja. Kuvassa 
11 on esitetty keskimääräinen kuukausi-in
deksi uittotyöntekijöiden määrän vaihte
lusta vuosina 1974-1978. Voidaan olettaa, 
että työntekijöiden määrät ja ~ittomäärät 
ovat läheisessä riippuvuussuhteessa toi
S11nsa. Uitto keskittyy varsin selvästi 
kesä-elokuuhun ja uittokauden loppupuo
liskolla uittomäärät ovat olleet vähäisiä. 
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4.2.2 Korjuu- ja kaukokuljetus
kustannukset 
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Koneiden käyttö perustuu nykyään pääasiassa 
yksivuorotyöhön. Kausivaihteluihin on py
ritty sopeutumaan tekemällä huippukuukau
sien aikana ylitöitä korjuu- ja kaukokulje
tustavoitteiden saavuttamiseksi . Kun kysy
myksessä on normaalivuoden puunhankinta
määrä ja resurssien mitoittaminen on tehty 
sen mukaan, tietyissä rajoissa pysyvä kau
sivaihtelu ei tällöin välttämättä pienennä 
puunhankintaresurssien vuotuista käyttöai
kaa ja vuosituotosta . Lisäkustannukset 
ilmenevät lähinnä ylityötuntien suurempina 
palkkakustannuksina. Mitään huomattavia 
lisäkustannuksia nykyisen suuruisesta kau
sivaihtelusta ei synny. Esimerkiksi puuta
varan autokuljetuksessa keskimääräiset 
yksikkökustannukset ovat Metsäalan Kulje
tuksenantajien laskelman mukaan tasai
seen toimintaan verrattuna noin 3 % suu
rempia. Ilmeistä on, ettei kausivaihtelu 
nosta puutavaran teon ja metsäkuljetuksen 
yksikkökustannuksia suhteellisesti enempää 
kuin puutavaran autokuljetuksessa. Sen 
sijaan puutavaran teko ja metsäkuljetus on 
sinänsä tjlviaikana kesäaikaista korjuuta 
3 ••• 5 mk/m kalliimpaa lumen, pakkasen, 
pimeyden ja muiden vastaavan kaltaisten 
korjuuta vaikeuttavien seikkojen vuoksi. 
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Kuva 11. Uittotyöntekijöiden määrän keskimääräinen 
kuukausi-indeksi vuosina 1974-1978 

Monitoimikoneita on käytettävä niiden kal
liin hankintahinnan vuoksi kaksivuorotyössä 
ja ne on työllistettävä tasaisesti ympäri 
vuoden. Puunkorjuumahdollisuuksien kausi
luonteisuus pienentää tällöin koneiden vuo
tuista käyttöaikaa ja vuosituotosta sitä 
enemmän, mitä suurempi koneellisen puun
korjuun osuus on. Nykyään koneellisen 
korjuun osuus on kuitenkin vielä niin pie
ni, ettei monitoimikoneiden tasainen työl
listäminen hankintavuoden eri kuukausina 
ole vaikeutunut niin paljon, että se olisi 
merkittävästi vaikuttanut koneiden hankin
nan ja käytön taloudellisuuteen. 

Rautatiehallituksen laskelman mukaan huip
pukuukauden puutavarankuljetusten edellyt
tämä ylimääräinen vaunukapasiteetin tarve 
on 3 300 vaunukuormaa, jos muut avovaunu
kuljetukset vaihtelevat kuukausittain täy
sin samaa rytmiä. Keskimääräisellä 11 vuo
rokauden kierrolla joudutaan vaunuja hank
kimaan "liikaa" 1 213 kappaletta ja seitse
män vuorokauden kierrolla 767 kappaletta 
täysin tasaisiin kuljetuksiin verrattuna. 
Jos eri puutavaralajien kuljetushuipusta 
tasoitetaan 10 % muille kuukausille, teo
reettinen säästö on vaunujen nykyisen han
kintahinnan, seitsemän vuorokauden kierto
nopeuden, vaunujen 25 vuoden poistoajan ja 
10 %:n koron mukaan noin 2 milj . mk vuo-
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dessa. VR:n kokonaistulot kotimaasta han
kitun puutavaran kuljetuksista olivat 
vuonna 1978 noin 57 milj. mk, joten puuta
varan rautatietariffeihin edellä mainittu 
säästö vaikuttaisi enintään 3 ••• 4 7.. Käy
tännössä kustannussäästöjen mahdollisuudet 
ovat vähäisempiä, sillä muiden avovaunuta
varoiden kuljetushuiput eivät noudata täy
sin samaa rytmiä puutavarankuljetusten 
kanssa. 

Nippu-uittoalueilla kuljetuskapasiteettia 
on käytetty verraten tehottomasti erityi
sesti syys-lokakuussa. Yhtenä syynä tähän 
on ollut kesäaikaisen korjuun vähyys, joka 
on rajoittanut mahdollisuuksia ajaa puuta 
supraan uittoon. Irtouittoalueilla kulje
tusmäärien tasaamiseen ei ole sanottavasti 
mahdollisuuksia uittokauden lyhyyden vuoksi. 

