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KOURASAHA OSAPUUNAKORJUUSSA 

Pekka-Juhani Kuitto 

Kun ensiharvennuspuu korjat:aan osapuumenet:el
millä, hakkuukust:annukset: saadaan pieneliJIIJiksi 
- karsint:at:yö met:sässä vähenee - ja pient:en 
puiden joukkokäsit:t:elyn et:uja voidaanhyödyn
t:ää koko hankint:aket:jussa. 

Hänt:yosapuiden kat:kont:a ja kuormaus kourasa
halla on puust:on t:iheyden ja oksaisuuden 
mukaan 15 - 43 % ja koivuosapuiden 30 - 83 % 
hit:aampaa kuin moot:t:orisahalla kat:kot:t:ujen 
osapuiden kuormaus. Kuormauksen ajanmenekki 
on kourasahaa käyt:et:t:äessä 2.3 - 2.7 kert:aa 
niin suuri kuin t:avaralajimenet:elmässä. Ajo
nopeus kuormat:t:una on osapuiden ajossa hieman 
pienempi kuin t:avaralajien ajossa. 

Kun oksaisuusluokka on 2, mänt:yosapuukuormat: 
ovat: 1/3 pienenmät:, ja kun oksaisuusluokka on 
3, ne ovat: 45 - 50 % pienenmät: kuin t:avarala
jikuormat:. Ainespuun osuus kuormissa on 70 -
87 %. Alle ainespuunmit:t:aist:en lat:vaosien 
osuus on kourasahamenet:elmässä 11 - 16 % ja 
manuaalisessa osapuumenet:elmässä 4 9 % 
kuorman pölkky jen määräst:ä, kun männyn ja 
koivun oksaisuusluokka on 2. Kun oksaisuus
luokka on 3, osuus on moleliJIIJissa menet:elmis
sä noin 15 %. 

Metsäteho on toteuttanut ensiharvennusleimi
koiden osapuunakorjuuta koskevan tutkimussar
jan yhdessä Ve itsiluoto Oy:n kanssa vuosina 
1986 - 1990. Osa tutkimuksista tehtiin mak
superusteita varten ja osa korjuumenetelmien 
kehittämistä varten . Tavoitteena on ollut 
toisaalta ratianalisoida ensiharvennuspuun 
hankintaa ja toisaalta selvittää, minkä laa
tuista puuraaka-ainetta tehtaalle saadaan 
osapuumenetelmiä käytettäessä. 

Syksyllä 1990 käynnistettiin lisätutkimus, 
jonka tavoitteena oli s elvittää ei-kaatavan 
kourasahan käyttöön perustuvan osapuiden 
metsäkuljetuksen aj anmenekkej ä ensiharvennuk
sessa. Kourasahamenetelmää verrattiin lisäk
si 5 m kuitupuun ja toisaalta moottorisahalla 
katkottujen osapuiden metsäkuljetukseen. 

Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin myös 
traktorikuormien kokoj a ja rakenteita sekä 
ainespuun ja lisäraaka-aineen määräsuhteita 
tehtaalle toimitetusta osapuumäärästä . Yksi
tyiskohtaiset t ulokset on siltä osin julkais
tu Metsätehon monisteena 4.3 . 1991 . 

Kuva 1. Katkoota ja kuormaus kourasahalla mannikOn 
ensiharvennuksessa. Molemmat valok. Metsateho 
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TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Tutkimuksen kenttätyöt tehtiin Veitsiluoto 
Oy:n Oulun hankinta-alueella. Tutkimus nou
datti vertailevan aikatutkimuksen periaatet
ta . Saman traktorin ja kuljettajan työsken
telyä tutkittiin leimikko-oloiltaan erilai
silla työmailla sekä osapuiden että tavarala
J1en ajossa. Puumäärät selvitettiin käyttä
en metsurimittausta, traktorikuormien yksin 
pölkyin nappulointia sekä punnitus- ja upo
tusmittausta tehtaalla. 

