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EduZ.Z.isin järeän puutavaran aZ.ku.kuZ.jetus
tapa kasvatusZ.ei.rnikoissa on niveZ.puomi
kuormai.rneZ.Z.a varustetun ku.ormatraktorin 
käyttl:J iZman mitään "aputoi.rnenpiteitä". 
MeneteZmän käyttöä kasvatusmetsissä rajoit;
tavat sekä tekniset että puuntuottoon Z.iit
tyvät nä~kohdat. KäyttämäZ.Z.ä pitopuume
neteZmää voidaan peZ.kän kuormatraktorin 
käyttöön perustuvan Z.ähiku.Z.jetuksen käyt
töaZ.aa Zaajentaa. 

KoneeZ.Zi nen kasaus ja sen jäZ.keen tapahtu
va kuormatraktorikuZjetus on ku.stannuksi Z.
taan kaZ.Zii.rnpaa kuin "puhdas" kuormatr ak
toriku.Z.jetus . MeneteZmän etuna on se, et
tä se soveZ.tuu käytettäväksi kaikissa kas
vatushakkuuoZosuhteissa. 

MaataZ.oustraktoriperustaiset järeän puuta
varan a Z.kuku Z.j etusmenete Z.mät ovat epäta
Z.oude Z. Z.isempia kuin metsätraktorin käyt
töl5n perustuvat menete Zmät . 

Nykyisten nivel puomikuormainten ulottu
vuus on niin pieni, että ajourien välin 
on oltava alle 20 m:n, jotta kuormaimet 
yltäisivät ajouralta jokaiseen palstal
la levällään olevaan järeään pölkkyyn . 

Näin tiheä ajouraverkko e i nykyisen nä
kemyksen mukaan ole suositeltava kasva
tusmetsissä . Tällöin on joko kaukana 
oleva järeä puutavara siirrettävä kuor
maimen ulottuville , lisä ttävä kuormai
men ulottuvuutta, käytettävä l aahus j uon
toperustaisia metsäkul j etusmenetelmiä 
tai haettava kaukana olevat pölkyt trak
torilla poikkeamalla ajouralta pysty
puuston sekaan . 

Metsätehos sa on suoritettu tutkimus, 
jossa selvitetään erilaisia järeän puu
tavaran alkukuljetusvaihtoehtoja ja 
niiden korjuuteknistä käyttökelpoisuutta 
ja taloudellisuutta eriasteisissa kas
va tusmet säolosuht eissa . 

TUTKITUT MENETELMÄT 

Käsiteltävät alkukuljetusmenetelmät esi
tetään kuvassa 1 . Tarkastelussa rajoi
tutaan katkotun j ä r eän puutavaran kul
j etusmenetelmiin . Tarkastelun ulkopuo
lelle on jät etty runkomenetelmän lisäk
si myös erilaiset ns. monitoimikonekor
juuketjujen yhteydessä käytett~vät kul
jetusmenetelmät. 



TUOTOKSET TAULUKKO 1 Alkukuljet~menetel.mien 
kustannukset, mk/ k-m - Aj omatka 200 m 

Kuvassa 2 esitetään yleisimmin käytet
tyjen kasvatusmetsien j äreän puutavaran 
kuljetusmenetel.mien tuotos järeän puuta
varan tiheyde·n funktiona. Siinä esite
tään kuormatraktorin ajotuotos myös ta
vanomaisissa avohakkuuolosuhteissa . 
Tuotokset ovat ns . suurta kuormatrakto
ria (esim. Teli- Lokkeria ) kuvaavia . 
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Järeän puutavaran tiheys, 
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- -
5,43 5 ,04 . 

6,72 , 6,28 

- -
1 ,00 6,61 

7, 55 7' 16 
- -

6,98 6,62 

Taulukossa 1 esitetään käsiteltävien 
a1k:uk:u3jetusmenetelmien kustannukset, 
mk/k- m , ja kuvassa 3 eräiden yleisten 
alkukuljetusmenetelmien kustannusten 
riippuvuus järeän puutavaran tiheydestä . 
Kaikki kustannukset vastaavat vuoden 
1973 alkupuolen kustannustasoa . 

9 10, 28 10 , 88 10 , 28 10,88 10 , 28 10 ,88 
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1 . Ajo nivelpuomikuormai
mell a varuste tul!a kuorma
traktor illa 

4 . Ajo nivelpuomikuormaimel 
la varustetulla lcuorma t rak
torill a, pit opuumenetel.mä 

0 

7 . Ajo tel eskooppipuomikuor
maimella varustetulla kuor
ma trakt orilla 

2 . Koneellinen kasaus vint
turivarus t eisel la maat al ous
trakt orilla + ajo kuorma
t r aktorilla 

5. Ajo a puvintturi lla j a ni
vel puomikuormaimella varus 
t etulla kuormatraktorilla 

8 . Ajo l aahusjuootovarus
t eisella maataloustrakto
rilla 

3 . · Koneell inen kasaus nivel
puomikuormaimella ja vint
turilla va rustetulla trakto
rilla+ ajo kuorma traktor illa 

6. Ajo apuvaijer i lla ja ni 
vel puomikuormaim.ella varus
t etulla kuormatraktor i l la 

9 . Ajo mekaanisella puomi
kuormai.cella varustetulla 
maa talous traktorilla 

Kuva 1 . Al kukulj e tusmenetelmä t 
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J äreän puutava r an tiheys , k- m3/ ha 

Kuva 2 . Ku ormatrakt orin tuotos , k- m3/ t ehotunti 
l e imikon tiheyden f unkt i ona - Ajomatka 200 m 