4.2.3 Puutavaran varastointitarve 
ja laatu 

Talviajan korjuumäärien ollessa tehtaiden 
puunkäyttömääriä suurempia joudutaan val
miita puutavaralajeja varastoimaan kesällä, 
jolloin laatutappioita on vaikeinta välttää. 
Myös puutavaravarastoihin sitoutuneen pää
oman korkokustannukset kasvavat verrattuna 
siihen, että puunhankinta olisi tasaista 
vuoden eri kuukausina. 

Kesällä tapahtuvan varastoinoin vaikutus 
kuitupuun laatuun ja tästä aiheutuvat lisä
kustannukset riippuvat puuraaka-aineen 
käyttötarkoituksesta, varastointitavasta, 
puulajista ja säästä. Kuvan 12 laskelmassa 
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on pyri tty määrittämään eri kuitupuulajien 
keskimääräinen arvon aleneminen mekaanisen 
massanvalmistusprosessin osalta. Kaukokul
jetuksen on oletettu tapahtuvan autokulje
tuksena ja varastointitavaksi on oletettu 
pelkästään maavarastointi. Laskelma perus
tuu Yhtyneet Paperitehtaat Oy:ltä pyydet
tyyn asiantuntijalausuntoon sekä eräistä 
Metsätehon jäsenyrityksistä ja Oy Keskus
laboratorioita koottuihin tietoihin. 

Laskelmassa on otettu huomioon seuraavat 
puuraaka-aineen arvoon vaikuttavat kustan
nustekijät. 

Kuituaineksen väheneminen (tiheyden muu
tos, kuorinta- ja haketuslisähäviö, saan
tohäviö) 

Lujuuden aleneminen 

Vaaleuden aleneminen 

Kuoriotalisäkustannukset 

Energialisäkustannukset 

Kuitupuun raaka-ainearvo alenee laskelman 
mukaan yhden kesäkauden kestäv~n varastoin
oin aikana keskimäärin 15 mk / m eli varsin 
huomattavasti. Myös kemiallisessa massan
valmistuksessa kuitupuun raaka-ainearvo 
alenee tehtyjen selvitysten mukaan suun
nilleen saman verran. 

Sahapuusta on todettu, ettei keskikesällä 
kuoripäällisiä tukkeja voida ilman kemial
lista suojausta varastoida maalla 2 ••. 3 
viikkoa kauempaa ilman huomattavia laatu
tappioita. Laatutappiot ovat niin suuria, 
että talvella ja keväällä korjattujen tuk
kien kuljettamista tehtaille ennen kesäkuun 
puoltaväliä pidetään välttämättömänä. 
Autokuljetusten osuuden ollessa nykyisen 
suuruinen kuljetukset on yleensä pystytty 
käytännössä järjestämään niin, että mai
nittu tavoite on tyydyttävällä tavalla 
saavutettu. Laatutappiot voidaan käytän
nön kokemusten mukaan estää tehtailla lähes 
kokonaan tukkinippujen kastelulla tai vesi
varastoinnilla. Tukkien osalta kausivaih
telun oletetaankin aiheuttavan pelkästään 
ylimääräisiä korkokustannuksia. Nykyisen 
suuruisen kausivaihtelun aiheuttamat korko
kustannukset ovat pelkkää autokuljetusta 
käytettäessä noin 1 mkfm3 verrattuna täysin 
tasaiseen toimintaan. 

Kuvassa 13 on esitetty teoreettinen laskel
ma kausivaihtelun vaikutuksesta kuitupuun 
varastointikustannuksiin. Kausivaihtelun 
aiheuttamaa ylimääräistä varastointitar
vetta laskettaessa tehtaiden puunkäyttö on 
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Kuva 13. Kausivaihtelun vaikutus kuitupuun 
varastointikustannuksiin 

oletettu tasaiseksi vuoden eri kuukausina. 
Talvikuukausien (marras-huhtikuun) korjuu
määrän on oletettu vaihtelevan SO:stä 70 
7.:iin. Korkokustannuksia laskettaessa eri 
kuitupuulajien keskimääräisenä tienvarsi
hintana on käytetty yleiskustannukset mu
kaan lukien 110 mk:aa/m3 ja tehdashintana 
130 mk:aa/m3. Korkona on käytetty 10 7. :a. 

Teoreettisen laskelman mukaan nykyisen suu
ruisesta kausivaihtelusta aiheutuvat lisä
kustannukset ovat täysin ta~aiseen toimin
taan verrattuna 1 .•• 2 mk/m. Käytännössä 
kuitupuun varastointitarve ja kustannukset 
muodostuvat teoreettista laskelmaa suurem
miksi. Tämä aiheutuu siitä, että alkukesän 
aikana kuljetetaan pääasiassa tukkeja. 

4.2 .4 Päätelmät 

Kausivaihtelun vaikutuksesta puunhankinta
kustannuksiin voidaan todeta, että nykyisen 
suuruinen kausivaihtelu lisää kustannuksia 
täysin tasaise~n toimintaan verrattuna aina
kin 4 ••• 5 mk/m. 

Puunhankintaresurssien tasaista työllis
tämistä hankintavuoden eri kuukausina on 
pääasiassa rajoittanut pehmeiden maapohjien 
suuri osuus, puukauppojen myöhäinen ajan
kohta, korjuuresurssien käyttötarve met
sänhoitotöissä sekä se, että metsäteolli
suuden rahoitustilanne on pakottanut pie
nentämään pystymetsävarantojen määrää. 

