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HAKKUUMENETELMÄN VAIKUTUS 
OSAPUIDEN METSÄKULJETUKSEEN 
Pekka-Juhani Kuitto 

T u;t/U.muk.å UM .6 elvil.e;t.J"M.n rvU. puuta j ie.n ja 
k.ahde.n manuaaLW e.n hak.k.uume.ne;telmä.n vaik.u
;t.u.k.åia Mapuide.n me;t..6ä.k.uije;t.u.k.åe.e.n Pohjoi-6-
p o h janmaan tta.nnik.k.o alue.e.n e.MihaJt v e.nn.M hak.
k.ui.6.6a. 

Kun k.ä.y~e;t.J"M.n uu;t.J"a man.uaali.6;ta hak.k.uume.ne.
~el..mä.ä., jaMa all.e. ainupuun mil.J"ai.6e;t W:
vM. jä.ivä.~ .6UUJtei.;ta Min me;t..6ä.ä.n, ;t"Jta.~o!U
k.uolrlnie.n k.oo~ .6uWte.nivM. puulajin mu.k.aan 
2 - r %. Ain.Upu.un 0.6LLM mä.~yk.uoJUni-6.6a .6uu
~e.n.i 20 - 30 % ja k.oivuk.uolrlni.6.6a ~uMa.M. 3 %. 

Vä.häok.åai.6i-6.6a, ~unk.oluk.MMjiliaan R 7- ja 
R2-luok.k.iin viliao.6in paino;t1.uvi-6.6a e.Mi
haJt v e.nnM männ.ik.öi-6.6 ä. uudel..la hak.k.uu.me.ne;tel
mä.tlä. voidaan k.ok.opu.un/ainupuun .6uhde;t~a 
muu;t.J"aa ainu puun hyvä.k.åi 1 5 - 2 0 %, e.U 
uudel..la me.ne;telmä.t.tä. noin puolet ~~ä. W:
vuk.6i-6;ta jää. maa.6~oon, jo~k.a ;tavanomai.6el.ta 
me.netelmä.t.tä. ~~ivM. muk.aan k.uokmaan . 
Vlivä.6~yne.U.6ä., jMe.ä.hk.ön le.h~ipu.uie.imi.k.on 
e.M ihaJt v e.nnuk.å e.6 .6 a u.ude.n hak.k.uume.ne;telmä.n 
;t.u.omM. k.uoJUnank.ok.ohyödy~ jäävä.~ pie.ne.hk.öik.åi . 
Me;t..6ä.k.uije;t.u.k.åe.n ~e.hoajanme.ne.k.k.i ~unk.opuu
k.uu;tl.ome;t!Uä k.oh;tl. oli u.u;t.;ta me.ne;telmä.ä. k.ä.y
~e;t.J"iiu.6ä haJtve.nn.Mmä.nnik.öMä. pie.ne.mpi ja 
hMve.nnMk.oivik.oMa .6uWte.mpi k.u.in ;tavan
omai.6;ta me.ne;te.lmä.ä k.ä.y~e;t.J"ii.U.6ä.. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten 
puulaji ja vertailt::>.vat hakkuumenetelmät 
vaikuttava t met s äkulje t uksen ajanmenekkiin 
ja osapuukuormien kokoon ja rakenteeseen 
ensiharvennuksissa. 

Tavanomaisessa osapuun hakkuumenetelmässä 
(menetelmä 1) ongelmana on se , että trak
torin kouraisutaakkoihin tulee huomattavan 
paljon myös alle ainespuun mittaisia latva
osia (pölkyt alle 2m x 6 cm), jotka pienen
tävät kuorman kokoa ja aiheuttavat ongelmia 
teht aalla. Uuden hakkuumenetelmän (menetel
mä 2) tavoitteena on, että metsuri puita 
kaataessaan ja katkoessaan valitsee ja kään
tää ainespuun mitat täyttävät latvaosat 
mukaan otettavien rungonosien päälle, jotta 
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kour a isutaakat saataisiin metsäkuljetusta 
vart en mahdollisimman selkeiksi ja ainespuu
valtaisiksi. 

