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HAKKUUMIEHEN SUORITTAMA PUIDEN VALINTA 
ENSI HARVENNU KSESSA 
Lyhenne lmä Me t sätehon tiedotuksesta 370 

Juhani Päivänen Jukka Taipale 

Metsänhoi dollisen t yöjäl j en kannalta kakkuu
mie alitsee (" leimaa") kakkuun yhteyde ä 

~ puut nykyi ten met ikön kä ittelyohjeiden 
• mukaan en i har ennuk i a: 

pohjapinta- alan j a puu ton kuutiomäärän 
uhteen hy in~ 

runkolu unkin uhteen ähintään kohtalai-
e ti~ 

puuyk ilöiden alinnan (latvu kerro j a 
puuluokka) uhteen kohtalai en hy ~n j a 

j äävän puu ton ta a- entoi uuden uhteen 
hy in . 

Näyttää iltä~ ettei menetelmän o eltaminen 
aiheuta met iköiden liialli ta kar entami ta 
(vajaatuottoi uutta) . Puuyksilöiden alin
na a on itä a toin ·onkin erran toi omi-
en araa ja iihen oli ikin koulutuk e a 

j a työn al anna a kiinnitettävä huomiota . 

Puiden alinta kakkuun yhteyde ä li ä i 
hakkuun työmaa- aikaa ennakolta leimattujen 
puiden hakkuu een errattuna 3 - rungon 
koon mukaan. Hakkuumiehen uorit~a pui
den alinta on ennakkoleimauk een errattu
na halpa menetelmä. 

Tutkimu liitty Po mini erineu
vo ton rahoittamana uorite ta iin yhtei -
pohjoi mai iin met ätekni iin kehittämi tut
kimuk iin. Näiden tutkimusten koor inaatio
elin on Nordi ka Sko arbet udiernas Råd 
(NSR) . Tutkimu kuuluu ka uun kor-
j uuta ko ke aan pro "ektiin~ "ohta a 
maa on Ruot i . 

YLEISTÄ 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittä~ kuinka 
hyvin hakkuumies hakkuun yhteydessä valit
see ( " leimaa" ) puut metsänho i do llisen työ
jäljen kannalta , ja t o i saa l ta , miten valinta 
Vaikuttaa hakkuun ajanmenekkiin . 

SR- proj ekt i 

Tutkimus rajattiin tässä vaiheessa koskemaan 
kesäolosuhteissa suoritettavia männiköiden 
ens i harvennuks i a , joissa sekapuun osuus jäi 
alle 10 %: n . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Työj älj en osalta tutkimuksessa verratt11n 
pui den val i ntaa kolmessa eri leimaustavassa : 

me t sänhoidollisten ohjeiden (Keskusmet
sälautakunta Tapion harvennusmallien) 
mukainen leimaus (malli) 

työnjohdon ohjauksessa suoritettu leima
us (korjuuorganisaation työnjohto} 

hakkuumi ehen hakkuun yhteydessä suorit t a 
ma pui den valinta . 

Kussakin menetelmässä poistettavat puut va
littiin täsmälleen samasta lähtöpuustosta 
ja valinnat olivat toisistaan riippumattomia . 

Mall i leimauksessa puut luokitettiin S: een 
latvuskerros- ja S : een puuluokkaan . Samalla 
suoritett11n jokaisen puun esivalinta luok
kiin jätettävä , valionainen ja poistettava . 
Esivalinnassa poistettavaksi luokiteltujen 
puiden lisäksi vars1na1sessa mallileimauk
sessa poistettiin valionaisista puista 0110 
monta puuta , että harvennuksen jälkeen jää
vän puuston ohjerunkoluku saavutettiin . 

Ajankäytä tä selvitettiin hakkuun ajanmenek
kierot . Jokaisen hakkuumiehen ajanmenekki 
selvitettiin toisaalta ennalta leimaamatto
malta ja toisaalta ennalta leimatulta pals
talta (vertailupalsta) . 

Tässä esitetyt tulokset kuvaavat tutkimus
leimikoiden eri leimaustapojen tulosta kes
kimäärin . 

Aineisto kerättiin 3 . 6 . ja 18 . 10 . 1980 väli
senä aikana viideltä eri paikkakunnalta Oy 
Wilh . Schauman Ab : n ja Tehdaspuu Oy :n työ
mailta . Tutkittuja hakkuumiehiä oli yh
teensä 10 . 
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Kuva 1 . Noin 30-vuotias kylvömännikkö 
ennen ensiharvennusta . . . 