Pystymetsävarantojen pienuuden ja lyhyiden 
korjuuaikojen vuoksi leimikkoaineistossa 
niukasti esiintyviä kelirikko- ja kesäkor
juukelpoisia leimikoita on jouduttu kor
jaamaan jo talvella. 

Puunhankintaresurssien tasainen työllis
täminen voidaan ottaa huomioon jo leimi
koita suunniteltaessa, jos toiminta on kes
kitetty alueellisesti luvussa 3 (s. 11-17) 
esitettyjen järjestelyjen mukaan. Pysyvillä 
korjuualueilla ja mets.äyhteistyöalueilla 
leimikot voidaan suunnitella metsänomista
jien rahantarpeen perusteella vuosittain 
siten, että kesällä ja kelirikkoaikoina 
korjattavia leimikoita tulee mukaan maaston 
kantavuuden ja hakkuumahdollisuuksien sal
limissa rajoissa riittävä määrä resurssien 
tasaiseksi työllistämiseksi. Myös metsä
autoteitä saadaan näissä oloissa rakennet
tua enemmän kuin hajaoston ja metsälökoh
taisen toiminnan yhteydessä. 

Puukaupassa kausivaihtelun vähentämiselle 
luodaan edellytykset koko hankintavuotta 
koskevilla hintasuositussopimQksilla ja 
riittävän varhaisessa vaiheessa tapahtu
villa puun myynneillä. Toinen tärkeä edel
lytys on se, että korjuulle varataan vähin
tään kahden vuoden toiminta-aika. 

Hakkuumiesten työllistämistarve metsänhoi
totöissä, varsinkin alkukesän aikana kor
jatun puutavaran laadun säilyttämiseen, 
hyönteistuhoihin ja korjuuvaurioihin liit
tyvät riskit ja maaston kantavuus aiheut
tanevat kuitenkin sen, että puunhankinnan 
kausivaihtelua ja siitä aiheutuvia lisä
kustannuksia ei pystytä eikä ole tarkoituk
senmukaistakaan pyrkiä täysin välttämään. 

5 LEIMIKOIDEN KORJUUTEKNISTEN 
OLOSUHDETEKIJÖIDEN PARANTAMISEN 
VAIKUTUS PUUNHANKINTAKUSTANNUKSIIN 

5.1 Yleistä 

Kehittämistoimenpiteillä voidaan lähinnä 
vaikuttaa leimikoiden kokoon ja tiheyteen, 
rungon kokoon, metsäkuljetusmatkan pituu
teen sekä hakkuutapojen käyttöön. Edellä 
mainittujen tekijöiden vaikutusta korjuu
kustannuksiin tarkastellaan seuraavassa 
erikseen siten, että muut olosuhdetekijät 
oletetaan samanaikaisesti keskimääräisiksi . 
Sekä kuusen että männyn osuudeksi on ole
tettu 50 7., maastoluokaksi hakkuun ja met
säkuljetuksen palkka- ja ohjemaksusopimus
ten 1-2 luokat ja leimikoiden keskimääräi-
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seksi etäisyydeksi 30 km. Korjuun on li
säksi oletettu tapahtuvan sulan maan aikana. 
Käytännössä korjuukustannukset määräytyvät 
eri olosuhdetekijöiden yhteisvaikutuksen 
tuloksena ja kunkin tekijän suhteellinen 
painoarvo voi jonkin verran muuttua tässä 
esitetystä leimikoiden rakenteen mukaan. 

Laskelmien korjuuketjuiksi on oletettu hak
kuumiehestä ja metsätraktorista muodostuva 
korjuuketju ja palstalla toimivan prosesso
rin käyttöön perustuva koneellinen korjuu
ketju. Hakkuutavan mukaan leimikot on 
jaettu harvennushakkuu- ja avohakkuuleimi
koihin. Laskelmien tavoitteena on määrit
tää leimikkotekijöiden kokonaisvaikutus 
korjuukustannuksiin siten, että välittö
mien kustannusten lisäksi huomioon otetaan 
koneiden ja työvoiman siirron, leimauksen, 
oston ja mittauksen kustannukset. Kustan
nusperusteet ovat Metsätehon aiemman tut
kimuksen (Metsätehon tiedotus 338) mukai
sia, jossa tarkasteltiin olosuhdetekijöi
den kehittämisen mahdollistamia kustannus
säästöjä. Kustannustekijöiden hintataso 
on muutettu vastaamaan vuodenvaihteen 
1978/79 hintoja. 

5.2 Rungon koko, leimikon koko, leimikon 
tiheys ja metsäkuljetusmatkan pituus 

Rungon koko vaikuttaa selvimmin korjuukus
tannuksiin (kuva 14). Tämä johtuu siitä, 
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että varsinkin puutavaran teossa pienten 
runkojen valmistus vie aikaa lähes yhtä 
paljon kuin isojen runkojen valmistus. 
Harvennushakkuissa yksikkökustannukset 
nousevat 30 ••• 40 %, kun rungon keskikoko 
laskee harvennushakkuuleimikoissa keskimää
rin vallitsevasta 0.090 m3:stä ensiharven
nusleimikoille tyypilliseen 0.040 ••• 0.050 
m3:iin. Kun kustannustaso keskimääräisissä 
harvennushakkuuoloissa on jo sinänsä korkea, 
noin 55 mk / m3, ensiharvennushakkuiss~ kus
tannukset kohoavat 70 ••. 100 mk:aan/m. 

