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HISTORIAA 

 Yritystoiminta 1995 kuormatraktorilla 

  

 -99 uudistaminen äestämällä MH 

 

 -01 yhtiömuodon muutos Oy 

 

 -03 ainespuun korjuu SE  

 

 -04 energiapuun korjuu Rannikon MHY 

 

 -06 RAMK ins.opinnot monimuoto-opiskeluna 

 

 -09-10 laajavastuinen Tähtiyrittäjyys SE:lle Harvest Logistic Oy 

 2010 -12 toimitusjohtajana Tähtiyrityksessä 

 7 osakasyritystä, 8 korjuuketjua  

 

 



 -12/12 valmistuminen RAMK:sta 

 

 -13 korjuu MH PoKa 

 osayrittäjä AA Ky  

 

 -13 Energiapuunkorjuu päättyy 

 

 -14 korjuu MH Lappi  

 

 -14 tuhkalannoitus Forest Vital Oy 

 

 -14 Harvest Logistic Oy:n sopimus päättyy 

 

 -15 Tähtiyrittäjyys   SE 

 Kumppanit osayrittäjinä: Metsä Aalto Oy, MT- Forest Oy, metsuriyrittäjiä  

 Työlajit: Ainespuun- ja energiapuun korjuu, metsän uudistaminen, -hoito, -parannus, tiestön kunnossapito ja 
suunnittelu 

 Resurssit korjuussa: 3 ketjua  MH, 5 ketjua SE, 4 omaa 4 kumppaneiden 

 Kokonaisvolyymi n. 300 000 m3, liikevaihdon kasvu v. 2014-15 n. 120% 

 



Yrittäjyys nykyisessä toimintaympäristössä 

 Metsäteollisuuden olemassaolon edellytys Suomessa on, että 
metsäteollisuusyritykset pärjäävät globaaleilla markkinoilla. 

 lopputuotteiden hinnat muodostuvat muualla kuin Suomessa 

 Metsäalan toimintaympäristö 

 Valtiovallan päätökset  

 Yksikkötyökustannus + n.13% kilpailijamaihin nähden Ruotsi, Saksa 

 Alemmat työllistämisen kustannukset suhteessa kilpailijoihin, jalostusarvon nosto, tuottavuuden 
nosto 

 Rikkidirektiivi 

 Tieinfra 

 Ympärivuotinen työllisyys 

 Metsälöiden pirstoutuminen, metsäsuunnitelma kuviot   

 Muokkaustyömaa kuvio 1,4 ha  työmaa 2,3 ha 

 Uusi metsälaki 

 Puun tarjonta lisääntyy 

 Eri ikäisrakenteisten metsien kasvatushakkuiden/pienaukkojen- korjuu kustannukset  

 Maantiekuljetuksen kokonaispainojen nosto 

 Tuottavuus ja turvallisuus  lisääntyy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Työskentely- ympäristö 

 Maantiekuljetus, kustannukset korjuussa 

  Ranka/3m  Meku tuotos -30%  ,   korjuun kustannukset  nousevat       kasvh. 
7%, uudisth. 6% 

 

 Ennakkoraivausrästit 

 

 Korjuun litrakoon nosto 

 Minimirunko 

 Litrakoon nosto yleensä 

 Käytännön haaste, tilauksen ja varannon epäsuhta 

 Kestävyys, hoidettuja metsiä myös tulevaisuudessa 

 Kasvatushakkuut, etenkin ensiharvennukset 

 Ptl vähentäminen 

 Kantohinnoittelussa huomioidaan korjuuolosuhteet 

 

 Kustannusten karsiminen 

 



Yrittäjyyden kehittyminen 
 Asiakaslähtöisyys- tunnistetaan asiakkaiden tarpeet 

 Vastataan tarpeisiin esim. työlajikokonaisuudet 

 Yrittäjälle haasteena hinnoittelu esim. suunnittelu/vastuu 

 Yhteistyö kaikilla osa-alueilla   

 Mietitään tarpeita yhdessä kaikilla toiminnantasoilla/rajapinnoilla  

esim. työlajikokonaisuudet sopimuksiin tai puun toimituksiin vaikuttavat tekijät mm. kk. Tilauksen  ja  varannon 

suhde 

 Oman toiminnan kehittäminen mm. verkostoituminen, yksilöiden osaamiset täydentävät 

kokonaisuutta 

 Yksi päävastuun kantaja antaa muille mahdollisuuden tehostaa toimintaa mm. päällekkäisyydet vähenevät  

 Verkostoitumalla pystytään tuottamaan laajempi työlajikokonaisuus tai esim. tehokkaampaa korjuupalvelua 

 Ison kokonaisvolyymin ansiosta saadaan korjuuresurssit paremmin tuottavaan työhön, esim. oikea kone oikeaan paikkaan 

 Yksi operaattori ohjaa useampaa ketjua, näin saadaan koneiden käyttöaste nousemaan tarkemmalla resurssien 

kohdentamisella varannon ja tilauksen suhteen 

 Moniasiakkuus 

 Koneiden käyttöasteen nosto/ kuljettajien työllisyyden paraneminen 

 Kouluttautuminen niin yksilönä kuin yrityksenä.  

 Osaamista pitää hankkia joko kouluttautumalla tai ostamalla osaamista. 

 Ollaan tietoisia oman tekemisen vaikutuksista, opitaan virheistä  

 



 Yhteistyössä asiakkaan suuntaan haasteena iso yrityskoko kontrasti asiakkaaseen 
nähden:  suuri vastuu asiakkaalla esim. vastuun jakamisessa, sopimusehdot ja 
palvelukuvauksen tehtävät 

 

 Pitkällä tähtäimellä palvelun tuottamisessa samat kustannukset niin asiakkaalla kuin 
yrittäjällä 

 Kehittyminen tapahtuu resurssien oikealla kohdentamisella ja tehokkuuden nostolla 

 Kaikkien työlajien on tuotettava oma kustannuksensa + liikevoitto prosentti 

 

 Woodforce, positiivinen haaste 

  Käytännön esteiden poistaminen 

 erilainen työohjeistus, asiakkaiden tilausten/toimitusten yhteen sovittaminen korjuussa, mahdolliset 
sopimuksissa olevat konevaatimukset ym. esteet, ”mustasukkaisuus” asiakkaiden halu ohjata korjuuta 

 Järjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että korjuunohjaus on yrittäjillä 
kokonaisuudessaan. 

 Riittävän suuret kokonaiskorjuumäärät yrittäjällä ja tietenkin useampia asiakkaita 

 Iso askel korjuun tuottavuudessa varsinkin yksityismetsissä 

 

 Tulevaisuudessa lienee sama asiakkaiden vaihtaa pelkästään mittaustodistuksia ja 
toimittaa puut lähimpään käyttöpaikkaan… 

 

         Suomi seisoo edelleenkin tukevasti puujaloilla, kunhan kaikki oivaltavat sen! 

 



  

Kiitos! 
 