TYÖJÄLKI 

Puustotunnukset 

Tärke i mmät lähtöpuuston ja t oisaalta er i 
leimaustavoissa pystyyn jätetyn puuston tun
nukset käyvät ilmi asetelmas ta 1 . 

Asetelma 1 Lähtöpuuston ja eri leimaustavo issa 
pystyyn jätetyn puuston tunnukset 

Runkoluku . kpl/ha 
• % 

Pohjapinta-ala . m2/ha 
• % 

Puuston äärä, m3/ha 
% 

Puun koko keskim . • dm3 
% 

Puun o1 _3 keskim., cm 
• % 

Lähtö
puusto 

2 618 

26.6 

165 

63 

11 .4 

ma lli 

1 377 
(1 00) 

17.9 
(1 00) 

114 
(1 00) 

83 
(1 00) 

12 . 9 
(100) 

Jäävä puusto 
työn- hak kuu
johto mies 

1 512 1 445 
(11 0) (105) 

18.8 18 . 0 
(1 05) (100) 

119 114 
(1 04) (1 00) 

79 79 
(95) (95) 

12 . 6 12.6 
(98) (98) 

Eri leimaustapojen väliset olennaisimmat · 
erot olivat : 
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Työnjohdon suorittamassa leimauksessa jäi 
runkoja pystyyn 10 % ja hakkuumiehen suo
rittamassa leimauksessa 5 % enemmän kuin 
mittaustietojen ja Keskusmetsälautakunta 
Tapion ohjeiden mukaan tehdyssä mallilei
mauksessa . 

Suuremmasta jätettyjen puiden lukumääräs
tä huolimjtta jäävä pohj apinta- ala ja 
puuston m - määrä eivä t olleet kuitenkaan 
hakkuumiehen ja työnjohdon suorittamassa 
leimauksessa kuin 0 - 5 % suuremmat kuin 
mallissa , sillä 

uva 2 . ja hakkuumi ehen suorittamaan 
va lintaan perustuvan harvennuksen jälkeen. 
Molemmat valok. etsäteho 

Jaavan puun keskikoko sekä työnjohdon 
että hakkuumiehen suorittamassa le imauk
sessa oli keskimäärin 5 % pienempi kuin 
mallissa . 

Yksilöval inta 

Jäävän puuston keskirungon tunnusten (ase
telma 1) lisäksi yksilöval innan onnistumista 
mitattiin myös vertaamalla alaharvennusperi
aatteen toteutumista runkolukusarjoin . Tut
kimusleimikoissa lähtöpuuston runkoluvusta 
jokseenkin puolet (keskim . 1 304 puuta /ha) 
ol i rinnankorkeusläpimitaltaan 10 cm tai 
sitä pienempiä puita . Leimauksessa jätet
tyjä ~ 10 cm : n puita oli : 

Mallin leimaustuloksessa 
Työnjohdon - ~~ 

Hakkuumiehen - 11 -

25 % 
32 II 

33 II 

(344 
(484 
(4 77 

kpl/ha) 
_II_ ) 

II ) 

Kuvasta 3 selviää läpimittaluokittain läh
töpuuston ja toisaalta eri leimaustavoissa 
pystyyn jääneen puuston rakenne . 

Jäävän puuston tulee leimauksessa muodostua 
lähinnä metsikön pää- ja lisävaltapuista . 
äin myös tapahtui kaikissa leimaustavoissa 

(asetelma 2) . 

Mallileimauksessa poistettujen päävaltapui
den poistamisen syynä oli joko kasvutila 
(2 - päävaltapuuta samassa ryhmässä) tai 
päävaltapuun huono laatu (esim . mutkarun
koisuus tai oksikkuus ) . Väli - ja aluspuiden 
jättämisen syynä taas oli , että puu t sijait
sivat aukossa , missä muuhun latvuskerros
luokkaan kuuluvaa puuta ei ollut tai vaih
toehto inen puu oli sairas . 



