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YLISPUIDEN POISTO KQNI;TYÖNÄ, MIESTYÖNÄ 
JA NIIDEN YHDISTELMANA 

Tapio Peltoniemi 

Metsäteho jatkoi ylispuiden korjuuselvityksiä 
tutkimalla kuormainharvesterilla, miestyönä 
sekä m.ies- ja konetyön yhdistelmänä tehtävää 
ylispuiden poistohakkuuta. Tutkimuksessa oli 
mukana kaksi kuormainharvesteria: Ponsse HS 
15 Ergo ja FHG 762/990 Lokom.o. Tutkimustu
losten m.ukaan Lokom.on hakkuuajanmenekki oli 
pienempi kuin Ponssen; ero syntyi puiden sekä 
kaadossa että karsinnassa . Hyös Lokom.on 
hakkuukustannukset olivat pienemmät kuin 
Ponssen. Hakkuukonekohteissa puiden keski
koko oli 830 du?. 
Tutkimustyömailla oli alkujaan 2 651 - 5 098 
havupuutainta hehtaarilla. Niistä vaurioitui 
koneellisessa korjuussa 19 - 26 %, miestyönä 
korjuussa II - 23 % ja m.ies- ja konetyönä 
korjuussa 26 %. 

JOHDANTO 

Männyn uudistamisessa käytetään kuivahkoilla 
kanka illa j a sitä karummilla kasvupaikoilla 
siemenpuuhakkuuta , kun metsikössä on riit
täväst i siementäviksi puiksi kelvollisia 
valtapuita . Niitä jätetään kasvupaikan mu
kaan 50 - 150 hehtaarille . Siemenpuut pois
tetaan yhdellä kertaa heti, kun uudistusala 
on taimettunut riittävästi - yleensä 5 - 7 
vuoden kuluttua. Kuusen luontaisessa uudis
tamisessa käytetään tuoreilla kankailla ja 
sitä paremmilla kasvupaikoilla suojuspuu- ja 
kaistalehakkuuta . Suojuspuita jätetään ensi
vaiheessa hehtaarille 200 - 300. Sen jälkeen 
ylispuusto tulisi poistaa useassa vaiheessa 
15 - 20 vuoden kuluessa, mutta käytännössä se 
poistetaan yhdellä kertaa. Rauduskoivun 
luontaisessa uudistamisessa siemenpuita tar
vitaan 10 - 20 hehtaarilla . 

Ylispuiden poistohakkuu poikkeaa sekä avo
että kasvatushakkuusta. Puut ovat keskimää
rin s uurempia ja niitä on harvassa. Taimien 
varominen hidastaa ja vaikeuttaa korjuuta 
etenkin , jos ylispuita on runsaasti. 

TUfKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO 

Hakkuuajanmenekki selvitettiin perinteisellä 
aikatutkimuksella . Taimivauriot selvitettiin 
hakkuun ja metsäkuljetuksen jälkeen linjoit
taista ympyräkoealaotantaa käyttäen. Koe
alojen säde oli 4 m. 

Tutkimusaineisto kerättiin kohteista l ja 4 
(taulukko l) helmikuussa 1991 ja muista koh
teista syyskuussa 1991 Mäntässä yhteistyössä 
Metsäliiton kanssa . Taimivauriot inventoi
tiin heti metsäkuljetuksen jälkeen. 

TAULUKKO l Työmaiden puusto· ja olosuhdetiedot 

Tutkimuskohteen Työmaa 

tiedot 
l 2 3 4 5 6 

Rungon keskikoko, 
875 607 l 110 l 285 l 261 l 002 dm3 

Leimikon tiheys, 
358 309 193 155 220 167 

runkoafha 

Puulajisuhteet, % 
- mAnt:y 23 29 36 31 44 100 
- kuusi 73 70 64 30 56 
- lehtipuu 4 l 39 

Taimien maara, 
kplfha 
- havupuut: 2 112 4 378 2 878 3 239 l 875 2 509 
- lehtipuut 546 72 3 645 l 574 928 142 

Tutkimuskohteet oliva t suojuspuiden poisto
kohteita. Poistettavista puista oli kuusia 
52 %, mäntyjä 41 % ja lehtipuita 7 %. Aika
tutkimuksen aikana Ponsse valmisti puutava
raksi l 055 puuta, joista talvella 430 puuta. 
Lokomo työskenteli yhdessä kesäkohteessa ja 
valmisti puutavaraksi 232 puuta ja kaksi hak
kuumiestä valmisti puutavaraksi yhteensä 114 
puuta. Taimi -inventoinnissa mitattiin talvi
kohteista 42 koealaa ja kesäkohteista 96 
koealaa. 
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Kuva 1. Hakkuukone tutkimustyömaalla. Kaikki valok. Metsäteho 

