




•

•

•

•

•

•

Jäsenyhdistykset



•

•

•

•

•



•

–

–

•

–

–

•

–

–

–

–



http://www.koneyrittajat.fi/




UUDISTUSHAKKUU HARVENNUSHAKKUU

latvusmassa rankapuu







•

–

•

–

•

–



•

•

•

•

•

•

•



Lähde: Dun & Bradstreet tutkimusraportti 2022

Haketusalan yritysten liikevaihto (*1000 euroa)

Liikevaihto vaihtelee sadoista tuhansista kymmeniin miljooniin euroihin/v



Lähde: Dun & Bradstreet tutkimusraportti 2022

Ei huippua, mutta 

suunta on oikea



Mittaus

Rajoitukset 
- EU

Puun tuonti

Sopimukset

Rahoitus 
Vakuut-
taminen

Kysyntä Hinta , 
kustannukset, 
kannattavuus

Työvoima 

Kausivaihtelu 

Osaurakoit-
sijat



tammi     helmi     maalis huhti touko     kesä     heinä       elo       syys      loka     marras    joulu

GWH

5000

4000

3000

2000

1000

0     

Paras 

joulu-maalis 

on 30% 

suurempi  

kuin heikoin 

joulu-maalis 



tammi     helmi     maalis huhti touko     kesä     heinä       elo       syys      loka     marras    joulu

GWH

5000

4000

3000

2000

1000

0     

Resurssien mitoitustaso

 Minimikysyntäperiodi    →
-muut lämmitysmuodot 

-tuonti (tulevaisuus?)

-pääomakulut juoksee

-mitä tehdä työvoimalle?

-työvoiman saanti?



tammi     helmi     maalis huhti touko     kesä     heinä       elo       syys      loka     marras    joulu

GWH

5000

4000

3000

2000

1000

0     

Uutta täytettä tuonut: 
Sähköntuotanto / 
terminaalihaketus

Tuonnin loppu 

Paras 

joulu-maalis 

on 30% 

suurempi  

kuin heikoin 

joulu-maalis 



3.2. Koneurakoinnin  panosten 

kustannusmuutos 2020-2022  ja 

kustannusriskin hallinta

Palkat + sivukulut

Polttoaineet

Korjaukset

Koneiden kuljetukset

Pääoma

Korot

Vakuutukset

Hallinto

Lähde: Tilastokeskuksen konekustannusindeksit  - Mekki



PUTIN 

-lisä

KORONA 

-lisä

KORONA 

-kuoppa



Hinta sovitaan

Haketus

Iso riski 

realisoi-

tui



”Sopimushinnat tarkistetaan sopimuksen alkukuukaudesta lähtien joka  n. kuukausi. 

Hinnantarkistuksen % -muutos lasketaan metsäalan konekustannusindeksin 

kokonaiskustannuskehityksen mukaisesti. Kokonaiskustannuskehitys lasketaan 

Tilastokeskuksen julkaiseman metsäalan konekustannusindeksin pistelukujen muutosten 

12 / x kuukauden keskiarvona. Indeksin pisteluvun kehitys lasketaan vertailuluvun ja 

tarkistushetkenä lasketun keskiarvon erotuksena. 

Vertailukuku on sopimuksen tekohetkeä edeltävä viimeisin n kuukauden 

indeksipistelukujen keskiarvo. Tarkistushetken keskiarvo on n edeltävän julkaistun 

indeksipisteluvun keskiarvo. Erotuksen (=tarkistushetken luku - vertailuluku) suuruus 

suhteessa vertailulukuun kertoo kustannusten nousun, jonka mukaisesti sopimushintoja 

korotetaan ja tarkistettuja hintoja noudatetaan seuraavaan tarkistushetkeen asti. 