Avohakk~issa korjuukustannukset ovat 28 •.. 
30 mk/m rungon keski koen ollessa tukki
puuvaltaisille päätehakku~leimikoille tyy
pillinen 0.300 ••• 0.400 m . RunJon keski
koen aleneminen 0.100 •.• 0.150 m :iin n~s
taa korjuukustannukset yli 40 mk:aan/m , 
jos muut olosuhteet säilyvät samanaikai
sesti keskimääräisinä. 

Leimikon koon vaikutus korjuukustannuksiin 
on esitetty kuvass~ 15. Avohakkuuolosuh
teissa 300 •.• 400 m :ä ja harvennushakkuu
olosuhteissa 200 m3:ä suuremmissa leimi
koissa korjuun yksikkökustannukset laske
vat vain l ievästi. Leimikon koon jäädessä 
kyseisten rajojen alapuolelle kustannukset 
nousevat koon pienentyessä verraten nope
asti. Korjuukoneiden siirtokustannusten 
vuoksi leimikon koko vaikuttaa korjuukus
tannuksiin sitä voimakkaammin, mitä koneel
lisempia korjuumenetelmiä käytetään. 

HARVENNUS- l el •lkon koko 100 ~. 
HAKKUU: le l•ikon tiheys 60 ~/ha. 

• etslku l j etus• at ka 300 • 

-·-·-·- I h i styövaltalnen korjuu 

AVOHAKKUU: Lel•l kon koko 500 • 3, 
lel •lkon tiheys 120 ~/ha. 
u tslkul j etuu atka 300 • 

----- I h• lstyövalta l nen korjuu 

---- Kor juu prosessorll la 

-------= 
0 0 . 100 0 . 200 0 .300 0 . 400 0 . 500 Kuva 14 . Rungon koon vaikutus 

kor juukustannuksi i n Rungon keskikoko, .,3 
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Leimikon tiheyden vaikutus korjuukustannuk
siin on esitetty kuvassa 16. Harvennushak
kuissa leimikon tih~yden minimitavoitteeksi 
tulisi asettaa 50 m /ha, sillä tätä huonom
missa olosuhteissa korjuun yksikkökustan
nukset nousevat melko nopeasti. Avohak
kuissa tiheydellä ei ole suurta vaikutusta, 
kun hakkuu tehdään ihmistyönä. Koneelli
sessa korjuussa yksikkökustannukset kuiten-
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HARVENNUS
HAKKW: 

Rungon keskikoko 0.10Q ~. 
lei•ikon tiheys 60 al/ha. 
eetslkuljetus .. tka 300 • 

-·-·-·- I Mfsty6valteinen korjuu 

AVOHAKKW: Rungon keskikoko 0.300 e3, 
leieikon tiheys 120 e3/ha. 
eetslkuljetus .. tka 300 • 

----- Ih•fsty6valtainen korjuu 

----Korjuu prosessorflla 

Kuva 15. Leimikon koen vaikutus 
korjuukustannuksiin 

kin nousevat melko nopeasti tiheyden las
kiessa. Nousu voimistuu, kun tiheys jää 
alle 80 m3:n/ha. 

Kustannukset nousevat suoraviivaisesti 
kuljetusmatkan pidentyessä (kuva 17). 
Matkan piteneminen 10~ m:llä nostaa kor
juukustannuksia 1 mk/m • 

- --
140 

HARVENNUS
HAKKUU: 

Rungon keskikoko 0.100 ,.3, 
lei•ikon koko 100 '113, 
•etslku l j etus11atka 300 • 

-·-·-·- Ihefsty6valtainen korjuu 

AVOHAKKW: Rungon keskikoko 0 .~00 e3 , 
lei•ikon koko 500 ,.3, 
etslku l j etuseatka 300 • 

----- Iheisty6valtainen korjuu 

----Korjuu proseuorflla 

Kuva 16. Leimikon tiheyden 
vaikutus korjuukustannuksiin 
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HARVENNUS- Rungon keskikoko 0.100 ,.3, lei • ikon koko 100 1113 , 
HAKKUU: lei • ikon tiheys 60 ,.3tha 

-·-·-·- IhllhtyOvaltlinen korjuu 

AVOHAKKUU : Rungon keskikoko 0.30Q ,.3, lei • ikon koko 500 ,.3, 
lei•ikon tiheys 120 ..-'!ha 

----- Ih•htyOval·tainen korjuu 

---- Korjuu prosesaorilla 

Kuva 17. Metsäkuljetusmatkan pituuden 
vaikutus korjuukustannuksiin 

5.3 Luontaisen ja keinollisen 
uudistamisen edullisuus 

Uudistamistavan valinnalla voidaan säädellä 
ratkaisevasti päätehakkuuleimikoiden kor
juuteknisiä olosuhdetekijöitä. Luontaisen 
ja keinollisen uudistamisen kustannuksia 
ja työpanoksen tarvetta tarkastellaan kor
juun osalta kahden esimerkkilaskelman pe-

TAULUKKO 13 Kuusivaltaisen leimikon korjuuolosuhteet 
luontaisen ja kainollisen uudistamisen 
yhteydessä 