Korjuumenetelmissä puut kaadettiin moottori
sahalla ja katkottiin joko kourasahalla tai 
moottorisahalla noin 5 m:n kuljetuspituuk
siin. Vertailumenetelmänä oli palstalle 
kasatun 5 m: n kuitupuun ajo. Kaikki tutki
mustyömaat kuuluivat maastoluokkaan l , ja 
ajouravälinä käytettiin 30 m: ä . 

1 Osapuumenetelmä (kourasaha): Hetsuri kaa
toi puut (luokat Rl - R4) tavoitteenaan 
v ä hintään 2 puun kouraisuyksiköt. Ajo 
urilta ja ajourien läheltä puut kaadettiin 
kohtisuoraan pois aj ouril ta . Kauempana 
olevat puut kaadettiin mahdollisuuksien 
mukaan kohtisuoraan ajouriin päin. Puiden 
katkonta kourasahalla noin 5 m:n pituuk
siin ja metsäkuljetus kourasahalla varus
tetulla kuormatraktorilla. Alle aines
puunmittaiset latvat (alle 6 cm x 2 m) 
katkaistiin j oukkokäsittelynä kourasahalla 
ja pyrittiin jättämään palstalle. 

2 Osapuumenetelmä (metsuri): Kaatomenetelmä 
oli sama kuin menetelmässä 1. Lisäksi 
metsuri katkoi siirtelykaadon rungot (luo
kat Rl - R2) kouraisuyksiköissä noin 5 m:n 
pituuteen . Erilliskaadon rungot (luokat R3 
- R4) katkottiin siten, että niiden tyvi
osat katkottiin 5 m:n ja latvaosat 2 - 5 
m: n pituuteen (latvapölkyn katkaisuläpi
mitta noin 6 cm). Kahden tai useamman ty
vipölkyn rungoista metsuri käänsi aines
puup6lkyn sisältävän latvaosan lähimpään 
metsäkulj etuksessa mukaan tulevaan kourai
suyksikköön. Hetsäkuljetus puutavarakou
ralla varustetulla kuormatraktorilla . 

3 Tavaralajimenetelmä: Noin 5 m kuitupuun 
hakkuu palstalle kasoihin ja metsäkulje
tus. 

Työmaat valittiin ja rajattiin oksaisuus- ja 
pituusluokiltaan sekä poistumatiheyksiltään 
alueen ensiharvennusolosuhteita mahdollisim
man hyvin edustaviin mänty- ja koivuleimikoi
hin (taulukko 1). 

Hakkuut tehtiin 2 - 7 päivää ennen metsäkul
jetus ta . Pois te t ta vien puiden alin rinnan
korkeusläpimitta oli Rl-luokan 6 . 6 cm. Yli 
R4-luokan puista valmistettiin tukkiosa koko
naisuudessaan karsituiksi tukeiksi kaadon 
yhteydessä. Kaikki kuormat ajettiin puula
jeittain ja menetelmittäin erilleen väliva
rastolle. 

Traktorina oli Ponsse Sl5 (vuosimalli 1987). 
Kuormain oli 2-jatkeinen Fiskars 70L -tele
skooppikuormain ja siinä joko Hultdin-kou
rasaha (vuosimalli 1988) tai tavanomainen 
puutavarakoura. Kuormaimen ulottuvuus kou
rasahalla varustettuna oli kä ytä nnössä 8 m 
(tekninen 9.5 m). 

Aikatutkimusaineisto oli yhteensä 43 trakto
rikuormaa, joista nappuloitiin yksin pölkyin 
mittaamalla 17 kuormaa. 

TULOKSET 

Kuormien koot ja rakenteet 

Ensiharvennusmä nniköissä ja -koivikoissa sekä 
kuormien koo t että kuormakohtaiset ainespuu
määrät olivat kourasahamenetelmässä pienemmät 
kuin manuaalisessa osapuumenetelmässä, kun 
puiden oksaisuusluokka oli 2 ; mäntykuormien 
koko oli 3 - 8 % ja niiden ainespuun määrä 
noin 5 % pienempi sekä koivukuormien koko 1 -
3 % ja ainespuun osuus noin 10 % pienempi . 
Kun oksaisuusluokat olivat suurempia, kuormat 
olivat kourasahamenetelmässä sitä vastoin 
suurempia kuin manuaalisessa osapuumenetel
mä ssä. 