Traktorikuormien koot ja rakenteet selvitet
tiin metsäkuljet uksen maksuperusteita varten 
ja selvitys on lisäaineistoa Metsätehon 
aiempiin osapuun ja kokopuun metsäkuljetusta 
koskeviin maksuperustetutkimuksiin. Yksi
tyiskohtaiset tulokset on siltä osin jul
kaistu Metsätehon monisteena 19 . 9.1988. 

Tämä katsaus on tiivistelmä tutkimustulok
sista . 

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tu tkimuksen kenttätyöt tehtiin yhdessä 
Veitsiluoto Oy:n kanssa kesä-heinäkuussa 1988 
Kemin , Oulun ja Raahen ympäristössä. Tutki
mu s noudatti vertailevan aikatutkimuksen 
periaatetta. Puumäärät selvitettiin käyttäen 
metsurimittausta , traktorikuormien kuormit
taista nappulointia sekä punnitus- ja upotus
mittausta tehtaalla . Lisäksi aikatutkimusten 
yhteydessä kirjattiin työmaiden olosuhteet, 
taakoittaiset puutavarakasojen koot ja mää
rät traktorikuormittain sekä inventoitiin 
jäävän puuston vauriot. 

Osapuumenetelmät perustuivat puiden manuaali
seen kaatoon ja katkontaan ja ne olivat seu
raavat. 

Menetelmä. 1: Metsuri kaatoi osapuut (luo
kat Rl - R4) tavoitteenaan vähintään 2 puun 
kouraisuyksiköt. Ajourilta ja ajourien lä
heltä puut kaadettiin kohtisuoraan pois ajo
urilta. Kauempana olevat puut kaadettiin 
kohtisuoraan ajouriin päin. Metsuri katkoi 
siirtelykaadon puut ( luokat R1 ja R2) 
kouraisuyksiköissä noin 5 m:n pituuksiin. 
Erilliskaadon puiden (luokat R3 ja R4) tyvi
osat katkottiin 5 m:n pituuksiin ja latvaosa 
2 - 5 m:n pituuteen (katkaisukohdan läpimit
ta 6 cm). Keskialueella erilliskaadon puut 
kaadettiin "kalanruotoon". Metsäkuljetus 
keskikokoisella , pitkäulotteisella kuormai
mella varustetulla metsä traktorilla. Ajoura
väli 30 m. 
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Kuva 1 . Menete lmä 2 hak ku ussa runkoluokitta i n 

Menei:e.i.mä. 2 (kuva 1): Kaatomenetelmä oli 
s~ma kuin menetelmässä 1. Siirtelykaadon 
puista (luokat R1 ja R2) ja erilliskaadon 
puista (R3 ja R4) metsuri kuitenkin kat
kaisi ja käänsi ainespuupölkyn sisältävät 
latvaosat metsäkulj etuksessa mukaan tulevan 
kouraisuyksikön päälle. Alamittaiset latva
osat jäivät siten pääosin metsään. Metsä
kuljetus kuten menetelmässä 1. 

Tutkimustyömaat valittiin ja rajattiin lei
mikoihin, jotka puustoltaan edustivat mahdol
lisimman hyvin alueen ensiharvennusleimikoi
ta (taulukko 1). Molemmissa menetelmissä 
hakkuun alin rinnankorkeusläpimitta oli R1-
luokan 6.6 cm. Tutkimuksessa seurattiin 
yhteensä 63 kuorman metsäkuljetusta, joista 
18 kuormaa nappuloitiin välivarastolla. 

Metsätraktori oli Lumijoella ja 
Pattijoella (mänty, koivu) Ösa 
250 ja Arpelassa (mänty , kuusi) 
Valmet 832 . Kaikki kuormat oli
vat täysiä kuormia. Maastoluok
ka oli 1 . Kenttäaineistoa ke-
rättiin alueittain 
telmää kohti noin 
kuormaa / puulaj i. 