Suojus- Suojus- Avo-Olosuhdetekijä puu- puiden hakkuu hakkuu poisto 

Leimikon koko, 
3 

260 270 500 m 

Leimikon tiheys, m3/ha 130 135 250 

Rungon keskikoko , 3 0.490 1. 000 0.650 m 
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rusteella. Laskentakohteiksi valittiin 
Etelä-Suomessa sijaitseva päätehakkuuiässä 
oleva MT-tyypin kuusikko ja VT-tyypin män
nikkö. Maalajina oli molemmissa metsiköissä 
moreenimaa. Leimikot sijaitsivat ympäri 
vuoden ajokelpoisen autotien varrella siten, 
että metsäkuljetusmatka oli 300 m. Luon
taiseen uudistamiseen tähtäävien hakkuiden 
suoritustapa ja niiden perusteella määräy
tyneet korjuutekniset olosuhdetekijät avo
hakkuuleimikkoon verrattuna on esitetty 
taulukoissa 13 ja 14 • 

Laskelmien hintataso on kaikkien työnvai
heiden kohdalla vuodenvaihteen 1978/79 
h~ntojen ja kustannusten mukainen. Korjuu
kustannukset on laskettu jokaisessa leimi
kossa halvimman korjuumenetelmän mukaan. 
Laskelmissa on otettu huomioon kaikki puun
korjuun metsävaiheen kustannustekijät. 
Korjuukustannusten lisäksi laskelmiin si
sältyy na1n ollen koneiden ja työvoiman 
siirtokustannukset työmaalle sekä leima
uksen, oston ja mittauksen kustannukset. 
Siirtokustannuksia laskettaessa siirtomat
kaksi oletettiin 30 km. 

Korjuukustannukset tulivat kuusivaltaisessa 
leimikossa luontaista uudistamista käytet
täessä keskimäärin 6,50 mk/m3 suuremmiksi 
kuin avohakkuun ja metsänviljelyn yhtey
dessä. Mäntyvaltaisessa leimikossa korjuu
kustannukset tulivat luontaisen uudistami
sen yhteydessä keskimäärin 3,30 mk/m3 avo
hakkuuta kalliimmiksi (kuva 18). Pienempi 
kustannusero kuusivaltaiseen leimikkoon 
verrattuna johtui siitä, että myös avohak
kuuvaihtoehdossa korjuu oli taloudellisinta 
suorittaa ihmistyövaltaista korjuuketjua 
käyttäen. Sen sijaan kuusivaltaisessa lei
mikossa koneellinen korjuuketju oli ihmis
työvaltaista korjuuketjua halvempi avohak
kuun ja suojuspuuhakkuun yhteydessä. 

Kuusivaltaisessa leimikossa korjuuvaiheen 
ihmistyöpanoksen kokonaistarve oli luontai-

TAULUKKO 14 Mäntyvaltaisen leimikon korjuuolosuhteet 
luontaisen ja keinollisen uudistamisen 
yhteydessä 

Siemen- Siemen- Avo-Olosuhdetekijä puu- puiden hakkuu hakkuu poisto 

--
Leimikon koko , 3 300 120 400 m 

Leimikon tiheys, m3/ha 150 60 200 

Rungon keskikoko, 3 0.460 0 . 650 0 . 480 m 
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Kuva 18, Puunkorjuun lisäkustannukset luontaisessa 
uudistamisessa 

seen uudistamiseen tähtääviä hakkuutapoja 
käytettäessä 30 miestyöpäivää. Avohakkuuta 
käytettäessä ihmistyöpanoksen kokonaistarve 
jäi 14 miestyöpäivään. Mäntyvaltaisessa 
leimikossa ihmistyöpanoksen kokonaistarve 
oli luontaisen uudistamisen yhteydessä 35 
miestyöpäivää ja avohakkuuta käytettäessä 
30 miestyöpäivää. 

Korjuuvaihetta seuraavat metsänhoitotyöt 
saisivat na4n ollen olla kuusivaltaisessa 
leimikossa avohakkuun yhteydessä enintään 
1 600 mk/ha luontaista uudistamista kal
liimpia, jotta avohakkuun ja metsänviljelyn 
käyttäminen olisi kokonaiskustannuksiltaan 
luontaista uudistamista halvempaa. Vastaa
va raja mäntyvaltaisessa leimikossa on 700 
mk/ha. 

Kokemukset metsänuudistamisen eri työnvai
heiden kustannuksista ja tarpeellisuudesta 
metsänhoidon tavoitteet täyttävän loppu
tuloksen aikaansaamiseksi viittaavat siihen, 
että edellä mainittu kustannusraja pysty
tään yleensä alittamaan kuusivaltaisissa 
leimikoissa kaikkein parhaimpia maapohjia 
lukuun ottamatta. Sen sijaan mäntyvaltai
sissa leimikoissa uudistamiskustannukset 
nousevat varsinkin karuill~ maapohjilla 
usein niin suuriksi, että avohakkuun ja 
metsänviljelyn käyttäminen ei ole aina 
perusteltua. 

Korjuun ja metsänuudistamisen kokonaiskus
tannusten ohella uudistamistapojen edulli
suutta harkittaessa on lisäksi otettava 
huomioon seuraavat näkökohdat. 

