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Tiivistelmä Metsätehon tiedotuks esta 267 

Seuraavassa selostetaan Metsätehon suorittamia kuusipaperipuun 
hakkuumenetelmiä koskevia jatkotutkimuksia. Aikaisempien selvitys
ten tulokset on julkaistu Metsätehon tiedotuksessa 255 . Nämä jatko
tutkimukset koskivat katkotun kuusipaperipuun hakkuumenetelmistä 
tehtyjä lisäselvityksiä sekä erilaisten karsintatapojen vaikutusta 
k:uusipaperipuun runkoina hakkuuseen. Aineisto kerättiin A. Ahl
ström Osakeyhtiön työmailla Kontiolahdella ja Juuassa ja se käsit
ti seuraavat hakkuumenetelmät . 

1. 2 m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu 1 ••• 2 p- m3:n kasoihin 
palstalle nippujuontoa (konttimista) varten . Minim:iläpimitta 
5 cm. Karsinta moottorisahalla tavanomaisten vaatimusten mu
kaisesti . 

2. 2 m kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu 1 ••• 2 p-m3 ~n kasoihin 
palstalle nippujuontoa varten . Minimiläpimitta 5 cm. Karsin
ta moottc.risaha:::.lc>. siten, että lyhyitä, 2 ••• 5 cm: n oksantynkiä 
varsinkin rungon alapuolella sallitaan. 

3. 3 . • • 6 m vaihtelevan pituisen kuorellisen kuusipaperipuun hak
kuu 3 ••• 5 kpl:n juontotaakkoihin palstalle . Minimiläpimitta 
5 cm. KarRinta m~ottorisah~lla siten , että 5 •.• 10 cm:n oksan-



tynkiä rungon alapuole l la ja 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä rungon si 
vuilla sallitaan. 

4 . 3 •.• 6 m vaihtelevan pituisen kuorellisen kuusipaperipuun hakkuu 
3 ••• 5 kpl:n juontotaakkoihin palstalle . Minimiläpimitta 5 cm. 
Karsinta kuten kohdassa 2. 

5• Kuusipaperipuurunkojen suunnattu kaato runkojuontoa varten. Mi 
nimiläpimi tta 5 cm. Karsinta kuten kohdassa 1. 

6. Kuusipaperipuurunkojen suunnattu kaato runkojuontoa varten . Mi 
nimiläpimi tta 5 cm. Karsinta kuten kohdassa 2. 

7. Kuusipaperipuurunkojeu suunnattu kaato runkojuontoa varten . Mi 
nimiläpimitta 5 cm. Karsinta moottorisahalla siten, että run
gon yläpuolella sallitaan 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä ja alapuolella 
kokonaisia oksia. 

Hakkuutapa oli Kontiolahdella suojuspuuhakkuuta ja Juuassa pal-
j aaksihakkuuta . Katkotun tavaran varastomuodostelmat sijoitettiin 
palstalle hajalleen ajosuuntaa silmällä pitäen ja runkoina hakkuussa 
käytettiin suunnattua kaatoa. Oksaisuusluokka oli kummallakin työ
maalla keskimäärin III ja tiheysluokka 1. 

TULOKSET 

Tutkimuksen yhtenä päätarkoituksena on ollut saada lisäselvitys 
tä tiedotuksessa 255 käsiteltyihin, karsinnan laadun ja karsintavä
lineen vaikutusta karsintatyöhön koskeviin kysymyksiin . Aikaisem
paan ja tähän tutkimukseen perustuen voidaan karsintatyöstä kuusi
paperipuun hakkuun yhteydessä tehdä seuraavat johtopäätökset. 

- Moottorisahan käyttö kirveen asemesta karsintavälineenä nopeut
taa karsinnan suorittamista . Karsintatyö nopeutuu sitä enemmän, mi 
tä suuremmista rungoista on kysymys . 

- Karsinnan laadun heikentäminen tavanomaisesta sellaiseksi , jos
sa sallitaan rungon alapuolella 2 ••• 5 cm:n oksantynkiä (= huono kar
sinta), nopeuttaa selvästi karsintatyötä sen tapahtuessa moottorisa
halla . Katkotun tavaran osalta karsintatyö nopeutuu eniten tehtäes
sä pitkää vaihtelevan pituista paperipuuta. Lyhyen määrämittaisen 
tavaran teossa karsinnan laadun heikentämisellä ei olennaisesti no
peuteta karsintatyötä. 

