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Metsäkoneyrittämisen 
kehityskaari



Yrittäjät metsäalalla Suomessa 50 – luvulta nykyhetkeen

1950-luku

Metsätyöntekijä - kovaa työntekoa oman hevosen kera  ja 

maatalouspohjaisten koneiden kanssa

1960-luku



Metsätyö koneellistuu – yrittäjä on konetyöntekijä, 
”työsuhdeurakoitsija”

1970-luku 1980-luku

Yrittäjä on konetyöntekijä 

-erikoiskalustoa kehitetään, 

-tärkeä rooli koneiden kehittäminen ja testaaminen 

Työsuhdeurakoitsija + 

konetyöntekijä + työnantaja 

-palkollisten määrä kasvaa

Yhteisesti sovittujen taksojen aikaa



Metsäalan yrittäjyys 
kehittyy

1990-luku 2000-luku 2010 -luku

Urakoitsija,  työnantaja (suurin metsäalalla),        Monipuolisten palveluiden tuottaja

pk - yrittäjä  

3. Hakkuu ja mittaus

5.Metsäkuljetus

9. Muokkaus

6.Energiapuuta

7.Koneenkuljetus

4. Kantokäsittely

8. Omavalvonta

12. Tiedon keruu johtamista ja 

jalostusta varten  +  tilitystä varten

1. Tilausten 

vastaanotto ja 

työn suunnittelu

2. Tienhoito

11.Kitkentä

10.Istutus
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Sellu

Energia
-lämpö
-sähkö

Saha

Paperi

Biopolttoaineen jalostus

Kaukokuljetus
(auto, proomu)

Metsuriyrittäjiä

Energiapuun korjaajia / 
hankkijoita

Tienrakentajia

Puunkorjuupalvelujen tuottajia

Käytännön toiminnan johtajia 
metsätyössä 

Terminaalitoimintojen hoitajia

Puun kuljettajia

Ojittajia Muokkaajia,
Istutus,
raivaus

… ja he työllistävät 

> 10 000 ihmistä

Koneyrittäjät puunkäytön arvoketjussa

Vaneri

Lämpöyrittäjyys



Metsäteollisuuden toimipisteet Energialaitokset

Puun toimituspisteet - satoja



NYT
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Asiakas:  

– Puun haltuunotto 

Osto / omistus

– Resurssien hankinta 

Sopimustoiminta

Yrittäjäyhteyshenkilö

– Korjuun ohjaus esim. 
kuukausitasolla, säätöä väh. 
viikkotasolla

– Vastaanotto

– Puun jalostus

– Tuotteiden myynti

Metsäalan koneyrittäjä

-Oman toim. suunnittelu (päivä-, viikko-, 

kuukausikorjuun ohjaus)

-Kokonaisvastuu palveluista, aluevastuu, 

-Yhteydepito metsänomistajaan      

korjuuvaiheessa

- Hakkuutyö

– Konetyö, miestyö

– Oma työ / alihankinta 

- Mittaus ja sen tarkistus

- Metsäkuljetus, oma/alihankinta

-Laadunvarmistus

-Tiedon tuottaminen

- Lisätyöt /-palvelut; teiden auraus, 

sorastus, metsän uudistaminen, 

tienrakennus, ojitus …

-Autokuljetus (harvemmin)

-Vesitiekuljetus (vain muutamilla)

Metsätyön organisointi - nyt

Ohjausta

Puuta

Tietoa

Euroja

Palveluja

Asiakkaan ohjaus vahvaa (metsässä vähentynyt, muuten jopa lisääntynyt / kiristynyt)



Viitekehyksenä

- asiakkaan laatimat palvelukuvaukset ja 

laatuvaatimukset

- asiakkaan tietojärjestelmät koneissa

- asiakkaan tilaukset oman järjestelmän kautta

- asiakkaan laatimat sopimusmallit ja hinnastot

- Asiakkaan tilitysjärjestelmä (vrt. laskutus)

- Asiakastahon tutkimustoiminta aktiivista myös 

urakointikentässä

Koneyrittäjän rooli ?

Metsäyhtiön toiveiden / määräysten toteuttaja

Missä on innovatiivisuuden tila,?



Esimerkki; Sopimusneuvottelutapaus viikolta 48/2016  (eräs 

koneyritys ja yksityinen sahayritys):

Yrittäjä neuvotteli uudesta sopimuksesta  asiakkaan kanssa. 

Hän halusi uusia elementtejä sopimukseen ja uudenlaisia 

sopimusehtoja.

Vastauksia:

-Kaikilla auto- ja konemiehillä on (tässä yhtiössä) samat sopimusmallit ja

sopimusehdot. Ei niitä voi muuttaa yhdelle. 

-Kaikille yrittäjille on sama palvelukuvaus.  Ei voida muuttaa. 

-Kaikilla koneyrityksillä on sama hinnasto ja hintataso, ei niitä voi yhdelle 

muuttaa.

-Sopimusehto X on yhtiön omistajan sinne muotoilema, ei kukaan mene 

esittämään sen muuttamista.

Innovatiivisuutta ruokkiva tapa toimia?



TULEVAISUUS
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• Asiakkaita

– Puun tarve

– Ostaja / tilaaja

– Vaatimukset 
palvelulle / tavaralle

– Vastaanotto

– Jalostus

– Myynti

Koneyritys / Palvelun tuottaja

Hankinnan ja toimitusten suunnittelu

(Puun osto)

Hakkuu + metsäkuljetus + muu palvelu

– Konetyö, Miestyö, 

omatyö/alihankinta

– Tiedon tuotanto

Puun mittaus ja sen tarkistus

Laadunvarmistus / omavalvonta

Tiedon tuotanto  (myös kolmansille)

Oheistyöt; teiden auraus, sorastus, 

Lisäpalvelut; metsän uudistaminen, 

tienrakennus, ojitus, …

Puun toimitus haluttuun pisteeseen:

- Autokuljetus , vesitiekuljetus

Juna, terminaali, tehdas,…

Metsätyön organisointi – tulevaisuus ?