TULOKSET 

hakkuumene-
10 traktori-

Kuormien koot ja rakenne 

Kun R3- j a R4-l uokkien aines
puuosuus korjattavasta puustos
ta suuren! 20 %:sta 30 %:iin, 
mäntyosapuukuormien koko suure
ui 13 % tavanomaisen hakkuume
netelmän jälkeisessä ajossa. 
Kun käy tettiin uutta manuaalis
ta hakkuumenetelmää , v ä heni al-
le a i nespuun mittaisten latva- • 
osien mä ä r ä traktorikuormissa 
merkitt ävästi; männy n latva
osien osuus pieneni 40 %:sta 
13 %:iin j a lehtipuun 26 %:sta 
5 %:iin traktorikuorman pölkky
luvusta. 

Kuormien koot suureuivat puu
laj in mukaan 2 - 7 %. Ainespuun 

usuus mänty kuormissa suureni 20 - 30 % ja 
koivukuormissa runsaat 3 % (taulukot 2 ja 
3, taulukoissa osapuu on kuorman puut oksi
neen). 

TAULUKKO 2 

Mene-
telmä 

* ) 
1 
2 

**) 
1 
2 

Hakkuumene te lmän vaikutus tra kt orikuormien 
suhtee llisiin runkopuu- j a ainespuumää r iin 

Män t y (Lumij oki) Ko i vu (Pattij oki) 

Osa- Runko- Aines- Osa- Runko- Aines-
puu puu puu puu puu puu 

JOO 85 72 100 94 90 
100 87 82 JOO 96 94 

100 JOO 100 JOO JOO 100 
107 110 123 102 104 103 

* ) Vertailu menetelmien sisällä **) menet elmien välillä 

• 

TAULUKKO 1 Leimikoiden puustorakenne 

Rungon Leimikon tiheys, 
Alue Puu- Mene- keski- runkoa / ha Oksai- Runkoluokka 

laji telmä ko~o, s uus - R 1 1 lt2 1 R3 1 R4 
dm j äävä pois - luokka 
aines- puusto tettava % r unkoluvus t a 
puuta puus t o 

Lumijoki mänty 1 } 35 1 000 1 815 2 60 33 6 1 " " 2 
Arpela " 1 33 1 200 1 412 2 58 31 9 2 
Pattijoki " 1 48 1 200 1 544 2 51 28 16 5 
Arpela kuusi 1 39 800 1 057 2 - 3 54 26 13 7 
Pattijoki koivu 1 68 1 000 995 2 25 39 22 14 

" " 2 52 1 000 995 2 36 43 17 4 
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TAULUKKO 3 Traktorikuormien koot ja rakenteet 

K~orman koko, Tyvi- Alle ainespuun 
Alue Puu- Mene- m osapuuta pölkkyjä mittaisten 

laji telmä kaikki 
kuormat 

Lumijoki mänty 1 5.25 
II II 2 5.64 

Arpela II 1 5.92 
Pattijoki II 1 5.92 
Arpela kuusi 1 5.39 
Pattijoki koivu 1 5.74 

II II 2 5.87 

Aiemmissa, Kemijärven ympäristössä tehdyissä 
tutkimuksissa (esim. Metsätehon katsaus 
10/ 1987) kuormien koot menetelmässä 1 olivat 
oksaisuuslu~kan 2 ensiharvennusmänniköissä 
1.7- 2.5 m suuremmat kuin nyt saadut kuor
mankoot. Silloin rungon koot olivat suurem
ma t , pölkkyjen keskipituus kuormassa oli 
lähempänä 5 m: ä ja traktorin kuormatila oli 
hieman suurempi kuin tässä tutkimuksessa . 

Ajanmenekit 

Ajonopeudet vastasivat aiemmin saatuja tulok
sia . Kuormattuna- ja tyhjänäajonopeudet 
vastasivat maastoluokassa 1 tasol t aan 5 m 
kui tupuun ajon ajonopeuksia . Kun maasto 
vaikeutuu , ajonopeus pienenee osapu iden 
ajossa kuitenkin jyrkemmin kuin tavarala
jeina ajossa . Myös kuormausaj onopeus työ
pisteestä toiseen on pienempi . 