- Karsinnan laadun heikentäminen siten, että sallitaan rungon 
alapuolella 5 • •• 10 cmgn oksantynkiä ja sivuilla 2 ••• 5 cm: n oksantyn
kiä (= erittäin huono karsinta) , nopeuttaa karsintatyötä suhteelli
sen vähän verrattuna huonoon karsintaan . Syynä on se että, jos kar
sinta yleensä vaaditaan suoritettavaksi niin, että kokonaisia oksia 
ei karsintatyön jälkeen esiinny, on jokseenkin yhdentekevää, katkais
taanko oksa 2 • • • 5 cm: n ~ai 5 • • • 10 cm:n päässä rungosta. 

- Osittainen karsinta, jossa rungon alapuolella sallitaan kokonai
sia oksia, nopeuttaa karsintatyötä erittäin suuresti . Tämä aiheutuu 
lähinnä siitä, että runkoa ei karsinnan yhteydessä tarvitse kääntää . 
Menetelmä soveltuu käytettäväksi lähinnä runkoina hakkuun yhteydessä. 
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- Käytettäessä karsintavälineenä moottorisahaa on karsintatyön 
nopeutuminen riippuvainen paitsi karsinnan laadusta myös erittäin 
selvästi valmistettavan tavaralajin pituudesta. Mitä pitempiin mit
toihin tavara tehdään, sitä nopeampaa on karsintatyö valmistettua 
yksikköä kohti . Syynä on lähinnä se, että katkontatyö häiritsee 
karsinnan työrytmiä sitä enemmän, mitä lyhyempiin mittoihin paperi 
puu tehdään . 

Paperipuun katkonta (= pölkytys) oli karsinnan ohella työvaihe , 
johon tutkitut hakkuumenetelmät eniten vaikuttivat . Runkoina hak
kuussa ei katkontaa suoritettu . Katkotun tavaran menetelmien osal
ta voidaan pölkytystyöstä todeta seuraavaa. 

- Karsintavälineen vaihtuminen kirveestä moottorisahaksi nopeut
taa myös katkontaa . Syynä on lähinnä se , että moottorisc..:iakarsin
nan yhteydessä karsinta ja katkonta tapahtuvat samalla työvälineel
lä ja tavallisesti toistensa yhteydessä. 

- Katkonta 3 • • • 6 m vaihtelevan pituiseksi paperipuuksi tapahtuu 
ratkaisevasti nopeammin kuin katkonta 2 mgn määrämittaan. Syynä on 
ensinnäkin se , että valmistettava tavara on keskimäärin huomatta
vasti pitempää kuin 2- metrinen, joten katkaisusahausten määrä vähe
nee . Tärkein syy on kuitenkin se , että tehtäessä vaihtelevan pi 
tuista paperipuuta ei pölkkyjä katkaisukohdan määrittämistä varten 
tarvitse mitata, vaan katkaisusahaus tapahtuu silmävaraisesti moot 
torisahalla suoritettavan karsinnan yhteydessä . 

Taulukosta 1 (s . 4) ilmenevät eri hakkuumenetelmien suhteelliset 
tuotokset tämän jatkotutkimuksen osalta. Menetelmien numerointi on 
edellä esitetyn luettelon mukainen . Vaihtelevan pituisen, moottori 
sahalla huonosti karsitun 3 • •• 6 m kuusipaperipuun hakkuuta juonto
taakkoihin hajalleen palstalle on merkitty 100glla . 

Yhteenvetona suoritetuista kuusipaperipuun erilaisia hakkuumene
telmiä koskevista selvityksistä esitetään taulukossa 2 (s. 5) tär
keimpien tutkittujen hakkuumenetelmien tuotosvertailu . Taulukon 
tuotossuhteet on esitetty ni i n, että perustana (= 100) on toisessa 
sarjaAsa 2 m kuusipaperipuun hakkuu moottorisahalla hyvin karsien 
ja toisessa vastaava tavaralaji kirveellä hyvin karsien . Esitetty
jä arvoja on pidettävä suuntaa antavina. 