Tilauksia

Puuta

€uroja

Palveluja

Tietoa

Fokuksessa palvelun ja tavaran laatu, 

kustannuskilpailukyky 

+Aliurakointi 

lisääntynee

Wood Force



3. Hakkuu ja mittaus

5.Metsäkuljetus

9. Muokkaus

6.Energiapuuta

7.Koneenkuljetus

4. Kantokäsittely

8. Omavalvonta

12. Tiedon keruu 

johtamista ja jalostusta 

varten  +  

laskutusta/tilitystä varten +

Tutkimus + T&K + Muu?

1. Tilausten 

vastaanotto ja 

työn suunnittelu

2. Tienhoito

11.Kitkentä

10.Istutus

Urakointi on monipuolisen palvelun tuottamista



Metsäalan yrittäjä 2020-luvulla

-Monipuolinen /-alainen palveluntuottaja

(Mutta toisaalta erikoistunut aliurakoitsija

-Useita asiakkaita

-IT (Wood force tai vastaava) helpottaa 

asioiden johtamista ja toteuttamista:

- tilausten saaminen useilta eri asiak-

kailta yhteiskäyttöiseltä palvelimelta  

- toimenpiteiden suunnittelu

- toimenpiteiden hallinta

- työohjeiden lähettäminen

- tuotannon seuranta on-line

- tilitysten valmistelu / laskutus

-aliurakointiverkostot tärkeässä roolissa

-tiedon tuottamisen merkitys kasvaa

- Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen

=Työtapojen kehittämistä

=Verkostojen kehittämistä

=Työergonomian parantamista

=Kuljettajaa opastavat järjestelmiä 

=Tuottavuuden ja kannattavuuden  

seurantaa

=Palkkausta suorituksen mukaisesti

=JOHTAMISEN KEHITTÄMISTÄ

- Koneyrittämisen kilpailukyvystä 

syntyy menestystä ja em. aiheuttaa 

toimintatapoihin murrosta 

(Kysymys: annetaanko muutoksen 

tapahtua ?)



Metsäkonetieto ja sen käyttösovelluksia 
(nykyiset kuvattu keskiössä, mahdolliset uudet käyttökohteet ulommilla kehillä)
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Metsävaratiedon 
ajantasaistus

Puutavaran tuotanto ja 
puunhankinnan ohjaus
• katkonnan ohjaus
• varastokirjanpito
• kuljetusten ohjaus

Kuljettajaa opastava 
koneautomaatio
• automaattikatkonta
• hakkuupään ohjaus 
• robottiohjaus ym.

Koneyrityksen 
johtaminen ja 
toiminnanohjaus

Puutavaran mittaus
• puukaupallinen 

mittaus
• mittauksen 

valvonta

Puunkorjuun 
tuottavuuden seuranta
• kone- ja 

kuljettajakohtainen 
seuranta

Koneiden huollot ja 
kunnonvalvonta

Kuljettajien koulutus ja 
opastus (simulaattorit)

Metsävaratiedon 
tuottamisen 
apuaineisto

Dynaaminen 
katkonnan ohjaus 
(runkopankit)

Puukartat

Kuljettajaa opastavat 
sovellukset
• metsäkuljetuksen 

optimointi
• ”Ajourakone”

Olosuhde-
datan 
tuottaminen

Runkojen 
sisälaadun
mittaus

Pölkynpää-
kuvadata

Puuta 
koskettamaton 
mittaus

Koneiden 
etävalvonta

Puuston 
laatutieto-
varastot ja 
laatumallit

Mittauksen 
ja korjuun  
laatuseu-
ranta-
palvelu

Korjuulaadun 
automaattinen 
omavalvonta

Korjuukelpoi-
suusluokituksen
palaute

Koneyrityksen 
työntekijöiden  
palkanmaksu

?
?

?

Koneyritys on keskiössä tiedon tuottajana !
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KuljetusTehdas

Kotitalousjätteestä 
tehty polttoaine (REF)

Sähkö

Turve

Pelto-
biomassat

Hakkuutähteet

Metsähake

Niitto

GPS

Silppuaminen

Puuraaka-aine

Prosessi-
lämpö

Joustava eri 
polttoaineiden käyttöKuori ja muu 

puutähde

Pelto

Metsä

Metsä

Suo

CHP - laitos

Kaukolämpö

Hakkuutähteiden paalaus

Pienet 
CO  -päästöt

2

Jyrsinturpeen karheaminen

Tarvitaan:

-myynti-/markkinointihenkilöitä 

-ostohenkilöitä

(puu, aliurak.palvelut)

-työnjohtoa

-koneenkuljettajia

-kuorma-autonkuljettajia

-hakkurin käyttäjiä

-metsureita

-bittinikkareita – IT-osaaminen

-hallintohenkilöstöä

-aliurakoitsijoita

-LIIKETOIMINNAN JÄMÄKKÄÄ 

JOHTAMISTA

…

Datapankki

DATA

PALVE-
LU

= Innovatiivinen palveluntuottaja
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Koneyrittäjät puun arvoketjussa

Yhdistävä tekijä metsänomistajan 
ja tehtaan välissä

Puun käyttäjät

Metsät ja 
metsän-

omistajat

Tiedon käyttäjät

Kestävä metsätalous tarvitsee 

elinvoimaisia metsäalan urakointi-

ja palveluyrityksiä