Kuormausaiko ihin (kuva 2) sisält yvät myös 
kuormauksen apuajat (kuormauksen valmiste
lu ja lopetus, kuormauksen järjestelyajat 
ja t yön suunnittelu) . Niiden merkitys on 
kui t enkin vähäinen. 

~ min 1 m3 runkopuuta 

6 . 0 

5. 0 

4 . 0 

3 . 0 

2. 0 

0 

- Mänty 
Koivu 

~ 
~ 

Mene-,,,--___~ 
telmä --- - 1 

~ -- 2 .... ~-- 1----
2 - - 1"'" 

2 6 3 10 14 16 
Tiheys , m 1 100 m a jouraa 

lt- 4 --+-3 -+--- 2 -'JII')j(i----- -----i>fEME---0 -
Ti heysluokka 

Kuva 2 . Kuormauksen tehoaika mene t elmi ttäin . 
Mä nty (Lumijok i ), koivu (Pa tt ijoki) 

nappu- kuormas- latvojen osu~s , % 
loidut sa, % kpl- 1 m -
kuormat määrästä 

4. 90 52.8 40 . 2 14 .6 
5. 73 74.1 12.9 4.6 
6.10 56.2 32.6 11.3 
6.25 51.4 19.4 6.1 
5. 80 65 . 5 12 . 0 2.4 
5. 98 50.2 26 . 1 6.1 
5.88 68.5 5. 4 1. 0 

Uusi hakkuumenetelmä parantaa tiheähköissä 
ensiharvennusmänniköissä osapuukasoj en muo
toa ja havaittavuutta ja selkeyttää metsä
ku ljetuksen kannalta hakkuujälkeä ja pienen
tää siten selvästi kuormauksen ajanmenekkiä. 
Menetelmän 2 mukaisesti hakatussa ensihar
vennusmännikössä traktorin kuormausaika 
runkopuukuutiometriä kohti oli 14 19 % 
pienempi kuin menetelmän 1 mukaan hakatussa. 
Tutkimusolosuhteiden mukaisessa ensiharven
nuskoivikossa uusi hakkuumenetelmä ei tuonut 
vastaavaa ajanmenekkietua. Menetelmässä 2 
kuormausaika oli pienissä tiheyksissä saman
suuruinen tai vähän suurempi ja suuremmissa 
tiheyksissä jo selvästi suurempi kuin mene
t elmässä 1. Suurissa tiheyksissä sekä jäävä 
puusto että "mattona" olevat koivuosapuu
kasat haittaavat kuormausta. Lehdessä ole
van koivun latvan kääntö tyviosan päälle 
vähentää näkyvyyttä ohjaamosta kauempana 
oleviin kuormattaviin puunosiin . Kuljettaja 
joutuu kääntelemään latvoja varmistaakseen 
niiden kuormauskelpoisuuden . Pienempirunkoi
sissa korjuuolosuhteissa menetelmän 2 edut 
saattavat pienentää kuormauksen ajanmenekkiä 
myös koivuleimikoissa. 

3 min 1 m runkopuuta 

6 +--4----~~---~----~~ 

0 10 

Tiheys , m3 1 100 m ajouraa 

14 16 

Kuva 3 . Me t säkuljetuksen tehoa j anmenekki ens i harven
nusmännikössä (A = Arpel a , l = lumi jok i , P = Patti j ok i ) 
ja ens iharven nuskuusikossa (A = Arpela). Metsäkul j e tus
matka 350m, maas toluokka 1 , katkontapituus noin 5 m 
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3 
min 1 m runkopuuta 

14 

12 

1" 

' 
Mene-

t--
telmä 

--.::::::::::: 2 

10 

8 

6 1 
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Tiheys, m3 1 100 m ajouraa 

Kuva 4. Metsäkuljetuksen tehoajanmenekki ensiharven
nuskoivikossa (Patt ij oki). Metsäkuljetusmatka 350m, 
maa stoluokka 1, oksaisuusluokka 2, katkontapituus 
noin 5 m 

Korjuuvauriot 

Runkovauriot inventoitiin menetelmittäin ja 
puulajeittain (taulukko 4). Juuristavauri
oita ei inventoitu. Runkovauriot jäivät 
pieniksi. 

