
•• 

MITSATIHON 
a saus 

3/1986 

OJITUSALUEEN KOIVIKON KORJUU OSAPUUNA 

Antti Korpilahti 

T u;t1Umuk..6 e..6.6a. M.l. vile;t;t..Un, m<.te.n .6 el.W.n e.n 
o.öapuuna.lw!tjuu, jok.a pe.Jtu.6.tuu .6.-UA:t:el.yk.aa
.too n ja me:t.I.J ä1"Jtak..to!Un k.uoJtmaA.me.e.n a-6 e.nne.
:t.ui.!.a k.oU!ta.6aha.U.a W.k.on:t.a.an, Mvel.:t.u.u 
o j ile..tun .tu!tv e.maan puunk.OJt j UM e.e.n ja m-i..k.ä 
on HYI. k.M :t..annM Wpa.il.uk.yk.y. Ko h.te.e.na. oli 
ho-i..:t..ama.ton e.YI..6-i..haJtve.nnMk.o-i..v-i..k.k.o . 

Mi.u.työn k.uiUmää!tä-i..ne.n puuk.oh:t..a-i..ne.n ajan
me.ne.k.k.-i.. oli .ö.-UA:tel.yk.aado.ö.öa 40 - 50 % :t..ava
Jtaiaje.-i..nahak.k.uun ajanme.ne.~.tä. 

M e:t.I.J ä k.ul. j e..tuk..6 e.n ja k.o uJta.6 aha.U.ak.a.tk.o nna.n 
aj anme.ne.k.k.-i.. k.uu:t...i.ome;t.!U.ä k.oh:t...i. oli lähu 
2-k.~o~ne.n .tava!talaje.-i..nahak.k.uun jälk.e.-i..-6e.n 
me;t.~.Jäk.u1.je..tuk..6e.n ajanme.ne.k.Wn ve.JtM:t..tuna. 

Ko!tjuuk.M.tannuk..6e..t k.ok.ona-i..flpuumää!tää k.oh:t...i. 
olivat: o.öapuuna.k.oJtjuM.öa 6 - 8 % .öuUJte.mma.t 
k.u-i..n :t..ava!talaje.-i..nak.OJtjuMM. 

JOHDANTO 

Kun oj itettuj en turvemaiden puunkorjuumene
telmiä on arvioitu, on odotuksia asetettu 
mm. koko- ja osapuunakorjuuseen. Niiden 
etuja ovat mm. hakkuukertymän lisääntyminen, 
kun talteen otetaan ainespuun mitat alitta
via rungonosia ja pieniä runkoja, miestyön 
tuottavuuden kohoaminen sekä usein tarpeel
lisen raivaustyön joustava yhdistäminen hak
kuuseen. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ojitus
alueen koivikon korjuuta osapuumenetelmällä, 
jossa puut katkottiin ja metsäkuljetus teh
tiin pitkäulotteisella kuormaimella ja kou
rasahalla varustetulla metsätraktorilla. 
Tutkimus tehtiin Oy Wilh. Schauman Ab : n työ
maalla Kruunupyyssä paaosin kevättalvella • 
ja osin syksyllä 1985. 

Kuva 1 . Kourasahalla varustettu kuormain 
osapuunakorjuussa. Molemmat valok. Metsäteho 

1 



Kuva 2. Osapuunakorjuussa raaka-ainetta kertyy 
1.5-kertaisesti ainespuumäärään verrattuna 

Osapuunakorjuuta tutkittiin kahdella pals
talla, joista toisella käy t ettiin 25 m:n 
ja toisella 35 m:n ajouraväliä. Lisäksi 
kokeiltiin jonkin verran 40 m:n uraväliä . 

Vertailun vuoksi yhdellä pals t alla 3 m kuitu
puu hakattiin vyöhykkeelle kasoihin ja sen 
metsäkuljetus tehtiin pitkäulotteisella 
kuormaimella varustetulla kuormatrakt orilla . 

Ajourat sijoitettiin pääkuljetussuunnan edel
lyttämällä tavalla sarkaojien suuntaisesti. 
Puut kaadettiin ojista saran keskelle päin . 
Ojaväli oli tutkimusalueelia 70 - 90 m. 

Osapuunakorjuussa talteen otettavan rungon 
minimiläpimitta rinnankorkeudelta oli 4 cm . 
Tavaralajeinakorjuussa noudatettiin tavan
omaisia minimimittoja . 
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Kullakin palstalla korjattiin noin 80 m . 
Osapuunakorjuussa koko poistuma oli koivua 
ja tavaralajeinakorjuussa koivun osuus oli 
noin 90 %. Jäävää puustoa oli noin 1 000 
runkoa/ha. 

