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PUUNKORJUUMENETELMÄT JA KORJUUTEKNISET 
OLOSUHTEET HANKINTAVUONNA 1973/74 

Raimo Savolainen 

HankintavuodeLLe 19?3/?4 oli ominaista 
tukkipuuhakkuiden huomattava Zisctäntyminen. 
Pystykauppojen ja omien metsien hakkuiden 
osuus Usctäntyi samoin tuntuvasti. Uudis
tushakkuita suoritettiin aikaisempaa run
saammin. Puutavaran hakkuusaa tavaralaji
menetel~ osuus nousi 9? %:iin runkomene
te~ osuuden laskiessa 3 %:iin pysty
kauppojen ja omien metsien hakkuum~ästä. 
Huomattavinta hakkuutapojen kehityksessä 
on uusien tav<rt'alajimenetelmien osuuden 
lisctäntyminen 18 %:iin ja monitoimikone
menetelmien 2 %:iin . Kuitupuun pituus on 
kasvanut. KoUnimetrisen kuitupuun osuus 
nousi 23 %:iin ja siUnäVaraisesti katkotun 
kuitupuun 14 %:iin kaksimetrisen kuitupuun 
vastaavasti vähetessä. Metsäkuljetuksessa 
kuormatraktorikuljetus on jatkuvasti li
sääntynyt. Sen osuus on nyt ?9 % kuljetet
tavasta puusta. Maataloustraktorilla ta
pahtuvan kuljetuksen osuus on vähentynyt 
16 %:iin. Laahustraktorikuljetus ja hevos
kuljetus ovat menettllmässä lähes kokonaan · 
merkityksensä. 

Metsäteho keräsi kesällä 1974 tilastoa 
Metsätehon jäsenyritysten pystykauppojen 
ja omien metsien sekä metsähallituksen 
hakkuissa hankintavuonna 1973/74 käyte
tyistä puunkorjuumenetelmistä ja työmaiden 
korjuuteknisistä olosuhteista. Eräät ti
lastoon sisältyvät tiedot koskevat myös 
yksityismetsien hankintahakkuista saatua 
puuta. Vastaavaa tilastoa on kerätty han
kintavuodesta 1966/67 lähtien, viimeksi 
hankintavuodelta 1971/72. 

Kuva. Aluejako 

Vastaukset pyydettiin entiseen tapaan met
sänhoitajapiireittäin tai hoitoalueittain 
parhaiten saatavissa olevien tietojen mu
kaan. Ellei kirjaopiteon perustuvia tie
toja ollut saatavissa, vastaukset pyydet
tiin antamaan vastaajan henkilökohtaisen 
näkemyksen perusteella. Tuloksia lasket
taessa maa on jaettu kolmeen alueeseen: 
Lappiin, joka käsittää suunnilleen Lapin 
läänin (kartan alue 1), Ouluun, joka vas
taa osapuilleen Oulun lääniä (2), ja 
Etelä-Suomeen (3). 

Tilastoon vastanneiden Metsätehon jäsen
yritysten pystykauppojen ja omien metsien 
sekä metsähallituksen hakkuiden puumäärä 
oli hankintavuonna 1973/74 yhteensä 23.1 
milj. kuorellista kiintokuutiometriä, joka 
on noin 88 % teollisuuden ja metsähalli-
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tuksen suorittamien hakkuiden määrästä 
kyseisenä hankintavuonna. Tästä puumää
rästä 88 % tuli Metsätehon jäsenyritysten 
ja 12 % metsähallituksen suorittamista 
hakkuista. Mainitusta puumäärästä oli 
havutukkeja 52 %, lehtipuutukkeja 4 % 
ja kuitu- ja polttopuuta 44 %. 

KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET 

Kauppatavat 

1 2 3 
Koko 

Kauppatapa maa 

% puumäärästä 

Pystykaupat 83 Bo 75 77 

Yksityismetsien 
17 20 25 23 hankintakaupat 

Y h t e e n s ä 100 100 100 100 

Luvut on laskettu Metsätehon jäsenyritys
ten käyttöön tulleesta kotimaisesta runko
puusta . Pystykauppoihin on luettu myös 
yhtiöiden omista metsistä hakattu sekä 
metsähallituksen hakkaama puu. 

Uudistushakkuut ja kasvatushakkuut 

1 2 3 
Koko 

Hakkuutapa maa 

% puumäärästä 

Uudistushakkuut 58 67 62 62 

Kasvatushakkuut 42 33 38 38 

Y h t e e n s ä 100 100 100 100 

Uudistushakkuisiin on luettu avohakkuut 
sekä siemen- ja suojuspuuasentoon hakkuut. 
Kasvatushakkuisiin on luettu harvennus
hakkuut, väljennyshakkuut ja siemen-, suo
jus- ja ylispuiden poisto. 