Asetelma 2 

Lähtöpuusto, 
kpllha 

Ma ll; 
Työnjohto 
Hakkuumies 

UI 100 
:;J 
:;J ... 
c. 80 
c 
"' c 

60 

"' "' .. 40 ._.UI 
.t::UI 
:;J 0 
UI-"" 

c "E 20 
::J ·-
:;J"' 
Q. ~ 

Lähtöpuusto ja eri lei aust avoissa 
pystyyn jäänyt osuus latvuskerroksitta in 

Yl is
puu 

2 

(0) 
(1 00) 
<1 00) 

Pää- Lisä
valta- valta-
puu puu 

864 911 

Väli
puu 

764 

Alus- Yh
puu teensä 

77 2 618 

Leimauksessa jätetty. % 

87 
86 
80 

53 
58 
55 

18 
30 
31 

7 
17 
13 

53 
58 
55 

Yksilövalinnan onnistumista jäävän puuston 
laadun suhteen mitattiin vertaamalla puu
luokkien osuuksia leimaustuloksissa (ase
telma 3) . Puuluokkaan normaali kuul uv i a 
puita jäi mallileimauksen tulokseen eniten . 

Asetelma 3 

Lähtöpuusto, 
kpllha 
% 

Ma lli 
Työnjohto 
Hakkuumies 

Puuluokkien osuus eri l ei austavoissa 

Nor-
maali 

1 868 
<71 .4) 

88 .3 
84.1 
83 .0 

Vajaa- Huono-
run- Sai-

l~tvu - koinen , ras 
Slnen oksi as 

528 189 9 
<20.2) (7 .2) (0.3) 

Jäävä puusto. 

4.4 
6.8 
8 .0 

7.3 
9.0 
8.8 

0 .1 
0.2 

Kuol-
lu t 

24 
(0.9) 

% 

Yh-
teensä 

2 618 
(100.0) 

100 . 0 
100.0 
100 .0 

Käytännössä ensiharvennuksissa näyttää 
olevan s uhteell isen vaikea päästä puustoon , 
jossa kaikki jäävät puut kuuluisivat puu
luokkaan normaali . Tämä johtuu siitä , että 
tällaisia hyviä puita ei lähtöpuustossa ole 
riittävästi , tai s iitä , että nämä puut eivät 
ole jakautuneet tasaisesti leimikolle . 
Use in valinta lisäksi joudutaan tekemään 
vaihtoehtojen " hieman oksikas päävaltapuu" 
tai "normaali välipuu" välillä . Tällais is sa 
tapauksis sa latvuskerrosluokka painaa va
linnassa tavallisesti enemmän kuin puuluokka . 

lyös yksilövalinnan kohdistumista samo ihin 
puuyksilö ihin mitattiin . Hakkuumiesten jät
tämistä puista keskimäärin 82 % ja työnjoh
don jättämistä keskimäärin 80 % oli sellai
sia , jotka myös mallissa oli jätetty pystyyn . 
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Kuv a 3 . Le imaust avan va ikutus runkolukusa rj aa n 
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Lisäksi mallista paistettuja , esivalinnassa 
kuitenkin valionaisiksi merkittyjä puita oli 
hakkuumiehen leimaustuloksessa jäävässä puus
tossa keskimäärin 5 i. ja työnjohdon tulokses
sa 4 %. 

Kasvutila 

Keskimääräisellä runkoluvulla mitattuna eni
ten kasvutilaa jäävälle puustolle jätti 
malli , toiseksi eniten hakkuumiehet keski
maar~n . Eräiden työnjohtajien suorittaman 
leimauksen jälkeen puuston voidaan katsoa 
Jaaneen ylitiheäksi . Erityisesti tiheissä 
puustoissa työnjohto näyttää poistavan puita 
muita ryhmiä varovammin (kuva 4) . 
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prosenttiin 
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Kuvan 4 (s . 3) tulokset kuvaavat poistopro
senttia runkoluvusta tutkimusleimikoissa 
keskimäärin. Leimikon valtapituusluokka 
vaikutti kaikissa leimaustavoissa kuitenkin 
olennaisesti poistoprusentt~~n, kuten sen 
vo~massa olevien metsänhoito- ohjeiden mukaan 
tuleekin vaikuttaa. 

Keskimääräinen runkoluku hehtaarilla ei kui
tenkaan yksin anna täysin oikeaa kuvaa puil
le jääneestä kasvutilasta . Puiden ryhmitty
neisyyttä mitatt~~n vertaamalla kussakin 
leimikossa, miten koealojen väliset runko
määrät vaihtelivat läh töpuustossa ja eri 
leimaus tapojen tuloksissa. Yhtä poikkeust a 
lukuun ottamatta jäävä runkomäärä vaihteli 
aina mallissa vähiten. Hakkuumiehen ja työn
johdon tulosta puiden ryhmittyneisyyden kan
nalta voitiin pitää na~n mitaten keskenään 
jokseenkin yhtä hyvinä . 