Suoritetuista tutkimuksista ilmenee , että paperipuun hakkuussa on 
hakkuutyön kannalta helposti toteutettavilla muutoksilla mahdollista 
saavuttaa erittäin merkittävä hakkuutuotoksen nousu. Hakkuutyö on 
se osa puutavaran hankintaketjussa, jonka taloudellisesti kannatta
va koneellistaminen on nykyisten mahdollisuuksien ja koneiden avul
la kaikkein vaikeinta . Yksinkertaistamalla mahdollis i mman paljon 
hakkuutyötä ja siirtämällä täs tä työstä mahdollisimman paljon sinne, 
missä se voidaan suorittaa keskitetysti, esimerkiksi tehtaalle, on 
mahdollista saavuttaa puutavaran hankinnassa hakkuuvaiheen osalta 
erittäin tuntuvia kustannussääst öjä . Tässä tutkirruksessa käytetyt, 
kuusipaperipuun hakkuuseen sovelletut , hakkuutyön kannalta helposti 
toteutettavat men ete lmänmuutokset ovat eräs keino tämän päämäärän 
saavuttamiseksi. Nämä menet elmänmuutoks et ovat siis pääpi irtein 
seuraavat . 

3 



Taulukko 1 
~ 

Suhteellinen tuotos eri hakkuumenetelmissä. Menetelmä 4 = 100. 

H a k k u u m e n e t e 1 m ä Rungon käyttöosan kuutio, k-m3 

Pituus- Karsinnan Hakkuu- 0.075 0.125 0.115 o. 225 o. 275 0.325 
n:o aste laatu muodostelma Suhteellinen tuotos 

.. 

1 2 m ~' \ _~) ' 111- 7 1 72 73 75 76 77 

,,,...._-, 

Ii}-. 2 2 m ·'(GJ)' 73 74 75 76 76 77 - -

3 3 ••• 6 m ~ )j : B 121 124 126 126 125 124 

~ 

~ ~ 4 J ••• 6 m ~<!:_)/ 100 100 100 100 100 100 

. ........ 
Suunnattu 

5 Runko ,~·- , 104 105 101 109 111 114 \ t kaato :...; 

6 Runko ® Suunnattu 
145 139 132 129 126 126 kaato 

y-.,.._ 
Suunnattu 

7 Runko ~~ 178 173 170 17 3 174 177 kaato 
1r 



Taulukko 2 

Kuusipaperipuun erilaisten hakkuutapojen tuotosvertailu . 

Pituus-
aste 

2 m 

2 m 

2 m 

3 ••• 6 m 

3 ••• 6 m 

3 ••• 6 m 

Runko 

Runko 

Runko 

Rungonsuuruusluokka o. 125 k- m3 (= 6 runkoeh-- nr3) 
Minimiläpimitta 5 cm 
Oksaisuusluokka III 
Tiheysluokka 1 
Lumeton aika 
2 m, hakkuu 1 ••• 2 p-m3:n nippujuontokasoihin 
3 ••• 6 m, hakkuu 3 ••• 6 kpl:n juontotaakkoihin 
Rungot, suunnattu kaato 

Karsinta- Karsi nnan 
Suhteellinen tuotos väline laatu 

Kirves J:yvä 100 83 

Moottori saha Hyvä 120 100 

Moottori saha Huono 124 103 
Moottorisaha Hyvä 139 116 

Moottori saha H UO!l.O 167 139 
Mo ottorisaha Erittäin huono 207 172 

Moottori saha Hyvä 175 146 

Moottorisaha Huono 232 193 

Moottorisaha Osittainen 289 241 

- Karsintavälineen vaihtaminen kirveestä moottorisahaan . 

- Luopuminen lyhyen määrämittaisen paperipuun valmistuksesta . 

- Tilalle mahdollisimman pitkä, vaihtelevan pituinen paperipuu. 
Paperipuun optimipituus hakkuun kannalta olisi kokonainen runko . 

- Karsinnan laatuvaatimusten tuntuva helpottaminen siten, että 
nykyisen pintamyötäisen karsinnan asemesta sallittaisiin paperipuus
sa lyhyitä oksantynkiä ja ainakin runkoina hakkuun yhteydessä koko
naisia oksia rungon alapuolella . 

Mikko Kahala 
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Metsäteho Review 7/1967 

REPORT ON THE USE OF DIFFERENT METHODS 

FOR LOGGING SPRUCE PULPWOOD II 

An abstract of Metsäteho Report 267 . The previous study on the 
same subject and its results were published in Metsäteho Report 255 
and Review 12/1966 . 
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