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PUUTAVARAN KASAUKSEN 
KEHITTÄMISEN VAIHTOEHDOT 

Lyhennelmä Metsätehon tiedotuksesta 352 

Esko Mikkonen 

Oleellisimmat seikat huomioon ottaen puu
tavara on mielek~intä kasata mets~kulje
tuksen yhteydess~ kuormaa kantavaan mets~
traktoriin asennetulla pit~uomikuormai
mel l a. T~~ on my~s tulevaisuudessa pa
ras vaihtoehto, mi~li toimintaa ei rajoi
teta nykyistä enel7l7!än . Toiseksi paras 
vaihtoehto on kasata erillisill~ kasaus 
koneilla. 

Kaikkien kasaustapojen ~t~ edellyt~ 
uusien hakkuumeneteZmien, toisin sanoen 
avohakkuusaa suorinnan ja harvennuksissa 
Leka-meneteZmän, laajamittaista kt.tyt~tJn
ottoa. 

Puutavaran kasaus on ihmistyövaltaisen 
hakkuun raskaimpia työvaiheita. Myös hak
kuutyön ergonomise t puolet , työsuojelu- ja 
työvoimakysymykset , työn tuottavuuden ko
hottamispyrkimys, puustovaurioiden vähen
täminen, hakkuutyön koneellistaminen jne. 
ovat tekij öitä, jotka t änä päivänä on 
otettava huomioon valittaessa korjuumene
telmiä ja päätettäessä puutava.ran kasaus
tavasta . 

TUTKIMUKSEN TAVOITE 
JA MENETELMÄ 

Tutkimuksen tavoitt eeksi aset ettiin 

- kehittää ja opt i moida mat emaattisen oh
jelmoinnin menetelmien avulla puutavaran 
kasauksen vaihtoehtoja erilais i ssa puun
korjuumenetelmissä , 

- luoda par ha iden vaihtoehtojen valitsemi
seksi päätöksentekomenetelmä, j oka ottaa 
huomioon muut kin kuin rahana mitattavat 
t eki jät, 

- tarkastella vaihtoehtojen keskinäistä 
paremmuutta vuosina 1981 ja 1986. 

Tutkimus kohdistettiin vain runkopuun kor
juusaa käytettäviin menetelmiin. Kokopuu
haketukseen per ustuvat menetelmät jätetään 
tarkastelujen ulkopuolelle . 

Kuva 1 . Metsätraktor in pitkåpuomikuo~lla 
suoritettava puutavaran kasaua on edulli s inta . 
Kai kki valolt . Metsäteho 
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Kuva 2. Erillinen kasauakone on puutavaran 
kaaaukaen toiseksi paras vaihtoehto 

TUTKIMUSTULOKSET 

Kun kaikki asiaan vaikuttavat näkökohdat 
otettiin huomioon, parhaaksi puutavaran 
kasauksen toteuttamistavaksi vuonna 1977 
muodostui vaihtoehto, missä ihmistyöval
taisessa hakkuussa käytetään uusia hakkuu
menetelmiä, toisin sanoen avohakkuussa 
suorintahakkuuta ja harvennuksissa noin 
3 m ja noin 5 m kuitupuun hakkuuta Leka
menetelmällä. Hakkuussa on luovuttu noin 
3 m kuitupuun ihmistekoisesta ajouran var
teen kasauksesta. Ihmistyönä kasataan 
vain 2 m kuitupuuta. Puutavara on edul
lisinta hakata Leka-menetelmällä ja kasa
ta kuormauksen yhteydessä metsätraktorin 
pitkäpuomikuormaimella. Ergonomialtaan 
tämä vaihtoehto on selvästi muita parempi. 
Korjuukustannukset alenevat noin 6.5 % ny
kytilannetta kuvaavaan vaihtoehtoon ver
rattuina, koneinvestointien tasoa voidaan 
alentaan resurssien oikealla kohdentami
sella ja korjuu voidaan hoitaa nykyistä 
kevyemmällä korjuuorganisaatiolla. Hak
kuumiesten työllisyys pysyy kuitenkin suh-
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Kuva 3. Pitkille ulottuvat kaaaualaitteet 
mabdolli•tavat uusien hakkuumenetelmien tehokkaan 
käytön sekä avohakkuusaa ettl!. barvennuksisaa 

teellisen korkealla tasolla. Olemassa 
oleva konekanta työllistetään. 

Vuonna 1981 kustannuksiltaan edullisin 
vaihtoehto on se, missä koneellistaminen 
on mahdollisimman pitkällä. Ihmistyöval
taisessa hakkuussa on siirrytty täydelli
sesti pitkän kuitupuun hakkuuseen uusia 
hakkuumenetelmiä käyttäen. Kasaus suori
tetaan kuormauksen yhteydessä metsätrak
torin pitkäpuomikuormaimella. 

Mikäli työllistäminen on vuonna 1981 on
gelma, paras vaihtoehto on se, jossa ko
neellistaminen on toteutettu päätehak
kuussa Metsätehon kehittämislaskelmien mu
kaisesti (koneellistamisaste noin 42 %). 
Ihmistyövaltaisessa hakkuussa käytetään 
uusia haKkuumenetelmiä. Varsinaisessa ka
sauksessa on edullista käyttää erillistä 
kasaustraktoria sekä metsätraktorin pitkäl
le ulottuvaa kuormainta. 

Vaihtoehto, missä hakkuu ja siten myös ka
saus on runsaasti koneellistettu, on vuon
na 1986 pa.ras . 

DEVEL.OPf"ENT ALTERNATIVES IN TIE BUtOm~ CJ= Tlf"BER 

Brief account of a study the detailed results of which are published 
in Metsäteho Report 352. 
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