TAULUKKO 1 Ensiharvennusleimikoiden puustorakenteet 

Rungon Leimikon tiheys, Oksai· Pituus· Metsurimittauksen R·lk . 
Työmaa Puulaji keskikoko runkoajha suus- luokka Rl R2 R3 R4 RS R6 dml, 

jäävä lpoistett . 
luokka 

ainespuut \ runkoluvusta 
puusto (luokan keskipituus, m) 

Ylikii · mänty 60 1 000 1 950 2 2 39 36 16 6 3 
minki 1 (ll l3 13 14 14 ·) 

. ". 2 mänty 65 1 000 850 2 3 41 32 19 7 l . 
(10 12 14 15 16 · ) 

Ruukki mänty 48 l 100 861 3 2 44 30 19 6 l 
(9 10 ll 12 12 · ) 

Hauki· koivu 57 l 100 881 2 2 17 48 29 6 
pudas (9 ll l3 14 ·) 

Lumi· koivu 35 l 100 l 579 2 3 62 29 8 l 
joki (10 12 13 14 ·) 
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TAULUKKO 2 Traktorikuormien koot ja rakenteet 

Kuorman koko, Tyvi· Alle aines· 

Työmaa Puulaji Mene - kaikki ! nappu· pölkkyjä puun mittais · 
telmä loidut kuormassa, ten latvojen 

kuormat ' osuus. ' 
m3 osapuuta 

kpl -määrästå 

Ylikii - mänty 1 8 . 18 8 . 20 50.7 14.5 
minki 1 

Ylikii - mänty 1 8 .04 8 . 18 48 .6 14.6 
minki 2 2 8.26 8.85 54.5 9 . 0 

" 3 12.34 12 . 39 61.2 0 .6 

Ruukki mänty 1 6.99 6.95 48.8 14.2 
2 6.43 6.70 43 . 9 15 .4 

Hauki- koivu 1 7 . 95 7. 72 69.5 11.0 
pudas " 2 7 . 98 7.90 78 . 6 4.4 

Lumi· koivu 1 7 . 83 7 . 85 54 . 0 15 .7 
joki " 2 7.95 8 . 15 68 . 2 7.7 

Kun oksaisuusluokka oli 2, mäntyosapuukuormat 
olivat 1/3 pienemmät, ja kun oksaisuusluokka 
oli 3, ne olivat 45 50 % pienemmät kuin 
tavaralajikuormat (taulukko 2). Ainespuun 
osuus osapuukuormissa oli 84 - 87 % kuormien 
kokonaiskuutiomääräs tä , kun oksaisuus luokka 
oli 2, ja 70 - 75 %, kun oksaisuusluokka 
oli 3. 

Pituusluokka ei vaikuttanut kuormien kokoon 
yhtä suuresti kuin oksaisuusluokka. Mänty
kuormien koko oli yhtä suuri tai suureni vain 
hieman , kun pituusluokka muuttui 2:sta 3:een. 
Koivuosapuukuormien kokoon pituusluokan muu
tos vaikutti selvemmin . 

Ainespuunmittaiset, oksaiset osapuupölkyt 
karsiutuvat ja kuoriutuvat hyvin tehtaan 
rumpukuorimossa tavanomaisen kuitupuun jou
kossa . Osapuumenetelmien käytön ongelmana on 
kuitenkin ollut, että ensiharvennusleimikois
ta hankittavan osapuun joukossa tehtaan rum
pukuorimoon tulee suhteellisen paljon alle 
ainespuunmittaisia latvoja (pölkyt alle 2 m 
x 6 cm). 