Minimimitat alittava puusto raivattiin hak
kuun yhteydessä . Siirtelykaatomenetelmissä 
raivattiin 1 500 - 1 600 puuta/ha ja tavara
lajimenetelmässä 4 400 puuta/ha. Erot joh
tuvat osaksi talteen otettavien runkojen 
minimimitoista. osaksi palstoj en välisistä 
olosuhde-eroista. 

TAULUKKO 1 Tutkimus palstoj en puus tot i edot 

Pois tettava puusto ( runkopuu t a) 
Me nete l mä 

m3/ runko m3/ ha runkoa / ha 

Osapuunakorj uu, 0.033 78 2 390 
ajouraväli 25 m 

Osapuunako rjuu , 0 . 038 70 1 850 
ajour aväli 35 m 

Tava r a l ajeinako r j uu, 0.048 71 1 490 
a jouraväli 30 m 
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Ennen tätä tutkimusta hakkuumiehet olivat 
tehneet siirtelykaatoa vain vähän . Vyöhyk
keelle kasausta he opettelivat tutkimuksen 
yhteydessä. 

Kuormatraktorina oli Kockums 83-35 . Se oli 
varustettu Cranab 45-65 -kuormaimella ja 
Cranab Gallri C -kourasahalla. Kuormaimen 
ulottuvuus oli 8 . 5 m. 

TUTKIMUSTULOKSET 

Lisäraaka-aine osapuumenetelmissä 

Talteen saatavat aines- ja runkopuumäärät 
laskettiin metsurin suorittaman mittauksen 
mukaan puun pituuteen ja rinnankorkeus
läpimittaan perustuvien kuutioimistaulukko
jen avulla . Kokopuumäärät siirtelykaato
menetelmissä saatiin lisäämällä runkopuun 
määrään latvussuhteen mukaisella kertoimel
la oksien määrä. 

Talteen otetuista tavanomaisen ainespuun 
mitat alittavista rungoista, latvoista ja 
oksista kertyi eri palstailta lisäraaka- ai
netta 54 - 65 % ainespuun määrästä. Hehtaa
ria koh}i lisäraaka-ainemäärät olivat 28 m3 

ja 35 m . 

Manuaalinen hakkuu 

Manuaalisen siirtelykaadon puukohtainen 
ajanmenekki oli 60 - 30 % vertailumenetel
mana olleen tavarala j einahakkuun aj anmene
kistä (kuva 3). Siirtelykaadossa ajouralta 
kaadetut puut tai niistä katkaistu pölkky 
siirrettiin uralta pois siten, että ura jäi 
vapaaksi. Kun korjuussa käytettiin suurem
paa ajouraväliä, o li uran aukipitoa vähemmän 
ja siten myös a j anmenekki oli pienempi. 
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Kuva 3. Manuaalisen hakkuun ajanmenekki ojitus
alueen ensiharvennuskoivi kossa . Oksaisuusluokka 2 

Katkonta kourasahalla ja 
metsäkuljetus 

Kun puut katkottiin kourasahalla ja kuormat
tiin, kasvoi ajanmenekki vyöhykkee llekasa
tun 3 m kuitupuun kuormaukseen verrattuna 
3 - 4-kertaiseksi. Katkonnan ja kuormauksen 
ajanmenekki oli 35 m:n ajouraväli ä käyte tt ä
essä 5 - 12 % suurempi kuin 25 m:n uraväliä 
käytettäessä ; suurta ajouraväli ä käytettä
essä puiden siirtelyyn katkontaa varten 
kului e nemmän aikaa. 

Me t säkuljetuksen kokonaisajanmenekki oli 
osapuunakorj uussa , kun ajouraväl i oli 25 m, 
noin 1 . 8- kertainen , ja kun se oli 35 m, noin 
1.9-kertainen 3m kuitupuun metsäkuljetuksen 
ajanmenekkiin verrattuna (kuva 4) . Metsä-
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Kuva 4 . Met säkuljetuksen ja kou rasahallakatkonnan 
kokonaistehoajanmenekki ojitusalueen ensiharvennus
koivikossa 
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kuljetusmatka oli silloin 3503 m ja kuorman 
koo t osapuunakorjuussa 3 . 5 m oksineen ja 
latvoineen ja t<Jvaralajeinakorjuussa (3 m 
kuitupuuta) 4.3 m . 

Tämä tutkimus tehtiin maan ollessa kantavaa . 
Ne seikat, jotka vaikuttavat koneiden pin
nalla pysymiseen, ja se , miten tiheämpi oja
verkko vaikuttaa puunkorjuuseen , on selvi
tettävä myöhemmissä tutkimuksissa . 