Työmaan koko 

1 2 3 
Koko 

Työmaan koko, maa 
kuorell o m3 

% puumäärästä 

l. 0 0 100 4 4 8 7 
101.0. 300 14 11 28 24 
301. 0 0 500 20 16 21 20 
501. 0 ol 000 22 17 18 18 

1 000 + 40 52 25 31 

Y h t e e n s ä 100 100 100 100 
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Työmaalla tarkoitetaan tässä leimikkoa, 
leimikon osaa tai leimikkokeskitystä, 
joka korjataan samalla kertaa ja jossa 
työkohteiden väli ei ylitä 5 km:ä. 

Leimikon tiheys 

1 2 3 Koko 
maa 

Hakkuutapa 
Leimikon tiheys, 
kuoren o m3 /ha 

Uudistushakkuut 52 79 101 92 

Kasvatushakkuut 32 35 41 39 

Luvut on laskettu hakatuilla puumäärillä 
painottaen. 

PUUTAVARAN HAKKUU JA 
METSÄKULJETUS 

Hakkuumenetelmät 

Hakkuu- 1 

menetelmä 

2 3 

% puumäärästä 

IHMISTYÖVALTAISET 
MENETELMÄT 

Tavanomainen tavara-
91 88 73 lajimenetelmä 

Uudet tavaralaji-
7 11 21 menetelmät 

Tavanomainen runko- - 0 3 menetelmä 

Uudet runkomenetelmät 0 0 1 

Puumenetelmä - - 0 

MONITOIMIKONE- 2 1 2 MENETELMÄT 

Y h t e e n s ä 100 100 100 

Koko 
maa 

77 

18 

2 

1 

0 

2 

100 

Tavanomaisella tavaralajimenetelmällä tar
koitetaan tavaralajien valmistusta pinnan
myötäistä karsintaa ja pituuden mittauk
seen perustuvaa katkontaa käyttäen. Uusil
la tavaralajimenetelmillä tarkoitetaan 
puutavaran valmistusta tynkäkarsintaa ja/ 
tai silmävaraista katkontaa käyttäen. 
Tavaralajimenetelmän (ihmistyövaltaisen ja 
koneellisen) osuus oli 97 % ja runkomene
telmän 3 % koko hakkuumäärästä. 

Monitoimikoneiden käyttötavat 

Käytännöllisesti katsoen kaikki monitoimi
koneilla valmistettu puutavara saatiin 
uudistushakkuista. 
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2 3 
Koko 1 maa 

Työmenetelmä 
% monitoimikoneilla 
valmistetusta puusta 

Puul ta puulle -mene-
telmä (puita ei ole 100 15 60 62 
kasattu) 

Valmistus ajouran 
varressa (koneelli- - 0 10 9 
sesti kasatut puut) 

Valmistus väli- - 85 30 29 varastolla 

Y h t e e n s ä 100 100 100 100 

Karsintatavat 

1 2 3 Koko 
maa Karsintatapa 

% puumäärästä 

Kirveskarsinta 0 1 4 4 

Moottorisahakarsinta 98 98 94 94 

Moni toimikonekarsinta 2 1 2 2 

Y h t e e n s ä 100 100 100 100 

Käsityövälinein 93 90 85 86 
pinnanmyötäisesti 

Käsityövälinein vajaa-
7 10 15 14 

karsintaa käyttäen 

Kirves- ja moottori-
sahakarsinta 

100 100 100 100 
y h t e e n s ä 

Kuilupuun pituus 

Kuitu-
Pituus Mänty Kuusi Koivu puu 

ja yht. 
katkontatapa 

% puumäärästä 

Määr äpituinen 2 m 67 50 79 62 
3m 20 32 9 23 
4 m 1 1 1 1 

Silmävar . katkottu 12 17 11 14 

Y h t e e n s ä 100 100 100 100 

Taulukko on laskettu sekä Metsätehon jäsen
yritysten hankkimasta että metsähallituksen 
hakkaamaata puusta, joten siinä on mukana 
myös yksityismetsien hankintahakkuista 
saatu puumäärä. Metsätehon jäsenyritysten 
omien metsien ja pystykauppojen sekä met
sähallituksen hakkuissa 2 m kuitupuun 
osuus oli 55 %, 3 m kuitupuun 26 %, 4 m 
kuitupuun 1 % ja silmävaraisesti katkotun 
18 %. Metsäteollisuuden ja metsähallituk
sen suorittamissa hakkuissa tehtiin siten 
3 m silmävaraisesti katkottua kuitupuuta 

suhteellisesti enemmän kuin yksityismet
sien hankintahakkuissa. 