Avohakkuiden käyttäminen kuusivaltais
ten metsien päätehakkuutapana ei ole ris
tiriidassa niiden pyrkimysten kanssa, 
jotka tähtäävät mahdollisimman hyvään 
tuotoksen laatuun sekä kasvatettavan 
puuston että korjuuvaiheen osalta. 
Kuusikoiden suojuspuuhakkuissa jäljelle 
jäävien puiden juuristo saattaa esimer
kiksi vaurioitua helposti, mikä voi ai
heuttaa maannousemasienen vaaran tule
vassakin puusukupolvessa. 

Suojuspuut kestävät huonosti tuulta. 
Teollisuuden korjuuorganisaatioilla suo
ritettuna tuulenkaatopuiden korjuu tulee 
monesti niin kalliiksi, ettei tällaisen 
puun hyväksikäyttö juuri ole taloudelli
sesti perusteltua. 

Metsänuudistamisen kokonaiskustannusten 
ennakointi on aina epävarmaa ja kustan
nukset voivat vaihdella varsin paljon. 
VT-tyypin lajittuneilla hiekka- ja sora
mailla sekä VT-tyyppiä karummilla maa
pohjilla luontainen uudistaminen onnis
tuu yleensä varsin hyvin. Sen sijaan 
esimerkkinä olleella VT-tyypin moreeni
maalla jonkinasteinen maanpinnan valmis
tus on yleensä tarpeellinen. Samoin 
uudistusalan raivaus on yleensä välttä
mätöntä, eikä sekään aina varmista tyy
dyttävää lopputulosta. MT-tyypin kuusi
koissa luontaisella uudistamisella saa
daan yleensä hyvin epätasainen taimikko 
ja täydennysviljely sekä maanpinnan val
mistus ovat yleensä välttämättömiä met
sänhoidon tavoitteet täyttävän lopputu
loksen aikaansaamiseksi. Maanpinnan 
valmistukseen liittyy kuitenkin juuris
tovaurioiden riski. Parhaiten kuusen 
luontainen uudistaminen onnistuu lehto
maisilla maapohjilla. Luontaista uu
distamista näillä maapohjilla puoltaa 
myös se, että avohakkuun yhteydessä 
ruohottumisen estäminen voi aiheuttaa 
hyvinkin suuria lisäkustannuksia. 

Keinollista uudistamista käytettäessä 
taimikko saadaan syntymään luontaista 
uudistamista nopeammin ja taimiainek
sena voidaan käyttää jalostettuja tai
mia. Näistä syistä viljelymetsikön 
kokonaistuotos muodostuu kiertoajan 
kuluessa suuremmaksi kuin luontaisesti 
uudistettujen metsiköiden. 

Metsikön kokonaistuotos kiertbajan kulu
essa vaihtelee varsin paljon kasvupaikan 
mukaan. Metsänviljelyn luontaista uudis
tamista suuremmista kustannuksista ei 
saada karuilla maapohjilla niin suurta 
hyötyä kuin hyvil l ä maapohjil l a. 
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Luontaisesti ja viljellen syntyneiden 
metsiköiden laatueroja ei tarkoin tun
neta. Viime aikoina on usein esitetty, 
ettei käytettävissä vielä ole geneet
tisesti niin hyvälaatuisia taimia, että 
viljellen syntyneiden ja pienillä runko
lukumäärillä kasvatettavien männiköiden 
laatu vastaisi luontaista tietä synty
neiden männiköiden laatua. 

Uudistamistavan valintaa koskevassa pää
töksenteossa edullisuustekijöitä joudutaan 
painottamaan päättäjien vaihtelevien tavoit
teiden mukaan. Kun edullisuustekijöiden 
määrittäminen on lisäksi aina epävarmaa, 
mitään yleistä vastausta luontaisen ja 
keinollisen uudistamisen edullisuudesta 
ei voitane antaa. 

5.4 Päätelmät 

Leimikoiden korjuutekniset olosuhdetekijät 
vaikuttavat ratkaisevasti korjuun kustan
nustasoon. Huonot olosuhteet kasautuvat 
yleensä samaan leimikkoon. Yksikkökustan
nusten ero ensiharvennusleimikoiden ja 
järeäpuustoisten avohakk~uleimikoiden vä
lillä on jo 40 ••• 70 mk/m. 

Puunkorjuun koneellistamisen avulla kustan
nusten nousua voidaan hillitä lähinnä avo
hakkuissa. Kustannusero avohakkuiden ja 
harvennushakkuiden välillä kasvaa jatku
vasti. Ellei kaikkia mahdollisia toimen
piteitä harvennushakkuiden korjuuolojen 
ja työmenetelmien kehittämiseksi tehdä, 
harvennushakkuiden suorittamisen taloudel
lisuus voi heikentyä ratkaisevasti. Esi
merkiksi Norjassa ja osittain myös jo 
Ruotsissa osa harvennushakkuuleimikoista 
joudutaan korjaamaan olosuhteissa, joissa 
kuitupuulle ei enää jää kantohintaa, jos 
vertailukohteena pidetään avohakkuuolosuh
teista korjatun kuitupuun tehdashintoja. 