PÄÄTELMIÄ 

Tavanomaisessa osapuiden hakkuumenetelmässä 
välialueelle ristiin kaadettujen puiden 
latvukset joutuvat valtaosin mukaan trakto
rikuormaan. Kun metsuri kääntää tyviosien 
päälle sellaiset latvaosat, jotka sisältävät 
vähintään ainespuun minimimittaisen (2 m x 
6 cm) pölkyn, saadaan traktorikuorma suurem
maksi ja ainespuuvaltaisemmaksi. Alle aines
puumittaiset latvaosat jäävät pääosin maas
toon. Samalla kun mukaan otettavat osapuu
kasat saadaan metsäkuljetukselle selkeämmik
si, nopeutetaan kuormausta etenkin ensihar
vennusmännikössä. Ensiharvennuskoivikossa 
saavutetaan myös kuorman koko- ja rakenne
etuja. Kuormausaika on kuitenkin yhtäsuuri 

• 

Harvennushakkuissa jäävä puusto vaurioituu 
aina jonkin verran. Vaurioita aiheuttavat 
niin manuaalinen kuin koneellinenkin puiden 
kaato sekä mahdollisesti puiden koneellinen 
karsinta ja katkonta. Myös metsäkuljetus 
vaurioittaa puustoa. 

tai suurempi kuin tavanomaisen hakkuumene- • 
telmän jälkeen . 

TAULUKKO 4 Runkovauriot 

Jäävä puusto 
Alue Puu- ohjeel- ~ · inven-

laji linen toitu 

runkoa/ha 

Lumijoki mänty 1 000 1 430 .. .. 1 000 1 311 
Arpela .. 1 200 1 088 
Pattijoki .. 1 200 1 250 
Arpela kuusi 800 994 
Pattijoki koivu 1 000 1 116 .. .. 1 000 1 111 

Metsäteho Review 5/1989 

Mene-
telmä 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Vaurio-
prosentti 
runko-
luvusta 

0.42 
0.38 
0.28 
1. 59 
1. 41 
0.80 
0.98 

Puiden pituus vaikuttaa suuresti kuormien 
rakenteeseen ja siten menetelmien valintaan. 
Kun osapuu katkotaan ja korjataan 5 m:n 
kerrannaisina ja jos puun pituus on 8 - 10 m 
(1 katkaisu/puu), melkein kaikki latvakappa
leet tulevat kuormaan menetelmästä riippu
matta. Jos osapuiden latvat saadaan katkot
tua hakkuun yhteydessä kourakasoissa tai 
erikseen minimiläpimitan mukaisesti ja sii
hen yhdistetään pölkkyjen ja/tai latvojen 
kääntely, jäävät alle ainespuun mittaiset 
latvat kokonaisuudessaan maastoon . Puiden 
pituuksien, oksaisuusluokkien ja runko
luokkajakaumien yhteisvaikutuksia leimikko
oloittain olisikin selvitettävä hakkuussa 
jatkotarkasteluin . 

Asiasanat: metsäkuljetus, osapuunakorjuu ., 

HOW THE CUTTING METHOD AFFECTED FOREST HAULAGE 
OF TREE SECTIONS 

The study concerned the effect of the 
various tree species and of two manual 
cutting methods on the forest haulage of 
tree sections in first thinning in Northern 
Finland. 

The problem in normal tree-section cutting 
is that the tractor load often contains a 
significant proportion of non-merchantable 
wood from the tops (short logs under 2 m x 
6 cm). 

With the new manual cutting method, most 
of the tops were left in the forest . 
Tractor loads increased by 2 to 7 percent, 
according to tree species. The proportion 
of merchantable wood in loads of pine in
creased by 20 to 30 percent, and in loads 
of hardwood by over 3 percent. 

Key words: forest haulage, tree-section 
harvesting 
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