Metsätehon jäsenyritysten ja metsähalli
tuksen suorittamissa hakkuissa valmistet
tiin tukeista 25 % silmävaraista apteera
usta käyttäen, ja kaikista Metsätehon jä
senyritysten käyttöön tulleista tukeista 
oli silmävaraisesti katkottu 19 %. 

Metsäkuljetusmenetelmät 

1 2 3 
Koko 

Metsåkulj etus- maa 
menetelmä 

% kulj etetusta puumäärästä 

Hevosella 1 1 4 3 

Maataloustraktorilla, 
3 12 18 16 yksinkert . varustein 

Kouratraktorilla 96 87 75 79 
Laahustraktorilla ja 0 0 3 2 kaato-juontakoneella 

Muulla tavoin 0 0 0 0 
Y h t e e n s ä 100 100 100 100 

Puista ja rungoista juonnettiin välivaras
tolle metsätraktorilla ja kaato-juontoko
neella 51 %, maataloustraktorilla 44 % ja 
muilla tavoilla 5 %. Ennen metsäkuljetus
ta kasattiin koneellisesti 13 % tukeista 
ja 1 % kuitu- ja polttopuusta. 

Metsäkuljetusmatkat 

1 2 3 
Koko 

Traktorityyppi maa 

Keskim. kuljetusmatka, m 

Kuormatraktori 320 380 400 390 

Laahustraktori 200 210 290 270 

Ke skimäärin 310 380 400 390 

Metsäkuljetukseen osallistuneiden trakto
reiden määrästä 58 % oli tavallisia maa
taloustraktoreita, 14 % kourakuormaimella 
varustettuja maataloustraktoreita, 27 % 
kuormatraktoreita ja 1 % laahustraktoreita. 

KEHITYS HANKINTAVUODESTA 
1971/72 

Korjuutekniset olosuhteet 

Pystykauppojen osuus on kasvanut 9 pro
senttiyksikköä. 
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Uudistushakkuiden osuus on lisääntynyt 
muualla paitsi Oulun läänin alueella. 

Työmaiden koko on pienentynyt. 500 m3:n 
tai sitä pienempien työmaiden osuus on 
kasvanut kaikilla alueilla. 

Leimikoiden tiheys on lisääntynyt sekä uu
distus- että kasvatushakkuussa . Tämä lä
hinnä tilapäiseksi katsottava muutos joh
tuu siitä, että hakkuut kohdistuivat tänä 
hakkuuvuonna pääasiassa tukkipuuvaltaisiin 
leimikoihin. 

Puutavaran hakkuu ja 
metsäkuljetus 

Uusien tavaralajimenetelmien käyttö on li
sääntynyt 7 prosenttiyksikköä. Runkomene
telmän käyttö on edelleen supistunut . 

Moottorisahakarsinta sekä monitoimikoneel
la suoritettava karsinta ovat lisääntyneet. 
Vajaakarsinnan käyttö on samoin lisäänty
nyt . 

Kuitupuun pituus on kasvanut. 3m kuitu
puun osuus on noussut 12 %:sta 23 %:iin. 
Huomattavin lisäys on ollut kuusikuitu
puun kohdalla. 

Silmävaraisesti katkotuo kuitupuun ja tu
kin osuudet ovat lisääntyneet. 

Metsäteho Review 23/1974 

Metsäkuljetuksessa on merkittävintä koura
traktorikuljetuksen lisääntyminen 15 pro
senttiyksikköä. Maataloustraktorikuljetus 
ja hevoskuljetus ovat vähentyneet. 

METSÄKULJETUKSEN ENNUSTE 
HANKINTAVUODELLE 1974/75 

Entistä tapaa noudattaen myös tällä kertaa 
pyrittiin ennustamaan metsäkuljetusten ke
hitystä. Ennuste on laskettu suoraan vas
taajien itse esittämien aluekohtaisten ke
hitysennusteiden perusteella. 
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% ku1jet ettavasta puumääräs tä 

2 12 82 4 0 100 

Nykyinen kehityssuunta tulee metsäkulje
tuksessa edelleen jatkumaan. Luonteenomai
simpana piirteenä tälle kehitykselle on 
kouratraktorikuljetuksen lisääntyminen ja 
tavallisella maataloustraktorilla tapahtu
van kuljetuksen väheneminen. 

MET!-()DS AND TECI-f.l 1 CAL COND ITI OOS OF HARVESTING 

IN lHE LOGGING YEAR 1973/74 

Describes the results of an inquiry con
cerning harvesting methods used by the 
Finnish f orest industries and the National 
Board of Forestry. Data for the statistics 

were 
most 
will 

collected in t he summer 1974. The 
important data of this statistics 

be published in Engli sh later on. 
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