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PITKÄN PUUTAVARAN HAKKUU LEKA-MENETELMÄLLÄ 
KASVA TUSM ETSÄOLOSU HTE ISSA 

Mikko Kahala 

Leka-mene te lmlt on pi tkltn, 3 ••. 6 m: n puu ta
varan kasvatusmetsli.ol.osuhteisiin mukautet
tu muunnos suorintahakkuusta. Tctssct tut
kimuksessa on seLviteLty Leka-meneteUnctt:t 
hakkuun paZkkaperusteidsn kannalta. 

Hakkuun kokonaisajanmenekki on Leka-mene
te Zmct ZZct mlinny ZZct 15 • • • 26 J ja kuuse ZZa 
13 . •• 20 J pienempi kuin 3m kuitupuun hak
kuusaa kourakasoihin ajouran varteen . Sa-

Kuva 1. Leka-menetelmän käyttöä istutus
kuusikossa . Valok . Metsäntutkimuslaitos 

maUa on hakkuumiehen tytJ raskaana pidetyn 
kasauksen osalta vcthentynyt ja tctten mytJs 
heLpottunut . Menete~ käytttJ kasvatus
metsctoZosuhteissa edsllyttäct yleensä joko 
puutavaran koneeLLista kasausta ennen met
säkuljetusta tai kuormatraktorin varusta
mista pitkctlle ulottuvalla kuormaimella. 
Tctssct yhteydessä ei tutkittu mets~lje
tusta eikct siihen liittyvctä koneellista 
kasausta. 

Kuva 2 . Leka-menetelmä harvennusmännikössä. 
Valok . Metsäntutkimusla itos 
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YLEISTÄ 

Kui tupuun vallllistukseen lyhyenä, 2 ••• 3 m: n 
pituisena, on kohdistettu arvostelua ra
sittavana pidetyn ajouran varteen kasauk
sen -takia . Yksi tapa välttää "liiallista" 
kasausta on tehdä pitkää, 3 • •• 6 m kuitu
puuta ja rajoittaa hakkuumiehen pölkkyjen 
siirtely mahdollisimman vähiin. Tällainen 
työmuotohan on jo pitkään käytössä ollut 
suorintahakkuu. 

Suorintaa on käytetty ennen muuta avohak
kuissa ja sel~aisissa uudistukseen tähtää
vissä hakkuissa ja kasvatushakkuissa, 
J01ssa jäävä puusto on suhteellisen harva. 
Sen sijaan sellaisissa kasvatushakkuissa, 
JOlssa JaaVaa puustoa on runsaammin, sen 
käyttö on ollut vähäisempää. Tehdaspuu 
Oy:ssä suorintahakkuusta on pyritty kehit
tämään sel~ainen pitkän puutavaran hakkuu
tapa, joka soveltuisi mahdollisimman hyvin 
kaikissa kasvatushakkuissa käytettäväksi. 
Tätä kehittelyä ovat tehneet lähinnä J. 
Järvinen ja R. Aholainen ja mukana on ol
lut myös Metsäntutkimuslaitoksen metsätek
nologian tutkimusosasto. Kehittelyn tu
loksena on syntynyt ns. Leka-menetelmä. 

Leka-menetelmä poikkeaa tavanomaisen suo
rintahakkuun (suoriminen 1, ajoura vapaa) 
varsinaisen työohjeen mukaisesta toteutuk
sesta pääasiassa seuraavasti. 

- Eri puutavaralajit suoritaan kukin omik
si kouraisuyksiköikseen (=lajittelu). 

- Ajouran ~opuolella olevat pölkyt pyri
tään saamaan ns. kasausurille (apu-uril
le) kuormauksen helpottamiseksi. Tähän 
pyritään lähinnä kaadon suuntauksella. 

- Palstalla olevien kouraisuyksiköiden 
ajouran puoleisen pään samoin kuin uran 
vieressä olevien kouraisuyksiköiden ajo
suunnan puoleisen pään tulee olla mah
dollisimman tasainen. 

- Ajouraväli on noin 30 m. Todettakoon 
kuitenkin, ettei varsinaisessa suorinta
hakkuusaakaan ajouraväliä ole sidottu 
mihinkään metrilukuihin. 

Leka-menetelmää on suoritusteknisessä sa
moin kuin ergonomisessa mielessä tutkittu 
sen kehittämisen yhteydessä (mm. Folia 
Forestalia 310) • Tämän tutkimuksen tar
koituksena on menetelmän ~aperusteiden 
selvittäminen. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 1976 
lumettoman& aikana Tehdaspuu Oy:n tyänail-
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TAULliJCJtO 1 