PÄÄTELMÄT 

Edullisin järeän puutavaran lähikulje
tustapa kasvatusle imikoissa, joilla täs
sä tarkoitetaan II harvennusta ja väl
jennystä , on nive lpuomikuormaimella va
rustetun kuormatraktorin käyttö tavan
omaiseen tapaan ilman mitään 11aputoimen
piteitä" . Menetelmän käytön rajoitulv
sena on nykyisten nivelpuomikuormainten 
pieni ulottuvuus (-noin 5 m) . Jo 25 m:n 
ajouravälillä, jota kapeampaan uraväliin 
kasva tusleimikoissa ei ainakaan kaikissa 
tapauksissa liene mahdollista päästä, 
traktori joutuu kuormausvaiheessa poik
keamaan ajouralta pystypuuston sekaan . 
Tästä aiheutuvat tekniset liikkumis- ja 
kuormausvaikeudet sekä pystypuuston vau
rioi tumisvaara rajoittavat menetelmän 
käyttökelpoisuutta kasvatusmetsäolosuh
teissa. 

Teleskooppipuomikuormaimen käyttöön pe
rustuva kuormatraktorimenetelmä on lähes 
yhtä taloudellinen kuin edellinen mene-
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Jiireän puutavaran 

Kuva 3 . Alkukuljetuskus tannukse t, mk/k-m3 
l eimikon tiheyden f unktiona - Väl jennys 

hakkuuolosuhtee t - Aj omatka 200 m 

telmä niissä kasvatusmetsäolosuhteissa, 
j oissa sen käyttö on teknisesti mahdol
lista . Taloudellisuuden edellytyksenä 
on kuitenkin se , että kuormain on kes
tävyydeltää n ja toimintavarmuudeltaan 
samaa luokkaa kuin nivelpuomikuormain. 
Tässä ei toistaiseksi ole onnistuttu. 

Pi topuumenetelmä o·n suhteellisen halpa 
ja käyttökelpoinen kasvatusmetsien jä
reän puutavara·n kuljetusmenetelmä sil
loin , kun voidaan käyttää kapeaa, alle 
30 m:n ajouravä liä. Menetelmän heik
kouksina ovat sen hakkuukustannuksia 
nostava vaikutus, tukin päiden halkea
mista aiheutuvat mahdolliset laatutap
piot sekä kuormaimeen kohdistuvat ta
vanomaista suuremmat rasitukset . 

Koneellisessa kasauksessa ja sen jäl
keen tapahtuvassa kuormatraktorikulje
tuksessa kustannukset muodostuvat kor
keammiksi kuin edellä mainituissa "puh
taissa" kuormatraktorimenetelmissä . 
Etuna on se, että tämä menetelmä so
veltuu käytettäväksi kaikissa kasvatus
metsäolosuhteissa . Suurimmat heikkou
det ovat kahden erillisen koneyksikön 
tarve ja ihmistyön suuri tarve . 

Ajouravä li ei koneellisessa kasauksessa 
mielellään saisi olla yli 35 m:n eikä 
missään tapauksessa yli 40 m:n, koska 
tällöin koneellisen kasauksen tuotos 
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alkaa jyrkästi pienetä eikä myöskään 
kuitupuun kasaus miesvoimin ole mahdol
lista. Järeän ~uutavaran tiheyden ol
lessa yli 30 k-m'/ha on kapean, 25 m:n 
ajouraväli.n käyttö ko·neellisen kasauk
se·n yhteydessä korjuun kannalta talou
dellisempaa kuin leveän ajouravälin 
käyttö. Leimikon tiheyden ollessa pie
ni, alle 30 k-m3/ha, leveä, 35 m:n 
ajouraväli on suositeltavampi. 

Jos koneellinen kasaus suoritetaan täy
dellisesti, niin että kaikki pölkyt ovat 
keskimäärin 5 - 6 kpl:n kasoissa ja ajo
ura täysin vapaa tukeista, muodostuvat 
alkukuljetuksen kokonaiskustannukset 
(kasaus + kuormatraktorikuljetus) noin 
20 "/o korkeammiksi kuin tavanomaista ko
neellista kasausta käytettäessä. 

Pelkän kuormatraktorikuljetuksen kus
tannukset ovat tavanomaise·n koneellisen 
kasauksen jälkeen tapahtuvassa Jareän 
puutavaran ajossa keskimäärin 10 "/o pie
nemmät kuin levällään olevan järeän 
puutavaran ajossa. 

Metsäteho Review 12/1973 

Kuormatraktorissa olevan apuvintturin 
ja apuvaijerin käyttöön perustuvat jä
reän puutavaran alkukuljetusmenetelmät 
eivät ole suositeltavia varsinkaan suu
rien kuormatraktoreiden yhteydessä. 
Kuormauksen suuren hidastumisen vuoksi 
kustannukset ovat korkeat ja menetelmät 
ovat ha·nkalia myös traktorinkuljettajan 
kannalta asiaa tarkasteltaessa. 

Maataloustraktoriperustaiset Jareän 
puutavaran alkukuljetusmenetelmät, laa
husjuo·nto pölkkyi·nä ja kuormajuonto me
kaanisella puomikuormaimella varuste
tulla maataloustraktorilla, ovat epäta
loudellisempia kuin metsä traktorin käyt
töö·n perustuvat alkukuljetusmenetelmät 
edellyttäen, että maataloustraktorin 
kustannukset perustuvat todellisiin kus
tannuksiin. Menetelmien heikkoutena on 
lisäksi maataloustraktorin huono maasto
kelpoisuus ja kestävyys metsässä tapah
tuvassa ajossa. 

Mikko Kahala 

FOREST HAULAGE OF LARGE-SIZED TIMBER IN THINNINGS 

Bri.ef account of a study the detailed results of which are published in Metsäteho 
Report 321. 
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