Taimikon hoitotyöt sekä harvennushakkuiden 
supistaminen 2 ••• 4 kertaan kiertoajan kulu
essa ovat keskeisiä toimenpiteitä pyrittä
essä suureotamaan rungon kokoa ja leimikon 
tiheyttä harvennushakkuissa. Leimikon koon 
suurentamisessa tärkeimpiä keinoja ovat 
mahdollisimman laaja-alaisten ja yhdenmu
kaisten käsittelykuvioiden muodostaminen, 
puun myyntien lukumäärän vähentäminen, 
avohakkuiden osuuden lisääminen sekä lei
mikkokeskitysten muodostaminen. 

Metsänomistajien omatoimisuutta kannatta
nee pyrkiä ohjaamaan varsinkin ensiharven
nushakkuiden suorittamiseen. Hankintahak-
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kuiden suorittaminen on taloudellisinta 
näissä olosuhteissa, koska metsänomistajien 
ei tarvitse maksaa välillisiä työvoimakus
tannuksia, koneiden siirtokustannuksia 
eikä muita vastaavan kaltaisia metsäteolli
suuden omaa korjuuta rasittavia kustannus
eriä. Myös metsänhoidolliset näkökohdat 
tulevat tällöin aina huomioon otetuiksi 
metsälön omistajaa tyydyttävällä tavalla. 

Leimikoiden korjuuteknisten olosuhdeteki
jöiden tehokkaalle kehittämiselle arvioi
daan luotavan parhaat edellytykset siten, 
että puunhankinta keskitetään alueellisesti 
pysyviin korjuualueisiin ja suunnitelmalli
siin metsäyhteistyöalueisiin. Puunhankin
nan suunnittelu ja toteutus tehdään tältä 
pohjalta metsäteollisuuden ja metsänomista
J1en yhteistyönä. Samalla luodaan hyvät 
edellytykset myös metsänhoitotöiden kustan
nusten kurissa pitämiselle, mikä on välttä
mätön edellytys muun muassa avohakkuiden 
käytön laajentamiselle. 

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

6 PUUNHANKINNAN JOHTAMISESSA KÄYTETTÄVIEN 
SUUNNITTELUJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 

6.1 Yleistä 

Metsäosaston puunhankintasuunnitelma on 
kokonaissuunnitelma, jossa yhdistyvät 
muun muassa 

raakapuun käyttö, 
osto, 
puutavaran vaihdot, 
korjuu, 
kuljetus ja 
varastointi. 

Puunhankintasuunnitelman lähtökohtana on 
yrityksen raakapuun käyttösuunnite, jonka 
mukaiset hankintatavoitteet jaetaan han
kinta-alueille ja edelleen piireille. 
Puunhankintasuunnitelmat on pääosin tehty 
manuaalisesti käyttäen hyväksi tehtaiden 
puunkäyttöennusteita ja kokemusperäisiä 
tietoja hankinta-alueiden toimintaolosuh
teista. 

Korjuu- ja kuljetusresurssien käyttö ohjel
moidaan tavallisesti piiritasolla. Toimin
taohjelmat tehdään hankintasuunnitelman 
mukaisten tavoitteiden pohjalta manuaali
sesti siten, että korjuuohjelmiin pyritään 
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valitsemaan kulloinkin sopivimmat leimikot 
ja kaukokuljetuksiin sopivimmat kuljetus
erät. Valinnat tapahtuvat ostossa ja lei
mikkosuunnittelussa kerättyjen määrä- ja 
luokitustietojen sekä paikallistuntemuksen 
perusteella. 

Nykyisten suunnittelu- ja johtamismenetei
mien avulla on joitakin pahoja niukkuus
tilanteita lukuun ottamatta pystytty tur
vaamaan korjuu- ja kaukokuljetustavoittei
den määrällinen onnistuminen. Nykyisten 
järjestelmien puutteeksi on koettu päätök
senteossa käytettävissä olevan kustannus
informaation epäluotettavuus. Tämä on 
aiheuttanut sen, että esimerkiksi puutava
ravarastojen kokoon sekä korjuu- ja kauko
kuljetusresurssien käyttöön liittyviä säas
tömahdollisuuksia on jäänyt hyödyntämättä. 

6.2 Järjestelmien kehittämis
mahdollisuudet 

Viime vuosina on kehitetty putifihankinnan 
suunnitteluun soveltuvia atk-pohjaisia 
optimointimalleja. Esimerkkeinä voidaan 
mainita kaukokuljetusten ja puutavaravaras
tojen koon optimoinnit. Tämän tyyppisten 
mallien käytöllä voidaan tarkastella eri
laisten toimintavaihtoehtojen kokonaisvai
kutuksia puunhankinnassa. Järjestelmät 
vaativat kuitenkin tuekseen tehokkaat val
miiden tuotteiden markkinointiin ja raaka
puun ostoon ulottuvat ennuste- ja riskin
hallintamenetelmät. Näiden järjestelmien 
kehittäminen bn kuitenkin vasta alussa. 

Tietojenkäsittelytekniikan kehittyminen ja 
laitteistojen jyrkästi alentuneet hinnat 
mahdollistavat hajautetun tietojenkäsitte
lyn käyttöönoton puunhankinnan ohjauksessa. 
Kehitetyt puunkorjuun ja kaukokuljetuksen 
suunnittelujärjestelmät on ensisijaisesti 

.rakennettu puunhankinnan eri vaiheiden 
ohjelmoinnin apuvälineiksi, mutta järjes
telmissä rekisteröidyt tiedot ja tiedoista 
tehdyt yhdistelmät soveltuvat hyvin myös 
metsäosaston puunhankintasuunnitelmien ja 
niissä käytettävien mallien perustiedoiksi. 

