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JOHDANTO 

Tutkimus selvitti harvennushakkuuleimikoiden 
korjuujälkeä. Metsäkuljetuksessa oli käy
tetty leveillä renkailla ja pitkäulotteisel
la kuormaimella varustettuja keskikokoisia 
metsätraktoreita, pieniä metsätraktoreita ja 
telamaastureita. Kasausmenetelmät olivat 
olleet kasaus vyöhykkeelle tai palstalle, 
kun oli käytetty pitkäulotteisella kuormai 
mella varustettuja traktoreita, ja kasaus 
ajouran varteen , kun oli käytetty muita 
traktoreita . 

Tutkimus on Metsätehon vuoden 1984 korjuu
jälkitutkimuksen jatko . 

TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

Korjuujälkeä tutkittiin Metsätehon kehittä
mällä inventointimenetelmällä , jota oli käy
tetty myös edellisessä tutkimuksessa. Maas 
totyönvaiheet on esitetty Metsätehon tiedo
tuksen 388 liitteenä. 

Aineisto valittiin vuonna 1985 korjatuista 
harvennushakkuuleimikoista monivaiheista sa
tunnaisotantaa käyttäen. Kaikkiaan tutkit
tiin 51 leimikkoa eri puolilla Etelä- Suomea. 
Tutkittu ala oli yhteensä 69 . 1 ha. Metsä
kuljetus oli suoritettu 34 kohteessa pitkä
ulotteisella kuormaimella varustetulla keski
kokoisella metsätraktorilla , 10 kohteessa 
pienellä metsätraktorilla (Norcar ja Mini 
Bruunett) ja 7 kohteessa telamaasturilla 
(Farmitrac). 

AJOURAT 

Ajourien leveys 

Ajourien leveys eri metsäkuljetuskoneita 
käytettäessä oli ollut seuraava . 

Ajouran leveys Vaihtelu-
keskimäärin, m väli, m 

Keskikokoinen 
3.5 2. 7 4 . 6 -metsätraktori 

Pieni 
3.3 2.7 4.2 -

metsätraktori 

Telamaasturi 2.6 2.4 - 2.9 

Ajourat olivat keskikokoiselle ja pienelle 
metsätraktorille olleet usein liian kapeita, 
ja se oli lisännyt vaurioiden määrää. Koska 
telamaasturi heiluu tuntuvasti epätasaisessa 
maastossa ja luisuu sivukaltevissa kohdissa 
sivulle, vaatii se leveyteensä nähden leve
ämmän ajouran kuin esim. metsätraktori . Nämä 
seikat on otettava huomioon, kun suunnitel
laan ja avataan ajouria telamaastureille. 

Ajouraväli 

Kasvatusmetsien puunkorjuussa ohjeena on 
30 m: n ajouraväli mitattuna ajourien kes
keltä . Ajouraväli eri metsäkuljetuskoneille 
oli ollut seuraava . 
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Keskikokoinen 
metsätraktori 

Pieni 
metsätraktori 

Telamaasturi 

Ajouraväli 
keskimäärin , m 

27 

20 

22 

Ajouravälit olivat olleet alle ohjearvon 
kaikkia kolmea metsäkuljetuskonetta käytet 
täessä . Jos ajourat olisi suunniteltu pa
remmin, korjuu olisi useimmissa tapauksissa 
voitu suorittaa ohjearvon mukaisin ajoura
välein. Telamaasturia käytettäessä ennakkoon 
merkittyä ajourasuunnitelmaa ei ollut yleen
sä noudatettu, vaan kuljettaja oli tehnyt 
lisäksi omia uria, joiden vuoksi vauriot 
olivat lähes poikkeuksetta lisääntyneet. Työ
maavalvonnassa tuleekin kiinnittää huomiota 
ajourasuunnitelman noudattamiseen . Puutavara 
on toisaalta kasattava niin, että kuormaus 
uralta on mahdollista ja ettei koukkauksia 
tarvita . 