Leimauksen tasaisuuden selvittämiseksi pals
tan eri osissa verrattiin myös eri leimaus
tapojen poistoprosenttia toisaalta ajouran 
varressa toisaalta aj ourien puolivälissä . 
Yhdessäkään tapauksessa ajouran läheisyys 
ei kuitenkaan vaikuttanut merkitsevästi hak
kuumiehen suorittamassa valinnassa sen pa
remm~n kuin muissakaan leimaustavoissa har
vennuksen voimakkuuteen palstan er~ os~ssa 

(asetelma 4) . 

Asetelma 4 Leimauksen tasaisuus palstan eri osissa 

Lähtöpuus-
Koealaryhmä ton tiheys. Malli 

runkoa/ha 
Poisto. 

Ajouran varsi 2 573 46 
Ajourien väli 2 664 48 
Keskimäärin 2 618 47 

AJANMENEKKI JA 
KORJUUKUSTANNUKSET 

Työn- Hak-
joh- kuu-
to mies 

% runkoluvusta 

40 44 
44 46 

42 45 

Paistettavien puiden valinnan liittäminen 
hakkuutyön osaks i lisää hakkuussa siirtymis
matkaa, siirtymisaikaa ja työn suunnitteluun 
kuluvaa aikaa. Muihin hakkuun työnvaihei
s~~n ei valinta näytä vaikuttavan. Kyseisen 
lisäajan vaikutus hakkuun työmaa-ajan menek
kiin selviää asetelmasta 5. Tutkimusleimi
koiden keskimääräinen poistetun rungon koko 
on tuloksessa kehystetty . 
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Asetelma 5 Hakkuun työmaa-ajan lisäys 
siirryttäessä hakkuumiehen 
suorittamaan puiden valintaan 
<lyhyt kuitupuu ajouran 
varteen . puulaji mänty) 

Rungon koko. dm3 

10 

Ajanlisäys, % 

3.0 
25 
~ 
50 
75 

100 
125 
150 

3.5 
)3.91 
4.5 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 

ykyisen hakkuun päiväkustannustason 310 mk 
(kesä 1981) mukaan tutkimuksessa saatu 3 . 0 -
5 . 0 %: n hakkuuajanmenekin lisäys merkitsee 
ensiha)Vennusolosuhteissa noin 1 ,50 - 2 ,50 
mk :n/m lisäkustannusta hakkuussa . Eräiden 
arvioiden mukaan erillisenä työnvaiheena tai 
pystymittauksen yhteydessä suoritettuna lei 
maus maksaa ensiharvennusleimikoissa vähin
tään 5 - 7 mk/m3 . 

TULOSTEN TARKASTELU 

Eri leimaustapojen tuloksia kokonaisuudes
saan voidaan pitää suhteellisen vähän toi
sistaan poikkeavina , etenkin kun o tetaan 
huomioon , että samanlaiseen ajankäyttöön ja 
mittausten tekoon kuin mallile imauksessa e~ 
käytännön le i mauksessa vo i da mennä . 

ykyisiä ohjeita noudatettaessa on vaara , 
että hakkuumiehen , mutta etenkin työnjohdon 
suorittama leimaus johtaa pikemminkin yli
tiheyteen kuin vajaapuustoisuuteen . Työn
johdon tuloksen suhteellisen suuri runko
luku hehtaarilla johtunee siitä , että t yö
jäljen mie ltäminen on vaikeaa , kun puita 
ei kaadeta . 

Hakkuumiehen suorittaman valinnan osal ta 
näyttää taas siltä , että koulutuksessa tuli 
si kiinnittää enemmän huomi ota yksilövalin
taan liittyvään paa- ja lisävaltapu iden 
suhdetta jätettävässä puustossa koskevaan 
erityiskysymykseen kuin kasvutilaan . Käy
tännössä tämä kysymys on tosin vaikea ja 
samassa leimikossa olisi pää- ja lisävalta
puiden " optimaalinen" suhde monesti erilai
nen riippuen siitä , miten selvästi jäävän 
puun laatua painote taan leimauksessa . 
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