Suunnittelujärjestelmien hyväksikäyttö 
vaatii paljon työtä sekä itse järjestel
mien kehittämisessä että niiden sopeutta
misessa yritysten johtamisjärjestelmiin ja 
organisaatioihin. Tämän vuoksi kannatta
nee rinnakkain kehittää sekä keskusorgani
saatiotason optimointimalleja että alue
organisaatiotasojen ohjausjärjestelmiä. 
Optimointimalleissa päähuomio tulisi kiin
nittää perustietojen saannin ja ennustet
tavuuden parantamiseen sekä malleilla saa
tavien tulosten informaatioarvon lisäämi
seen. Varsinaisissa ohjausjärjestelmissä 
olisi tärkeää kehittää systeemejä niin, 
että niillä voitaisiin kustannuspohjalta 
tarkastella erilaisten puunhankinnan toi
mintavaihtoehtojen taloudellisuutta. 

Puunhankinnan johtamisessa käytettävien 
suunnittelujärjestelmien kehittämisessä 
tulisi ottaa huomioon eri osien ja osa
järjestelmien yhteensopivuus. Täten tur
vataan mahdollisuudet kehittää teoreetti
sesti optimaalinen metsäosaston kokonais
informaatio- ja johtamisjärjestelmä. 
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THE EFFECTS OF THE DEVELOPMENT OF FACTORS THAT INFLUENCE TIMBER PROCUREMENT COSTS 

By Jaakko Peltonen and Heikki Vesikallio 

Summary 

The Finnish forest industry procures 70 •.. 
80 % of its wood raw materia! from private 
forests. The study reviewed the main means 
of developing wood procurement from private 
forests and the possibilities of wood pro
curement cost savings that can be achieved 
through them. The costs of timber harvest
ing and long-distance transport and the 
overheads caused by the wood procurement 
organisations were included in wood pro
curement costs in the calculations. The 
mill price of wood raw materia! is dis
tributed on average between different cost 
factors as follows: the share of stumpage 
price in the procurement of pulpwood is 
about 50 %, harvesting costs about 35 i. 
and long-distance transport costs approx. 
15 %. The share of stumpage price in the 
mill price of softwood sawlogs is about 
70 %, harvesting costs about 20 i. and long
distance transport costs about 10 %. 

In the development of working methods the 
greatest cost savings will be achieved by 
increasing the use of advanced manual 
cutting methods, i. e·. rough delimbing and 
bucking by eye measure. By changing en
tirely in manual cutting to these methods 
and by ra1s1ng the degree of mechanised 
logging from the present 10 % level to 35 % 
the unit costs of timber harvesting per
formed by the forest industry enterpris~s 
can be reduced by 2,50 •.. 3,00 marks/m 
(compact volume). This is 3 •.• 4% of the 
total wood procurement costs. 

Correspondin~ cost saving possibilities 
that can be exploited in the fairly short 
term have not been found in forest haulage 
and long-distance transport of timber. 

Timber procurement volumes have varied 
considerably in recent years and that 
causes considerable additional costs com
pared with even activity. If the pro
curement volume declines by, say, 20 % of 
the level for a normal year, the unit costs 
of wood ~rocurement will be approx. 
10 marks/m (compact volume) or 11 ..• 14% 
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higher than in a normal year. Over a half 
of the additional costs fall directly on 
the forest industry. If the volume change 
is smaller the growth of unit costs is 
also smaller, but the share to be paid 
directly by forest industry cernpanies 
increases. 

Were timber procurement spread evenly over 
the months of the cutting season the unit 
costs of wood procurement would be 4 ... 5 
marks/m3 (compact volume) or 5 ... 7% below 
the present level. 

The main factor influencing the costs of 
the harvesting phase is the harvesting 
conditions of which the stem size has the 
greatest effect. The stand size is also 
a very significant cost factor when the 
work phases preceding cutting and forest 
haulage are included. Harvesting of typi
cal first-thinning stands is 2-3 times 
as expensive as the harvesting of clear
cutting stands with large-sized trees. 
The difference in harvesting costs between 
clear-cutting stands and thinnings grows 
steadily with the technical development 
of timber harvesting. 

It is difficult to make reliable estima
tions of the cost saving resulting from 
the development and application of new 
planning systems of wood procurement. How
ever, it seems evident from the experience 
gained so far that the development and 
effective exploitation of these systems 
will also offer significant scope for cost 
savings. 

It was estimated that the factors which 
affect wood procurement costs can be devel
oped best by centralising wood procurement 
in the hands of as few buyers and harvest
ers as possible in sufficiently large and 
uniform operating areas. The minimum size 
of such an area for effective use of the 
wood procurement resources was taken to be 
one yieldin~ an annual procurement volume 
of 60,000 m (compact volume). At the same 



time, a network of regional cooperation 
areas following joint forestry plans will 
be established by the forest owners within 
these areas. A group of forest owners 
compr1s1ng 20 ••• 60 forest holdings has 
proved to be a suitable size for a cooper-

ation area in Finland. The annual timber 
procurement vol~e of such a group is 
5,000 ••• 15,000 m (compact volume). Wood 
procurement will be planned and implemented. 
on this basis in close cooperation between 
industry and forest owners. 
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