Ajourien osuus pinta-alasta 

Jos käytetään ohjeiden mukaisia 30 m: n ajo
uraväliä ja 4 m: n uraleveyttä, menee ajo
uriin 16 % metsikön alasta. Ajourien määrä 
eri metsäkuljetuskoneita käytettäessä oli 
ollut seuraava. 

Keskikokoinen 
metsätraktori 

Pieni 
metsätraktori 

Telamaasturi 

Ajourien maara, 
% pinta-alasta 

17 . 0 

18 . 0 

12 . 2 

Edelliseen korjuujälkitutkimukseen verrattu
na ajourien osuus on keskikokoisia metsä
traktoreita käytettäessä lisääntynyt alle 
14 %:sta 17 %:iin, osaksi uusien hakkuumene
telmien käyttöönoton vuoksi . Niiden sovel
tamista vielä opetellaan . Kun käytetään 
pieniä metsätraktoreita, ajouraverkosto on 
tiheä. Vaikka se on tiheä myös telamaas
tureita käytettäessä, ajouran osuus pinta
alasta ei suurene, sillä urat ovat kapeita . 

JÄÄVÄ PUUSTO 

Määrä ja jakautuminen 

Leimikoista 37 %: ssa puuston oli leimannut 
metsuri ja 63 %: ssa yrityksen tai metsänhoi
toyhdistyksen edustaja. Metsuri oli leiman
nut sekä ensimmäisen että toisen harvennuk
sen leimikoissa. 
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etäisyyksillä a j ourasta metsurin j a muun Ieimaajan 
jälkeen. Runkolu ku 7 m:n etä i s yydellä= 100 

16 

Jäävän puuston runkoluku oli metsurin lei
maamissa ensiharvennusleimikoissa keskimää
rin 3 % suurempi ja muiden leimaamissa 13 % 
suurempi kuin ohjeiden mukainen määrä. Myö
hemmän harvennuksen leimikoissa runkoluku 
oli metsurin jälkeen keskimäärin 1 % ja mui
den leimaajien jälkeen keskimäärin 9 % suu
rempi kuin ohjeiden mukaan . 

Leimaajan vaikutus ensiharvennuksen voimak
kuuteen oli ollut seuraava. 

Harvennuksen Metsuri Muut 
voimakkuus % 

Liian heikko 47 47 
Liian voimakas 20 15 
Ohjeiden mukainen 33 38 

, 

Metsurin suorittaman leimauksen jälkeen 
puusto jakautui tasaisemmin kuin muiden lei- 1 
maajien jälkeen . Muut leimaajat lllivat jät 
täneet aivan ajouran lähelle lähes 30 % 
enemmän puita kuin ajourien väliselle alu
eelle keskimäärin. Metsuri oli jättänyt 
ajouran lähelle noin 10 % enemmän puita kuin 
keskimäärin, mutta leimannut tarkasti myös 
ajourien välisellä keskialueella . Metsuri-
en tunnolliseen leimaukseen on yhtenä syynä 
se, että heidän suorittamaansa leimausta 
valvoo työnjohto. Muiden leimaaj ien työtä 
taas ei valvota yhtä konkreettisesti . 

Vauriot 

Vaurioksi katsottiin se, kun kuori oli irron
nut ja nilakerros paljastunut kuoren alta 
tai oli syntynyt pihkavuoto . Vauriot jaet
tiin juurenniska- ja runkovaurioihin. Juu
renniskavaurioita ovat vauriot 70 cm:n sä
teellä tyvest ä . Puustovauriot olivat eri 
metsäkuljetuskoneita käytettäessä seuraavat. 