Kourasahamenetelmässä alle ainespuunmittais
ten pölkkyj en ja latvojen osuus kuormissa oli 
11 - 16 % pölkkyjen määrästä. Manuaalisessa 
osapuumenetelmässä niiden osuus jäi sitä 
vastoin 4 - 9 %:iin eli suurimmillaankin alle 
3 %:iin kuormien kuutiomäärästä, kun männyn 
ja koivun oksaisuusluokka oli 2 . Kun aiemmin 
tutkittiin manuaalista osapuumenetelmää, 
jossa kaikki ainespuunkokoiset latvapölkyt 
pyrittiin kääntämään tyvipölkkyjen päälle 
samalla kun päällimmäiset hukkalatvat kään
nettiin pois kouraisuyksiköistä, hukkalat
vusten osuus kuorman pölkkyluvusta jäi 0 - 2 
prosenttiin eli suurimmillaankin alle 0.5 
prosenttiin kuorman kuutiomäärästä. 

Koko tutkimussarjassa verrattiin myös teh
taalle saatavan puuraaka-ainekertymän raken
netta eli kokopuun suhdetta ainespuuhun ok
saisuusluokittain ja korjuumenetelmittäin 
(taulukko 3) . Kaikissa korjuumenetelmissä 
puut katkottiin 5 m:n kerrannaisina . Latvan 

TAULUKKO 3 Kokopuu/ ainespuu-kertoimet ens1narvennus tyoma1lla 

Korjuumenetelmä 

MÅNNIKKÖ 

Tavaralajimenetelmä 

Kourasahamenetelmä 

· ( l atvan katkaisu) 
. ( . . ) 

( ·"· ) 

Manuaalinen osapuu
menetelmä (ei käänt . 
eikä latvojen katk. ) 

Manuaalinen osapuu
menetelmä (sisältää 
käånt. ja latvojen 
katkaisun n . 6 cm:n 
kohdalta) 

K 0 1 V 1 K K 0 

Tavaralajimenetelmä 

Kouras ahamenetelmä 

Manuaalinen osapuu
menetelmä (ei kåånt. 
eikä latvojen katk . ) 

Manuaalinen osapuu 
menetelmä ( sisältää 
käänt . ja latvojen 
katkaisun noin 
6 cm:n kohdalta ) 

KUUSIKKO 

Tavaralajimenetelmä 

Manuaalinen osapuu 
menetelmä (ei käånt . 
eikä latvojen katk .) 

Manuaalinen osapuu
menetelmä (sisältää 
käånt . ja latvojen 
katkaisun noin 
6 cm:n kohdalta) 