'!'yö-
llak- Mlnty Jtuuai Lehtipuu 
kuu-...... aiea, .3 •3/ .3 •3/ ,.3 ,.3, 

n:o n:o runko runko runko 

Lel<a""11lenetelJll 

1 1 2~.7 O.o82 3.3 0.058 - -
2 22. 3 O.o83 7.5 o.o6o - -

2 3 12.9 o.o63 4. 4 0. 052 2.3 0 .133 
4 20. 2 0.140 1.7 0.055 3.3 0 . 272 

3 5 2.7 0.389 24.0 0.166 0 .9 0.031 
6 3. 6 0.256 15.0 0.090 2.9 0.056 

Yhteensä 86.4 55.9 9.4 

3 • lwitupuu 
ajouran Tarteet 

1 1 13.5 0.157 5.3 o.uo - -
2 12.8 o.o8o 4.3 0. 058 - -

2 3 5.1 0.090 5. 1 o. o83 1.0 0.123 
4 8 . 6 0.150 0.9 o.o86 1.7 0 . 247 

3 5 1.3 0.256 12 .7 0. 211 0.2 0.038 
6 0.8 0 .166 6.7 O.o65 2.7 0 . 053 

Ybteenai lo2 .1 35 .0 5.6 

Jtaikki yhteenail 128.5 90.9 15.0 

la Joroisissa, Kerimäellä ja Pyhäselässä. 
Tutkimuksen kohteina oli kuusi yhtiön va
kinaista hakkuumiestä, jotka kaikki hal
litsivat tutkittavan työmenetelmän. Ai
neistoa kerättiin Leka-menetelmän ohella 
vertailuaineiston saamiseksi noin 3 m 
kuitupuun hakkuusta ajouran varteen (ajo
uraväli 30 m) . 

Eräitä tutkimusaineiston määrää ja laatua 
koskevia tietoja ilm.enee tauluk.osta 1. 
Kohteet olivat kuusi- tai mäntyvaltaisia 
II. •• !II harvennuksen leimi.koi ta, joissa 
sekapuun.a esiintyi lehtipuuta. Kaikki 
tutkimuskohteet olivat maastoluokkaa 1, 
tiheysluokka oli 1 .. . 2 ja oksaisuusluokk.a 
månnyllä 1. .. 2 , kuusella 3 ja lehtipuulla 
2. Karsinnan laatu oli kaikissa tapauk
sissa tynkäkarsintaa ja pöl.kyn ohjepituus 
Leka-menetelmässä 5 m. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulok.sia ei esitetä miehittäin, 
koska mieste.n väliset erot absoluuttisissa 
&JOlssa ja ennen muuta ajanmenekkisuhteis
sa ja niihin verrattavilta osin olivat 
pienet. 

Leka-menete~~ä hakkuu poikkesi 3 m kui
tupuun kourakasoihin ajouran varteen teos
ta tietenkin siin.ä, että Leka-menetelmässä 
tehtiin pitempiä , noin 5 m:n pölkkyjä, jol
loin katkonta-aika ~stusyksikköä kohti 
on hieman pienempi kuin 3 m kuitupuuta 
tehtäessä. Varsinainen menete~ien väli
sen ero.n aiheuttaja on kuitenkin kasaus . 



o.oso 0.100 o.150 o.~·~.oJOO o.JSO o.400 o.450 o.soo 

Kuva 3. Kasausajan riippuvuus kasaus
menetelmästä ja rungon koosta 

Kuten kuvasta 3 ilmenee, 3 m kuitupuun 
ajouran varteen kasausaika kasvaa s~teel
lisen jyrkästi aina 0.200 •.• 0 . 250 m :n ko
koisiin runkoihin asti. Tätä suurempien 
runkojen runkokohtainen kasausaika kääntyy 
laskuun ja lähes vakioituu varsinaisten 
tukinkokoisten runkojen ollessa kyseessä. 
Syynä tähän on se, että runkojen koon ol
lessa suunnilleen 0 .125 .•. 0.150 m3 niistä 
alkaa tulla sellaisia pölkkyjä , joita hak
kuumiehen ei nykyisen työehtosopimuksen 
mukaan tarvitse kasata (latvaläpimitta vä
hintään 17 ... 18 cm). Rungon koon kasvaes
sa tällaisten pölkkyjen määrä lisääntyy ja 
varsinaisilla tukinkokoisilla rungoilla 
kasattavaksi jää rungon koosta riippumatta 
jokseenkin samankokoinen osa rungosta. 

Leka-menetelmåssä "kasauskåyrä" on peri
aatteelliselta muodoltaan samankaltainen 
kuin 3 m kuitupuulla, mutta huomattavasti 
loivempi ja ennen kaikkea ajat ovat huomat
tavasti alhaisemmalla tasolla kuin 3 m kui
tupuun kasauksessa ajouran varteen, kute.n 
taulukon 2 suhdeluvuistakin ilmenee. Tau
lukkoon on lisäksi merkitty hakkuupalkka
taulukeiden mukaiset suorinta l:n ja 3 m 
kuitupuun ajouran varteen kasauksen väliset 
suhteet . Ne ovat yleisesti ottaen hyvin 
"samantasoiset" kuin tutkimuksen mukaiset 
Leka-menetelmän ja 3 m kuitupuun kasauksen 
väliset suhteet. On huomattava, että Leka
menetelmässä kasaukseen sisältyy myös la
jittelu. 