Puustosta Vaihtelu-
vaurioitunut väli, % 
keskim . , % 

Keskikokoinen 0.9 0.1 2.5 -metsätraktori 

Pieni 
1.3 0.2- 4.3 

metsätraktori 

Telamaasturi 0 . 9 0 . 2 1.8 

Vaurioista noin 25 % oli juurenniskavau
rioita ja 75 % runkovaurioita . Koneiden vä
lillä oli vain vähäisiä eroja . Metsätraktori 
oli aiheuttanut vaurioita hiukan enemmän 
kuin aiemmassa tutkimuksessa, jossa vaurio
prosentti oli ollut 0. 6 . Se johtuu paljolti 
uusien hakkuumenetelmien käyttöönotosta . 
Talvella ja kesällä vaurioiden määrät eivät 
merkittävästi eronneet toisistaan . 

Kun oli käytetty pieniä metsätraktoreita , 
vaurioiden syntymisen yhtenä syynä olivat 
yleisesti liian kapeat ajourat. Vaikka kone 
mahtuu kulkemaan , syntyy kuormauksen yhtey
dessä vaurioita sitä helpommin, mitä kapeam
pi ura on . Erityisesti pitkää kuitupuuta 
kuormattaessa kuormaus vaatii tilaa ja ura 
ei saa olla kapea . 

Kun oli käytetty telamaastureita, vaurioiden 
syntymisen yhtenä syynä oli se, ettei ajoura
suunnitelmaa ollut noudatettu, vaan kapealla 
koneella oli ajettu puuston seassa ja aiheu
tettu vaurioita. Telamaasturia käytettäessä 
tarvitaan ehdottomasti huolellinen ajoura
suunnitelma ja sitä on myös noudatettava, 
jos vaurioilta halutaan välttyä . 

Maastovaurioita - yli 10 cm : n painumaa -
keskikokoinen metsätraktori oli aiheuttanut 
keskimäärin noin 14 m/ha . Se os0ittaa, että 
leveät renkaat vähentävät painumia ja niin 
muodoin juuristovaurioita . Pieni metsätrak
tori oli aikaansaanut painumaa keskimäärin 
30 m/ha ja telamaasturi 62 m/ha . Se johtuu 
siitä, että niitä käytetään runsaasti huo
nosti kantavilla mailla, kun taas keskiko
koista metsätraktoria lähes pelkästään hyvin 
kantavilla . Ero ei johdu siten koneista vaan 
olosuhteista. 

Puustovauriot olivat eri hakkuumenetelmiä 
käytettäessä seuraavanlaisia . 

Hakkuumenetelmä 
Vaurioitunut 
jäävä puusto, 

% 

Kasaus ajouran varteen 0 . 6 
Kasaus vyöhykkeelle 0 . 9 
Kasaus palstalle 0 . 8 

Kun käytetään kehittyneempiä hakkuumenetel
miä , vaurioita syntyy helpommin kuin ajouran 
varteen kasattaessa . Siihen vaikuttaa se , 
että vyöhykkeelle- ja palstallekasausta on 
käytetty harvennushakkuissa suhteellisen 
vähän ja kaikkien työtaito ei vielä ole tar
peeksi hyvä . Kehittyneemmät hakkuumenetel
mät vaativat niin metsurilta kuin metsäkul
jetuksen suorittajaltakin hyvää työtaitoa, 
muutoin vaurioriski suurenee. Erityisen 
tärkeää on kasojen oikea sijoittelu ja kuor
mauslinjojen avaus. Lisäksi pitkän kuitupuun 
käsittely kuormattaessa on huoma ttavasti 
vaativampaa kuin 3 m kuitupuun. 

Kuva 2. Hyvä hakkuu j älk i on metsäkuljetusvau rioiden välttämiseksi hyvin tärkeä 
erityisesti silloin , kun puutavara on kasat tu vyöhykkeelle ta i palsta! Ie. 
Valok . Hetsäteho 
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METSÄÄN KORJAAMAITA JÄÄNYT 
PUUTAVARA 

Myös metsään korjaamatta jääneen puutavaran 
määrä selvitettiin. Sitä oli yli puolella 
eli 58 %:lla työmaista. Keski~äärin puutava
raa oli jäänyt metsä~n 0.07 m /ha (vaihtelu
väli 0 . 00 - 0. 75 m /ha) . Siitä 26 % oli 
tukkeja ja 74 % kuitupuuta. 