Oksai· Rungon keskim. Tyvi· 
suus· Kerroin pölkkyjen 
luokka läpi · koko, osuus 

1 . 2 
·"· 

2 

3 

1 . 2 
·"· 
2 

3 
3 • 4 

1 . 2 
2 

3 . 4 

2 

2 

2 

4 

2 . 3 

4 

1.002 
1 . 053 
1.032 
1.011 
1.023 

1. 281 
1.137 
1.159 
1.149 
1. 337 
1.227 

1.119 
1.366 
1.390 
1.071 
1 . 266 

1.070 
1 . 224 
1.151 
1 . 180 
1.492 
1 . 355 

1. 007 

1 . 185 
1. 175 

1 . 102 

1 . 108 
1.110 
1 . 162 
1.055 
1 .078 

1.023 

1.169 

1.503 

mitta, dm3 kuormissa, 
cm % 

9.0 
12 . 0 
10.0 
12.5 
10.0 

9 . 5 
12.0 
10 . 3 
12.5 
10 . 1 
13 . 0 

12 .0 
9 . 3 
9 . 6 

10 . 1 
13 . 0 

9 . 0 
9.6 

10 . 0 
12 . 5 
10 . 0 
10. 1 

9 . 0 

8 . 5 
10.0 

11 . 2 

8.5 
g,o 

10. 0 
11 . 0 
10 . 0 

9 . 0 

10 .3 

9 . 0 

36 
61 
49 
65 
54 

42 
61 
60 
65 
48 
65 

61 
33 
37 
48 
65 

36 
37 
49 
65 
54 
48 

28 

35 
57 

68 

35 
28 
28 
52 
57 

30 

39 

30 

79 
64 
70 
61 
71 

83 
53 
51 
49 
49 
69 

59 
56 
53 
51 
53 

76 
74 
70 
SS 
63 
44 

94 

54 
70 

50 

68 
86 
73 
68 
79 

71 

66 

83 

katkaisun sisältävissä manuaalisissa osapuu
menetelmissä latvaosat katkaistiin 2 - 5 m: n 
pituuteen noin 6 cm : n kohdalta. Myös tavara
lajimenetelmässä tehtaalle tulee useimmiten 
ainespuun ohella alle ainespuunkokoista run
kopuuta ja/tai oksantynkiä ("kokopuuta"). 
Kuormien aines- ja runkopuun määrät mitattiin 
kaikissa osatutkimuksissa yksin pölkyin nap
puloimalla ja kokopuumäärät tehtaalla upotta
malla . 

Kuonnaus 

Mäntyosapuiden katkonta ja kuormaus kourasa
halla oli 15 - 43 % hitaampaa kuin moottori
sahalla katkottujen osapuiden kuormaus (kuva 
2). Tavaralajimenetelmään verrattuna ajan
menekit olivat 2.3 2 . 7-kertaiset. Kuor
mausaika oli 55 - 63 % metsäkuljetuksen teho
ajanmenekistä, kun ajomatka oli 300 m ja 
oksaisuusluokka 2. 
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Kuva 2. Kuormauksen suhteelliset ajanmenekit mannikön ja 
koivikon ensiharvennuksessa. Manuaalinen osapuumenetelma 
vastaavissa leimikko-<>loissa = 100 

Kourasahamenetelmän ja manuaalisen osapuu
menetelmän aj anmer.ekkierot ovat koivujen 
kuormauksessa suuremmat kuin mäntyjen kuor
mauksessa; kuormaus kourasahalla oli tiheyden 
mukaan 30 83 % ~itaampaa kuin moottori
sahalla katkottujen puiden kuormaus (kuva 2). 
Tavaralajien kuormaukseen verrattuna kou
rasahalla katkonta ja kuormaus oli 2 . 6 - 3 . 0-
kertainen. Manuaalinen osapuumenetelmä oli
kin kourasahamenetelmään verrattuna edullisin 
ensiharvennuskoivikossa (oksaisuusluokka 2). 

Kourasahamenetelmässä oksaisuus l u okan suu
reneminen 2:sta 3 : een ei juuri vaikuta ajan
menekkiin. Samoin poistettavan puuston ti
heyden suureneminen vaikuttaa vähän kou
rasahamenetelmän kuormauksen ajanmenekkiin. 
Oksaisuusluokan 3 mä ntyosapuiden katkonta ja 
kuormaus kourasahalla oli 1 - 3 % hitaampaa 
kuin oksaisuusluokan 2 puiden (kuva 3). 
Moottorisahalla katkottujen puiden kuormaus 
oli vuorostaan 2 - 8 % hitaampaa oksaisuus
luokassa 3 kuin oksaisuusluokassa 2 . 

Suhteellinen 
ajanmenekki 
110 
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Kuva 3. Oksaisuuden vaikutus lruormauksen ajanmenekkiin 
mannikön ensiharvennuksessa. Oksaisuusluokka 2 = 100 
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Suurissa tiheyksissä ja vaikeammissa oksai
suuksissa jäävä puusto ja "mattona" olevat 
osapuukasat haittaavat kuormausta eniten 
juuri manuaalisessa osapuumenetelmässä . 
Näkyvyys ohjaamosta kauempana oleviin kuor
mattaviin puunosiin vaikeutuu. Kuljettaja 
joutuu nostelemaan ja kääntelemään puunosia 
varmistaakseen n iiden kuormauskelpoisuuden, 
mikä suurentaa kuormauksen ajanmenekkiä. 
Kourasahamenetelmässä puita käsitellään koko
naisina runkoina, joll oin ne havaitaan ohjaa
mosta paremmin ja niiden ottoetäisyys on 
yleensä lyhyempi. 