Hintatarkistus tehdään aina sopimuksen solmimishetken hintaan, vertailu-

urakointihintaan. Tehty hintatarkistus on voimassa jokaisesta tarkistusajankohdasta 

(tarkistuskuukausi mukaan lukien) seuraavaan tarkistushetkeen. ”



”Yrittäjän vaikutuspiirin ulkopuolella urakointisopimuksen solmimisen jälkeen tapahtuvien 

polttoaineen hintamuutosten vaikutuksesta allekirjoittaneiden tahojen välisen 

urakointisopimuksen hintoihin olemme sopineet seuraavaa: 

Seuraamme työkoneissa käytettävän polttoaineen (moottoripolttoöljy) hintakehitystä 

Tilastokeskuksen Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin (MEKKI) avulla. Tilasto kertoo, 

miten moottoripolttoöljyn hinta muuttuu kuukausittain. Kahden tarkasteluajankohdan välisen 

polttoaineen indeksipisteluvun muutos prosentteina kerrotaan polttoaineen 

kustannuspainoarvoa kuvaavalla kertoimella, joka on puunkorjuussa _____% . Indeksin 

polttoaineen hinnan muutos (prosenteissa) kerrotaan edellä mainitulla painokertoimella ja 

tulokseksi saadaan kustannusten muutosprosentti, jonka mukaisesti urakointihintoja 

muutetaan seuraavaan hinnantarkistusajankohtaan asti.

Tämän sopimuksen tarkoittama vertailuindeksiluku otetaan Mekki-konekustannusindeksistä 

Mekki kustannustekijöittäin -välilehdeltä kohdasta Polttoaineet. Vertailuindeksi on _____ 

____kuussa 20___.  Vertailuindeksillä tarkoitetaan kustannusindeksissä olevaa polttoaineen 

indeksilukua. 

Tämän polttoaineklausuulin allekirjoitushetkestä lähtien polttoaineen hinta tarkistetaan em. 

tilastosta siten, että ensimmäinen tarkistusajankohta on _____kuun ___. päivä 20___ ja sen 

jälkeen ____ kk:n välein kuukauden viimeinen päivä. 

Alle ____%:n vaikutusta ei huomioida urakointihinnassa.





?



%=osuus 

vastaajayrityksistä N=158 yritystä

3.4.Työvoima

Työvoimaa on haastavaa 

löytää mm. 

-konetöihin

-kuljetustöihin

-asennustöihin

Työtilanne on  ollut 

haketuksessa  

poikkeuksellinen tänä 

vuonna. Kysynnän 

kausivaihtelu on ollut 

tavanomaista pienempää 

ja se toivottavasti 

helpottaa työvoiman 

rekrytointia. 
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”Aamuyöllä Hakkurimme 
alusta syttyi palamaan 
mahdollisesti 
polttoainekäyttöisen 
lisälämmittimen viasta 
johtuen ja ajoneuvon alusta, 
hytti, sekä nosturi 
tuhoutuivat 
korjauskelvottomaksi. Myös 
itse hakkuri on jonkin verran 
saanut palovauriota, ennen 
kuin palo saatiin 
sammumaan.”
230 000 eur

”Palovahinko. 
Hakemurskainsyttynyt 
palamaan. 
Dafonsammutinjärjestelmä on 
toiminut ja pelastanut 
pahimmalta.”
212 000 eur

”Olin hakettamassa kun hakkuri syttyi 
tuleen.  Heti palon havaittuani laskin 
nosturin hytin alas, otin sammuttimen ja 
koetin sammuttaa palon. Hain vielä kaksi 
sammutinta joilla myös koetin sammuttaa 
palon hakkurin konehuoneeessa,  mutta 
palo ei sammunut. Paikalla ollut 
turvetyöntekijä soitti palokunnan paikalle. 
Tämän jälkeen yritin irroittaa syöttöauton 
hakkurista mutta se ei onnistunut, 
sillä hakkurin tukijalat pettivät juuri. Kun 
totesin, että syöttöautoa ei saada irti, 
lapettiin pyöräkoneella lunta syöttöauton ja 
hakkurin väliin, niin ettei tuli leviäisi 
hakkurista syöttöautoon. ”
400 000 eur

” Hakkuri syttynyt palamaan 
räjähdysmäisesti kesken 
haketuksen.”
250 000 eur
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