Suomessa puuta korjattiin harvennusmetsistä 
hakkuuvuonna 1984/85 noin 200 000 ha : n 
alalta. Näillä perustein puutavaraa jäisi 
metsään korjaamatta seuraavasti . 

Puutavaralaji 
3 

% m 

Tukit 3 600 26 
Kuitupuu 10 400 74 

Yhteensä 14 000 100 

Harvennushakkuumenetelmä vaikutti korjaamatta 
jääneen puutavaran määrään seuraavasti. 

Hakkuu- Korjaamatta jääneen 
menetelmä puutavaran suhteel

linen määrä 

Kasaus ajouran varteen 100 
Kasaus vyöhykkeelle 106 
Kasaus palstalle 156 

Palstallekasaus erottuu selvästi muista me
netelmistä korjuuhävikiltään . Se vaatii 
hyvän hakkuujäljen ja huolellisen metsäkul
jetuksen sekä aktiivisen työmaavalvonnan, 
jotta korjuuhävikiltä vältyttäisiin . Kasat 
on sijoitettava kuormauslinjoille ja tarvit-
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taessa merkittävä näkyvästi. Järjestelmäl
listä ja huolellista metsäkuljetusta varten 
kuljettajalla on oltava hyvä työmaakartta . 

PÄÄTELMÄT 

Työmaasuunnittelussa, ajourasuunnittelussa, 
hakkuun toteutuksessa ja metsäkuljetuksen 
ajoituksessa on otettava huomioon metsäkul
jetuksen tarpeet. e vaikuttavat huomatta
vasti enemmän korjuujäljen laatuun kuin 
koneen koko tai malli . 

Kullakin vaihtoehtoisella metsäkuljetus
koneella on oma käyttöalueensa ja esimerkik
si kesällä ainoa vaihtoehto turvemaalla on 
useinkin telamaasturi. Toisaalta telamaas
turi ei välttämättä ole paras kivennäismaal
la . Vaurioita syntyy, jos koneelle ominai
selta käyttöalueelta poiketaan ja viedään se 
sille huonosti soveltuviin olosuhteisiin . 

Korjuujäljen laatua voidaan parantaa varaa
malla puunkorjuun suunnitteluun ja valvon
taan riittävästi resursseja . Suunnittelussa 
on otettava huomioon korjuujälkeen vaikutta
vat seikat ja sen tuloksena pitää olla hyvä 
korjuusuunnitelmakartta . Työmaavalvonnan 
tulee olla jatkuvaa ja työntekijöitä on tar
vittaessa opastettava korjuujäljen paranta
miseksi. 

Kun kasataan palstalle ja vyöhykkeelle , 
hakkuujäljellä voidaan olennaisesti vaikut 
taa metsäkuljetuksen edellytyksiin ja kor
juujälkeen. Myös siltä osin parannusta 
voidaan helpoimmin saada aikaan tehostetun 
työmaavalvonnan ja koulutuksen avulla . 

ADVANCED HARVESTING METHODS AND 
DAMAGE TO RESIDUAL GROWING STOCK 

Machinery size is not the only, nor even the 
maj or cause of damage to the forest . 
A medium- sized forwarder, a small forwarder 
and a tracked mini-forwarder differ from 
each other far more in weight and dimensions, 
and efficiency in the terrain than in the 
damage they create. 

New and advanced harvesting methods result 
in a greater need for more training, as both 

the number of strip roads in the stand and 
the damage to residual growing stock have 
increased. 

The study showed that cutter-made selection 
of trees to be felled was to be prefered, as 
the density and spacing of the residual 
growing stock proved to be good. 
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