Ajonopeudet 

Kuormattuna-ajonopeudet olivat osapuiden 
ajossa hieman pienemmät kuin tavaral ajien 
ajossa , kun maastoluokka oli 1 (taulukko 4). 
Kuormausajonopeus oli osapuiden ajossa sama 
kuin vertailumenetelmänä olleessa 5 m kuitu
puun ajossa. Tyhjänäajoon kuljetettava tava
ralaji ei vaikuta . Maastoluokkien vaikutusta 
ajonopeuksiin ei tutkittu. Aiempien t utki
musten mukaan maaston vaikeutuessa ajonopeus 
pienenee kuitenkin jyrkemmin osapuiden ajossa 
kuin tavaralajien ajossa . Myös kuormausajo
nopeus työpisteestä toiseen on osapuiden 
ajossa silloin pienempi (mm. Metsätehon kat
saukset 10/1987 ja 5/1989). Tyhjänä- ja 
kuormattuna-ajojen valmisteluun ja päättämi
seen kului molempiin 0. 25 min/ kuorma ja 
kuormausajon valmisteluun 0.04 minj kuormaus
aj okerta . 

TAUUJI(J(O 4 Ajonopeudet ensiharvennushakkuussa , ajomatka 
300m, maastoluokka l, lumeton aika 

TyhjanAajo Kuo rmattuna - Kuormausaj o 
Henetelma ajo 

m/min 

Kourasaha- SS 4S 
menetelma 

33 

Manuaalinen SS 42 32 
osapuumenetelmä 

Tavaralaj i- SS 47 33 
menetelmä 

Purkaminen 

Purkamisaikoihin (taulukko 5) sisältyvä t myös 
purkamisen valmisteluajat, 0 . 04 minj m3 . Män
tyosapuiden purkamisajat vastasiva t osapuu
menetelmittäin samoissa leimikko-ol oissa l ä 
hes toisiaan, kuitenkin niin että kourasahal
la katkottujen mäntyjen purkaminen ol i hieman 
nopeampaa kuin moottorisahalla katkottujen 
mäntyjen . Kun oksaisuusluokka suureni 2:sta 
3:een , mä ntyosapuiden purkamine n hidastui 
44 - 47 %. 



TAULUKKO 5 Purkamisajat 

Työmaa Puulaji 
Menetelmä Purkamisaika, 

minj m3 

Ylikiiminki 1 mänty 1 0.76 

Ylikiiminki 2 mänty 1 0.78 
2 0 . 81 . 3 0 . 55 

Ruukki " 1 1.15 . 2 1.17 

Haukipudas ko i vu 1 0.89 
" 2 0 . 88 

Lumijoki " 1 0.89 . 2 0 .98 

Kun oksaisuusluokka oli 2, mäntyosapuiden 
purkaminen oli noin 43 % hitaampaa, ja kun 
oksaisuusluokka oli 3, niiden purkaminen vie 
kaksi kertaa niin paljon aikaa kuin 5 m havu
kuitupuun purkaminen. 

Koivuosapuiden purkamisaika oli osapuumene
telmittäin samansuuruinen, kun pituusluokka 
oli 2. Kun koivun pituusluokka oli 3, koura
sahalla katkottujen osapuiden purkaminen oli 
10 % nopeampaa kuin moottorisahalla katkottu
jen. 