TYÖMENETELMÄT 

Aj ourat oli yhtä hakkuukonekohdetta lukuun 
ottamatta suunniteltu maastoon ennen korjuu
ta. Korjuussa poikettiin suunnitelluista 
urista tarvittaessa. Mies- ja hakkuukonetyön 
yhdistelmässä kone valmisti ensin puut puuta
varaksi a jouralla työskennellen. Sen jälkeen 
hakkuumies kaatoi aj ourien väliin jääneet 
puut . Ne suunnattiin siten, että kuormain
harves teri saattoi valmistaa puut puutava
r aksi valmiilta uralta. Pääosa hakkuumiehen 
kaatamista puista käsiteltiin siten, että 
ensin puun kuitupuuosa karsittiin ja katkot
tiin latvasta päin ja sitten sen järeä osa 
karsittiin latvasta tyveen päin. Sen jälkeen 
puun pituus ja läpimitta mitattiin sekä sen 
järeä osa katkottiin tavalliseen tapaan ty
vestä latvaan päin. Kun puut valmistetaan 
puutavaraksi tällä menetelmällä, niiden tila
vuuden koneellisessa mittauksessa on ongelmia. 

TULOKSET 

Hakkuu 

Koneellisen h akkuun aikatutkimuksessa ajan
menekit eroteltiin s euraaviin työnvaiheisiin 
(kuva 4): vienti ja puun kaato, järeän osan 
käsittely, kuitupuuosan käsittely, puun siir
to ja siirtymiset työpisteiden välillä mukaan 
lukien muu ajo palstalla . Hakkuukoneiden 
talvi - ja kesäajan hakkuuaj anmenekkien välil
lä ei ollut eroa . 

Hakkuukoneelta kului aikaa h a kkuumiehen kaa
tamien puiden karsintaan , katkontaan, puun 
siirtoihin ja siirtymisiin keskimäärin 35 % 
enemmän kuin vastaavankokoisten puiden ta
vanomaiseen käsittelyyn . Ajanmenekki oli 
suurempi, koska karsinta h idastui, puun siir
rot lisääntyivät , runko oli syötettävä moni 
toimiosan l äp i kahteen suuntaan ja hakkuu
koneen siirtelyntarve kasvoi . 
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Kuva 2. Hakkuumies tutkimustyömaalla 

Miestyönä tehdyssä hakkuussa (kuva 5) aikaa 
kului eniten karsintaan . Kaadon ja katkonnan 
ajanmenekit olivat lähes yhtäsuuria. Eril 
liskaato siirtymisineen oli hieman nopeampaa 
kuin vastaavat työnvaiheet miestyönähakkuus
sa . 

Kun laskettiin ylispuiden pois ton h akkuukus
t a nnuksia (kuva 6) , Ponssen kustannuksiksi 
määritettiin 466 mk/käyttö tunti ja Lokomon 
471 mk/käyttötunti. Tehoajanmenekkeihin 
lisättiin alle 15 min:n keskeytysten osuutena 
10 %. Miestyönähakkuun kus tannukset lasket
tiin tilastollisen keskimääräisen päiväansion 
- 386 mk - perusteella . Sivukustannukset 
määritettiin 68 %:n suuruisiksi. Mies- j a 
hakkuukone työn yhdistelmän kustannukset las 
kettiin molempien osien kustannusten summana. 
Puiden keskikoko oli koneellisessa h akkuussa 
830 dm3 . Sen kokoisten puiden hakkuu hakkuu
koneella maksoi 13 mkjm3 , miestyönä runsaat 
15 mk/m3 ja mies- ja hakkuukonetyön yhdistel
mänä 24 mkjm3 . 

Kuva 3. Tutkimustyömaa 5 ennen hakkuuta 
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Kuva 4. Hakkuukoneiden hakkuuajanmenekki työnvaiheittain seka hakkuumiehen 
kaatamien puiden koneellisen kasittelyn kokonaisajanmenekki 
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Kuva 5. Miestyönahakkuun ajanmenekki työnvaiheittain seka 
miestyöna tehdyn erilliskaadon ajanmenekki 
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Kuva 6. Hakkuuk:ustannulc.set 
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Taimi-inventointi 

Kaikki havu- ja lehtipuuntaimet inventoitiin 
metsäkuljet~ksert jälkeen. Havupuuntaimia 
pyrittiin yleensä säästämään lehtipuuntaimien 
kustannuksella. Tuloksissa esitetäänkin vain 
havupuuntaimia kohdanneet vauriot (taulukko 
2) . Tämän tarkastelutavan ansiosta tulokset 
ovat vertailukelpoisia Metsätehon aiempien 
ylispuiden korjuuta koskevien tutkimusten 
kanssa . · 

Useimmissa kohteissa taimikko oli aukkoinen 
ja taimien pituus vaihteli suuresti . Etenkin 
koneellisessa hakkuussa näitä aukkoja pystyt
tiin hyödyntämään puita kaadettaessa ja var
sinkin karsittaessa, jolloin puuta joudutaan 
siirtämään maassa pituussuunnassa . 