Puun koon kasvaminen suure.ntaa k.asausmene
telmien välistä suhteellista ajanmenekki
eroa jyrkemmin kuin hakkuutakaan mukaiset 
suhteet suorinta l:n ja 3 m kuitupuun ajo
uran varteen k.asauksen välillä edellyttä
vät. Tämä ilmenee myös taulukosta 3, jos-

TAULUKKO 2 Leka-menetelmällä kasauksen 
suhteellinen ajanmenekki 
(100 e 3m havukuitupuun 
k.asaus ajouran varteen, 
ajouraväli 30 m) 

Rungon Suorinta 1 

koko, Kasaus Leka- (o: ajoura auki) 
m3 menetelmällä hakkuutaksojen 

mukaan 

- 0.012 59 46 
0.013 - 0.037 53 42 
0.038 - 0.062 43 38 
0.063 - 0.087 37 32 
0. 088 - 0.112 33 30 
0.113 - 0.137 30 27 
0.138 - 0.200 26 26 
0.201 - 0.250 24 24 
0.251 - 0.300 22 23 
0.301 - 0.350 20 21 
0.351 - 0.400 19 20 
0.401 - 0.500 17 19 

sa esitetään sekä tutkimuksen että hakkuu
takaan mukaiset eri järeysluollien väliset 
kasauksen ajanmenekkisuhteet Lek.a-menetel
mässä, suorinta l:ssä ja 3m kuitupuun 
ajouran varteen kasauksessa. Leka-mene
telmän kasausaika on ollut 0.325 m3:n run
goilla (z JlO) vain 10 % 0.025 m3:n runko
jen kuutiometrikohtaisesta kasausajasta, 
kun vastaava ero hakkuutakaan mukaan on 
ollut 47 %. Vastaavat prosentit havukui
tupuun ajouran varteen kasauksessa ovat 
tutkimuksessa 26 % ja hakkuutaksasaa 96 %. 

Taulukosta 4 ( s. 4) ilmenevät Le.k.a-mene
telmällä hakkuun suhteelliset kok.onaisajan
menekit ve.rrattuina 3 m kuitupuun ajouran 
varteen kourakasoihin hakkuuseen ( ajoura
väli 30 m). Suhdeluvut perustuvat männyn 
osalta neljän ja kuusen osalta viiden hak
kuumiehen tuloksiin. 

TAUUJ!OO) 3 lt&a&ua&ikoj en, ain/a 3 , auhteet eri 
jire,-aluoldaaa ( 100 • jire)"'a1uok&n 
J ~ ll:&a&Ua&il<&) 

J ire)"'aluokl<& 

Erittel.7 0.013- 0.063- O.ll3- 0 . 201-
0.037 o.osr 0.137 0.250 

J2 Jk J6 J8 

Lek&-sen.etelal 
tai suorinta: 

- Tutltiaua 204 [WJ 67 3T 
- ll&kkuuta.kaa 137 illQ] 85 76 

3 • kuitupuu 
ajour·an 'ftrteen: 

- Tutltimla 141 [WJ 83 58 
- ll&kkuut&kaa 1o4 ITOO] 100 100 

0.301-
0.350 

JlO 

20 

65 

3T 

100 
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TAULUKKO 4 Leka-menetelmål1ä hakkuun suhteellinen 
aj&n~~enekki (100 • 3 m kuitupuun hakkuu 
ajouran varteen) 

J&reysluo'kka 

Erittely p .013- 0.063- 0.113- 0.201- 0.301- 0.401-
p.037 0.087 0.137 0.250 0.350 0.500 

J2 J4 J6 J8 J10 J12 

Mänty 85 78 76 76 80 81 (P3, 02, T1 

Kuusi 87 81 80 81 85 87 (P3, · 03, T1 

Voidaan todeta, että siirtyminen 3 m kui
tupuun ajouran varteen hakkuusta pitkän, 

Metsäteho Reviev 14/1977 

noin 5 m kuitupuun hakkuuseen Leka-mene
telmällä on pienentänyt hakkuun ajanmenek
kiä kasvatusmetsäolosuhteissa månnyllä 
15 ••• 26% ja kuusella 13 • • • 20 %. Samalla 
on hakkuumiehen työ raskaana pidetyn kasa
uksen osalta vähentynyt ja täten myös hel
pottunut. 

Tutkimuksessa ei ole selvitetty Leka-mene
telmän kokonaistaloudellista edullisuutta, 
jossa hakkuun lisäksi olisi otettava huo
mioon myös metsäkuljetus ja siihen mahdol
lisesti liittyvä koneellinen kasaus. Me
netelmän käyttö kasvatusmetsäolosuhteissa 
edellyttää yleensä joko puutavaran koneel
lista kasausta ennen metsäkuljetusta tai 
kuormatraktorin varustamista pitkälle 
ulottuvalla kuormaimella. 

Cl.JITIMl OF l...Off3 TI~R BY nE LEKA SYSTEM IN niHfllf'll COtiHTIOOS 

The study deals with a simplified method t hat can be applied 
to the bunching of long pulpvood in t hinning conditions. 
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