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PUUTAVARAN LAJITTELU 
NSR-projekti 

IHMISTYÖVAL TAISEN KORJUUN YHTEYDESSÄ 

Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 350 

Mikko Kahala 

Tutkimus kuuluu NSR-projektiin, joka kos
kee harvennuspuun korjuun kehittamis~. 
Tutkirrruksessa kl:isiteZUUtn pitkiin, J . • • 6 m 
puutavaran ZajitteZua manuaalisen hakkuun, 
koneeLLisen kasauksen ja niiden j~Zkeisen 
mets~uZjetuksen yhteydess~. Tutkimuksen 
perusteena voidaan pääteZ~ seuraavaa. 

- YZeens~ on eduLLisinta ZajiteZZa hakkuun 
yhteydess~ siZZoin, kun korjuuketjuun ei 
sis~ZZy koneeLLista kasausta. 

- Mikl:iZi puutavara joudutaan kasaamaan ko
neellisesti, edullisinta on Lajitella 
mets~kuZjetuksen yhteydess~. 

- Lajittelu koneeLLisen kasauksen yhtey
dess~ on kaZZista . 

- Lajittelu metsäkuljetuksen yhteydessä on 
yZeens~ edullisempaa suorittaa varastoZ
Za purettaessa kuin paZstaZZa kuormatta
essa. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Tutkimuksen kenttätyöt suoritettiin Enso
Gutzeit Osakeyhtiön ja Yhtyneet Paperiteh
taat Oy: n työmailla . Aineistot kerättiin 
kaikissa tapauksissa kohteista, joissa oli 
sekä sahatukkia että pitkää, 3 •.. 6 m kuitu
puuta . Lajittelu oli puutavaralajilajit
telua, jossa lajiteltiin erikseen toisaal
ta mänty-, kuusi- ja koivutukki ja toisaal
ta mänty-, kuusi- ja koivukuitupuu. Hak
kuumuotona oli suorinta. 

Hakkuun osalta seurattiin neljän hakkuu
miehen työskentelyä. Koneellinen kasaus 
suoritettii n Normetin kasausl ait teella va-

rustetuilla traktoreilla sekä metsäkulje
tus ja l ajittelu sen yhteydessä tavanomai
silla kuormatraktoreilla. 

LAJITTELUN VAIKUTUS TUOTOKSIIN 

Lajittelu hakkuun yhteydessä 

Lajittelusta aiheutuva lisä suorintahakkuun 
kokonaisaikaan on hyvin pieni, kuusta la
jiteltaessa 0.5 .• . 1.9 %, mäntyä ja koivua 
lajiteltaessa hieman suurempi karsinnan 
pienemmän osuuden vuoksi . Lajittelu suo
rinnan yhteydessä ei kuitenkaan ole lajit
telua kasoihin, vaan pölkkyjen kääntelyä 
sopiviksi lajipuhtaiksi kouraisuyksiköiksi. 

Suorinnan yhteydessä ei ajankäytön kannal
ta näytä olevan suurtakaan merkitystä sil
lä, kuinka montaa tavaralajia joudutaan 
lajittelemaan . Tiheissä harvennusleimi
koissa on usean puutavaralajin lajittelu 
kuitenkin hankalampaa "tilanpuutteen" takia. 
Myös tiheä alikasvos haittaa pitkän puu
tavaran lajittelua. 

Lajittelu koneellisen kasauksen 
yhteydessä 

Suoritun puutavaran lajittelu koneellisen 
kasauksen yhteydessä on pienentänyt kasaus
tuotosta 14 ... 23 %. Kasattaessa hakkuumie
hen lajittelemaa suorittua puutavaraa ka
saustuotos on laskenut 15 .•• 19 % siihen 
verrattuna ettei lajitella eli lähes yhtä 
paljon kuin lajiteltaessa kasauskoneella . 
Normetin kasauslaite ei jäykän puomi- ja 
pihtirakenteensa vuoksi parhaalla mahdol
lisella tavalla sovellu lajitteluun, koska 
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puomi ei oikeastaan ole tarkoitettu kasat
tavan puutavaran siirtämiseen sivusuunnas
sa (= nostamiseen). 

Lajiteltavien puutavaralajien lukumäärä ja 
puumääräSUhteet vaikuttavat koneellisen 
kasauksen ja sen yhteydessä suoritettavan 
lajittelun tuotokseen. Tämä vaikutus ei 
kuitenkaan ole suuri. 