Korjuukustannukset 

Tutkimustulosten perusteella laskettiin kor
juukustannukset menetelmittäin tutkimusolo
suhteita vastaavalle koi~ikolle , jossa 
rungon keskikok_p oli 33 dm runkopuut<J ja 
poistuma 70 m /ha oksineen ja 46 m /ha 
ainespuuna . 

Manuaalisen hakkuun kustannukset laskettiin 
25 m: n ajouravälein tehdylle siirtelykaadol
le t yöehtosopimuksen 15 . 6.1985 - 28 . 2 . 1986 
palkkausalueen 4 mukaan . Muiden menetelmien 
hakkuukustannukset laskettiin edellä maini
tusta ajanmenekkisuhteiden perusteella . 
Hakkuukustannuksiin sisällytet t iin metsurin 
suorittaman mittauksen sekä raivattavan 
puuston kaadon korvaukset ja 54 % yleis-
kustannuksina. · 

Konetyön kustannukset laskettiin ajanmenekki
tietojen perusteella käyttäen kourasahamene
telmien käyttötuntikustannuksina 247 mk : aa ja 
tavaralajimenetelmän 23 7 mk : aa . 

Tässä t apauksessa kourasahan käyttöön perus
tuvat menetelmät johtavat 6 - 8 i. suurempiin 
kus t annuksiin kuin tavaralajimenetelmä , kun 
kustannukset lasketaan korjattua puumaaraa 
kohti . Kun kustannuksia tarkastellaan tal
teen saatavaa ainespuumaaraa kohti, ovat 
kourasahamenetelmät noin 60 % kalliimpia 
kuin tavaralajimenetelmä . 

TAULUKKO 2 Korjuukustannukset korjattua puumäärää kohti 

Menet elmä 

Osapuunakorjuu , 
ajouraväli 25 m 

Osapuunakorjuu, 
ajouraväli 35 m 

*) Tavar alajeinakorjuu, 
ajouraväli 30 m 

*) 3 m kuitupuu , 
vyöhykkeellekas aus 

Mies- Kone-
t yö t yö 

mk/m3 

17 , 60 61 , 30 

15 , 70 64 ,60 

42 , 60 31 , 60 

Yh- Suht . Aines-
teensä kustan- puuta 

nukse t koht)• 
mk/m 

78 , 90 106 119 , 10 

80 , 30 108 121 , 30 

74, 20 100 74 , 20 
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TULOSTEN TARKASTELUA JA 
PÄÄTELMÄT 

Tutkimusalue poikkesi ojastoltaan tyypilli
sestä ojitusalueesta, joten ojien vaikutusta 
korjuuseen ei voitu perusteellisesti selvit
tää. Havainnot ja kokeilut viittaavat kui
tenkin siihen, että pitkäulotteisella kuor
maimella - ulottuvuus noin 10 m - ja koura
sahalla varustettua kuormatraktoria käytet
täessä voidaan 40 - 45-metrinen sarka kor
jata yhtä, saran keskelle sijoitettua ajo
uraa käyttäen. 

Kokeilun perusteella arvioidaan osapuuna
korjuuseen, kun ajouraväli on 40 m, kuluvan 

Metsäteho Review 3/1986 

käytännössä aikaa suunnilleen yhtä paljon 
kuin silloin, kun ajouraväli on 35 m. 

Siirtelykaatoon ja kourasahalla katkontaan 
perustuvan menetelmän käyttö rajoittuu käy
tännön syistä lumettomaan tai vähälumiseen 
kauteen. Jatkotutkimuksin onkin selvitet
tävä, saavutetaanko uusilla konetyypeillä 
ja erityisvarusteilla niin alhaiset pinta
paineet, että korjuu voidaan toteuttaa 
sulan maan aikaan. Myös korjuumenetelmien 
keskinäist ä edullisuutta ja sen riippuvuutta 
olosuhteista on edelleen selvitettävä. 

Osapuunakorjuun kokonaistaloudellisuuteen 
vaikuttaa olennaisesti talteen saatavan lisä
raaka-aineen käyttöarvo. 

TREE-SECTION METHOD IN HARVESTING BIRCH STAND 
ON DRAINED PEATLAND 

Typical features of a thinning stand on 
peatland are small stem size and low volume 
resulting in high harvesting costs. When 
using the tree-section method, the harvested 
volume increased by 54 - 65 % compared with 
the shortwood method. Manual felling took 

about 50 - 60 % less time per tree than short
wood cutting but a f orwarder had to operate 
nearly twice as long as when hauling short
wood. Harve sting costs for the tree-section 
method were 6 - 8 % higher than for the short
wood method. 
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