Taimia vaurioitui Ponssen työskennellessä 
vähemmän kuin Lokomon. Se johtui siitä, että 
Ponssen kuljettaja työskenteli huolellisesti 
ja hyödynsi taimikossa olevia aukkoja, kun 
taas Lokomon työskentelykohteessa taimikko 
oli tasainen eikä työskentelyä helpottavia 
aukkoja ollut. 

Hakkuukonekohteissa havupuuntaimia vaurioitui 
19- 26% (taulukko 2), miestyökohteissa 11-
23 % ja mies- ja konetyön yhdistelmäkohteis
sa 26 %. Erilliskaato tehtiin suurikokoises
sa taimikossa, jonka keskipituus oli 8.6 m. 
Nii s ~ä taimista vaurioitui 10 % ja vaurioitu
neista kuoleviksi määritettiin 3 %. 

TULOSTEN TARKASTELU 

Kuormainharvesteri osoittautui perinteiselle 
miestyönähakkuulle soveliaaksi vaihtoehdoksi 
ylispuiden korjuuseen sekä korjuujäljeltään 
että hakkuukustannuksiltaan. Puiden hyvä 
hal linta kaadossa ja mahdollisuus kaatosaha
uksen jälkeen siirtää puuta kuormaimella 
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TAULUKKO 2 Taimivauriot työmaittain 

Mies -

Hakkuukone Miestyö ja 
kone-

Taimitiedot työ 

Työmaa 

1 2 3 4 5 6 

Havupuuntaimia, 2 112 4 378 2 878 3 239 1 875 2 509 kp1/ha, j oista 

- kuol evia, kp1/ha 135 351 439 271 135 439 
% 6 8 15 8 7 18 

- toipuvia, kp1/ha 270 478 326 470 77 198 
\ 13 11 11 15 4 8 

Vaurioitumattomia, 
1 707 3 549 2 113 2 498 1 663 1872 kp1/ha 

Elävia taimia, 
1977 4 027 2 439 2 968 1 740 2 070 kp1/ha 

ennen sen maahan osumista säästää taimikkoa, 
kun iskeymän paikaksi valitaan ajoura tai 
aukko taimikossa. 

Mies- ja hakkuukone työn yhdis telmän käyttö 
osoitti , että kyseistä suurikokoista taimik
koa voitiin säästää vaurioitumiselta kaata
malla ajourien välissä olevia puita miestyö
nä. Se mahdollisti harvemman aj ouraverkos
ton, joskin aivan ajourien lähellä vaurioitui 
taimia keskimääräistä enemmän. Siihen oli 
syynä suuri runkomäärä ja erilliskaatopuiden 
käsittelyn aiheuttamat vauriot . Puun siirte
lyä taimien seassa voitaisiin vähentää, jos 
hakkuumiehen kaatamat puut mitattaisiin jäl
keenpäin ja silmävarainen katkonta sallit
taisiin. Silloin hakkuukoneen ei tarvitsisi 
yltää oksattoman rungonosan kohdalla tyveen 
saakka, vaan puu voitaisiin katkoa maassa, ja 
jos karsintaa ei tarvittaisi , koura voitai
siin kuljettaa ilmassa seuraavaan katkaisu
kohtaan. 

Asiasanat: hakkuu, ylispuut 

REMOVAL OF SEED AND SHELTER TREES MECHANICALLY, MANUALLY AND 
BY USING A COMBINATION OF BOTH 

Metsäteho continued to study methods for 
harvesting of seed and shelter trees by 
removing them mechanically, manually and by 
using a combination of the two methods. Two 
harvesters were used during the study: Ponsse 
HS 15 Ergo and FMG 762/990 Lokomo . The res
ults showed that the time expenditure for 
cutting was shorter when using the Lokomo 
than when using the Ponsse; the difference 
was clear both for felling and delimbing . 
The cutting costs for the Lokomo were also 
lower than those for the Ponsse. The average 
size of the trees cut mechanically was 830 
dm3 . 

The work sites studied originally contained 
between 2, 651 and 5, 098 softwood seedlings 
per hectare. Mechanized harvesting damaged 
between 19 and 26 % of the seedlings and 
manual harvesting between 11 and 23 %. The 
combination of manual and mechanized harvest
ing resulted in damage to 26 % of the seed
lings. 

Key words: seedtree and shelterwood cutting 
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