PÄÄTELMIÄ 

Kourasahamenetelmän edullisin käyttöalue on 
joko uranvarsitiheydeltään alle 4.5 m3 : n tai 
yli 12 m3 : n leimikoissa. Manuaalinen osapuu
menetelmä on vuorostaan edullisin niissä 
leimikoissa, joissa uranvarsitiheys on siltä 
väliltä. Kun oksaisuusluokka suurenee, kou
rasahamenetelmän kilpailukyky paranee. Moot
torisahalla katkottujen osapuiden kuormaus on 
suhteellisesti edullista verrattuna tavara
lajien kuormaukseen uranvarsitiheydeltään 
6 - 12 m3 :n leimikoissa, kun puiden oksai
suusluokka on 2 . 

Kourasahamenetelmässä kuormiin tulee alle ai
nespuunmittaista latvapuuta enemmän kuin ma
nuaalisessa osapuumenetelmässä. Kun osapui
den latvat katkotaan moottorisahalla hakkuun 

Kuva 4. Olcsaisuusluok.ka ja runkojen jareys 
vaikuttavat eniten kuormien kokoon 

yhteydessä kourakas0issa tai erikseen minimi
läpimitan mukaisesti ja siihen yhdistetään 
pölkkyjen ja/tai iatvojen kääntely, jäävät 
alle ainespuunmittaiset latvat valtaosin 
maastoon. 

Kun puiden oksaisuusluokka on suuri, koura
sahamenetelmä on hakkuun ja metsäkuljetuksen 
yhteisvaikutukseltaan edullisempi kuin manu
aalinen osapuumenetelmä. Kourasahan käytön 
suhteellinen etu perustuu siihen, että oksai
suusluokan muutokset vaikuttavat vain vähän 
kourasahalla katkonnan ja kuormauksen ajan
menekkiin verrattuna siihen, mitä ne vaikut
tavat manuaalisen osapuunahakkuun vastaavaan 
aj anmenekkiin. Samoin suurissa oksaisuus
luokissa kuormat ovat suurempia kourasaha
menetelmässä kuin manuaalisessa osapuumene
telmässä . Kourasahalla pystytään katkaise
maan ja käsittelemään oksaisia puita ja puun
osia huomattavasti nopeammin kuin metsuri 
moottorisahallaan. Kourasahalla pystytään 
lisäksi oksaiset puut puristamaan useamman 
puun joukkokäsittelyllä tiiviimmin yhteen jo 
runkojen katkai.suvaiheessa , mikä osaltaan 
suurentaa kuormien kokoja. 

Asiasanat : metsäkuljetus, osapuunakorjuu 
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FOREST HAULAGE OF TREE SECI'IONS USING 
A FORWARDER WITH A GRAPPLE SAW 

When first thinning trees are harvested using 
the tree-section methods, cutting costs can 
be brought down - 1ess de1imbing is done in 
the forest and the advantages of mass 
hand1ing sma11 trees can be uti1ized a1ong 
the entire procurement system. De1imbing and 
debarking is done in the debarking drum at 
the pu1pmill . 

Bucking and 1oading of pine tree-sections 
using a grapp1e saw is 15 to 43 % s1ower than 
1oading of pine tree-sections bucked with a 
chain saw, depending on the dens i ty of the 
stand and the branchiness of the stems . For 
birch tree-sections the corresponding figures 
are 30 to 83 %. The 1oading time expenditure 
when using a grapp1e saw is 2.3 to 2.7 times 

as great as in the conventiona1 shortwood 
method. The speeds when hau1ing 1oaded are 
s1ight1y 1ower in the hau1age of tree sec
tions than of timber assortments . 

When the branchiness c1ass is 2 , the 1oad 
sizes for pine tree-sections are one-third 
sma11er , and when the branchiness c1ass is 3, 
they are 45 to 50 % sma11er than the 1oad 
sizes for timber assortments. The proportion 
of industria1 roundwood is 70 to 87 % of the 
1oads. The proportion of tops of 1ess t han 
industria1 roundwood size is 11 to 16 % of 
the tree sections in the 1oad when the tree
section method with a grapp1e saw is used, 
and 4 to 9 % when manua1 tree-section method 
is used. 

Key words: forest hau1age, tree-section 
harvesting 
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