Lajittelu metsäkuljetuksen yhteydessä 

Metsäkuljetuksen yhteydessä voidaan laji
tella joko kuormauksen yhteydessä palstal
la tai purkamisen yhteydessä varastolla. 
Yleisempi tapa on lajittelu varastolla, 
joskin kuormausvaiheessa tässäkin tapauk
sessa yleensä suoritetaan eräänlainen esi
lajittelu. Lajittelu varastolla on yleen
sä tuotokseltaan edullisempaa kuin lajitte
lu palstalla kuormauksen yhteydessä. Ajo
tuotosta on varastolajittelu 350 m:n ajo
matkalla pienentänyt 5 ... 9 %. Lyhyemmällä 
ajomatkalla tuotosero on suurempi sen vuok
si, että purkamisajan osuus koko ajokerta
ajasta on suurempi. 

Lajittelu kuormauksen yhteydessä hidastaa 
kuormausta enemmän kuin purkaminen hidas
tuu varastolajittelussa. Kuitenkin tär
kein syy siihen, että palstalla tapahtuva 
lajittelu on hitaampaa kuin varastolajit
telu on siinä, että ajo lajipuhtaina kuor
mina pudottaa ajotiheyttä . Tiheyshän vai
kuttaa merkittävästi kuormatraktorin ajo
tuotokseen. Jos kokonaistiheys on suuri ja 
lajiteltavia puutavaralajeja on vähän, ei 
sillä tapahtuuko lajittelu palstalla vai 
varastolla ole suurtakaan merkitystä, kos
ka lajitiheydet tällöin palstalajittelus
sakin säilyvät ajon kannalta kohtuullisina. 

Ennen metsäkuljetusta lajitellun suoritun 
puutavaran ajo on samasta syystä pienissä 
kokonaistiheyksissä tuotokseltaan huonompaa 
kuin lajittelemattoman puutavaran ajo. Ko
konaistiheyden ollessa suurehko ajotuotos 
on kuitenkin suurempi kuin l ajittelematto
man puutavaran ajossa . 

Lajiteltavien puutavaralajien lukumäärä sa
moin kuin eri puutavaralajien keskinäiset 
määräsuhteet vaikuttavat era1ssä tapauk
sissa huomattavasti tuotokseen. 
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Kuva . L&jittelun vaikutus korjuukustannuksiin . 
Rungon keskikoko 0. 22 m3 , kaksi puutavara-
lajia, ajomatka 350 m 

LAJITTELUN VAIKUTUS 
KORJUUKUSTANNUKSIIN 

Lajittelu koneellisen kasauksen yhteydessä 
on aiheuttanut suurimmat korjuukustannus
lisät (kuva) . Kokonaistiheyden mukaan la
jittelusta aiheutuneet lisäkustannukset 
ovat vuoden 1978 kevään hinta- ja palkka
tason mukaisesti olleet 0 ,70 ... 3,20 mk/m3. 
Lähes samansuurU1s11n lisäkustannuksiin 
päädytään, jos lajitellaan manuaalisen hak
kuun yhteydessä ja korjuuketjuun sisältyy 
koneellinen kasaus . 

Lajittelu metsäkuljetuksen yhteydessä on 
lisännyt korjuukustannuksia o ,6o ... o,8o mk/ 
m3, t oisin sanoen selvästi vähemmän kuin 
la.j i ttelu koneellisen kasauksen yhteydessä. 
Kustannuslisät koskevat tapausta, jossa 
eroon otettavia tavaralajeja on vain yksi. 
Kukin eroon otettava lisätavaralaji nostaa 
lajittelukustannuksia metsäkuljetuksessa 
0 , 50 ..• 0 ,60 mk/m3 . Eroon otettavien puu
tavaralajien osuuden kasvu 10 prosentti
yksikköä nostaa lajittelukustannuksia met
säkuljetuksessa 0 ,25 .•. 0 ,30 mk/m3 . 

Yleensä päädytään pienimpiin l aj ittelusta 
aiheutuviin lisäkustannuksiin, kun lajitel
laan manuaalisen hakkuun yhteydessä. Ko
konaistiheyden ollessa suuri lajittelu ma
nuaalisen hakkuun yhteydessä voi jopa las
kea korjuun kokon.aiskustannuksia. 

SOOTING OF TIMBER IN CONfECTIOO WI~ ~INTENSIVE ~STING 

Brief account of a study the detailed results of which are published 
in Metsäteho Report 350. 
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