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T i i v i s t e 1 m ä 

Metsätehon toimesta kerättiin kesällä 1967 tilastoa metsä teo l li
suuden käyttöön tulevan puun korjuumenetelmistä ja korjuuteknisis
tä olosuhteista. Ti l asto käsittää t i etoja Metsätehon jäsenten omi
en metsien ja pystykauppojen, metsähallituksen ja yksityismetsien 
hankintahakkuiden puunkorjuusta hankintavuonna 1966/67 . 

1. Tilastoitu puumäärä oli kai kki aan 30. 9 mi lj. kuorell . k- m3, 
josta 43% kertyi Metsätehon jäsenten suorittamista hakkuista (~ 
metsät ja pystykaupat) , 12 % metsähallituksen hakkuista ja 45 % yk
sityismetsien hankintahakkuista. Koko puumäär ästä oli havutukkeja 
36 %, lehtipuutukkeja 6 % ja pinotavaraa 58 %. 

2. Metsätehon jäsenten i l moi tuksen mukaan pystykaupoista ja yh- ~ 
tiöiden omista metsistä hakattiin 53 % ja hanki ntakaupoista 47 % k o-
ko h~~uumäärästä. 

3. Avohakkuilta kertyi 39 % ja harvennushakkuilta 61 % hakatus
ta puumäärästä. Avohakkuiden osuus oli suurin metsähallituksella 
ja pienin yksityismetsien hankintahakkuissa. 

4 . Le~mikoiden keskimääräinen tiheys oli avohakkuissa 75 kuo
rell. k- m /ha ja harvennushakkuissa 31 k- m3jha. 

5 . Avohakkuuleimikoiden keskikoko oli 3 . 7 haja harvennushakkuu
leimikoiden 7.6 ha. Metsähallituksen leimikot olivat paljon suurem
mat kuin toisten vastaajaryhmien leimikot . 

6 . Hakattujen hav~tukkirunkojen keskikoko oli pino]avaralatvoi
neen 0 . 46 kuorell.k- m , lehtipuutukkirunkojen 0. 44 k- m ja pinota
vararunkojen 0 . 11 k- m3 . 

7 . Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen suorittamissa hak
kuissa 41 % puumäärästä oli sellaisessa paikassa, että se vastaaji
en arvioinnin mukaan olisi voitu maaston puolesta juontaa sulan 
maan aikana. 

8 . Korjuuteknisten olosuhteiden alueittaisista eroavuuksista 
voidaan todeta seuraavaa: 

- Hankintakaupoilla ostettujen puumäärien osuus oli suurin La
pissa (72 %) ja pienin Etelä- Suomessa (43 %) sekä pystykaupoilla 
ostettujen vastaavasti pienin Lapissa ja suurin Etelä- Suomessa. 

- Avohakkuita suoritettiin eniten Pohjanmaalla (58% puumääräs
tä) ja Lapissa (55 %) . Harvennushakkuiden osuus taas oli suurin 
Etelä-Suomessa (66 %). 

- Leimikoiden tiheys oli pienin Lapissa sekä avohakkuissa (44 
k-m3/ha) että harvennushakkuissa (27 k- m3jha1· Avohakkuuleimikoi
den tiheys oli suurin Etelä-Suomess~ (84 k- m /ha) ja harvennushak
kuuleimikoiden Pohjanmaalla (32 k-m /ha) . 
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- Lapissa ja Pohjanmaalla olivat avohakkuuleimikot tuntuvasti, 
7.0 ••• 8.5 ha, suuremmat ja harvennushakkuuleimikotkin hiukan, 1.7 
••• 2.7 ha, suuremmat kuin Etelä-Suomessa. 

- Havutukkirunkojen keskikoko oli Lapissa ja Pohjanmaalla yli 20 
% pienempi kuin Etelä-Suomessa. 

- Vastaajien arvioinnin mukaan näytti sulan maan aikana maaston 
puolesta juonnettavissa olevan puumäärän osuus olleen suurin Lapis
sa ja pienin Pohjanmaalla. 

9. Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen suorittamissa hak
kuissa korjattiin tavaralajeittaisia menetelmiä käyttäen 90% ja run
komenetelmiä käyttäen 10 % hakkuumäärästä. Runkoina korjatusta mää
rästä vain 1 % kuljetettiin runkoina jalostuspaikalle asti. Runkoi
na korjuu oli Lapissa ja Pohjanmaalla verraten vähäistä. 

10. Hakatusta puumäärästä karsittiin 36% moottorisahalla ja 64 
% kirveellä Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen suorittamissa 
hakkuissa. Moottorisahakarsinta oli selvästi yleisintä Lapissa. 

11. Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen työmailla kuljetet
tiin koko puumäärästä 52 % hevosella, 24 % tavallisella maatalous
traktorilla, 8% kourakuormaimella varustetulla traktorilla, 11 % 
runkojuonto- tai konttimisvarusteisella metsätraktorilla, 4 % autol
la suoraan palstalta ja 1 % vintturilla ja muilla välineillä. 

- Hevosten merkitys oli Metsätehon jäsenten työmailla paljon suu
rempi ja maataloustraktoreiden osuus tuntuvasti pienempi kuin met
sähallituksen työmailla. Kourakuormaimella varustettujen traktorei
den osuus oli Metsätehon jäsenillä selvästi pienempi, mutta runko
juonto- tai konttimisvarusteisten metsätraktoreiden osuus hiukan 
suurempi kuin metsähallituksella. 

- Hevosten merkitys oli pienin Lapissa ja suurin Etelä-Suomessa. 
Maataloustraktorikuljetuksen osuus oli Pohjanmaalla ja Lapissa pal
jon suurempi kuin Etelä-Suomessa. Kourakuormaimella varustettuja 
traktoreita käytettiin suhteellisesti eniten Lapissa ja runkojuonte
tai konttimisvarusteisia metsätraktoreita Etelä-Suomessa. 

12. Metsäkuljetuksiin osallistuneista traktoreista oli 86 % yk
sinkertaisin varustein varustettuja maataloustraktoreita, 4 % koura
kuormaimella varustettuja maataloustraktoreita ja 10 % varsinaisia 
metsätraktoreita. Metsätraktoreista oli 30 % kuormaa kantavia ja 
70 % runkojuonto- tai konttimisvarusteisia. 

13. Metsäkuljetuskaluston vuotuinen työssäoloaika saman kulje
tuksenantajan palveluksessa on esitetty asetelmassa 13 (s . 21). Kos
ka hevoset ja eri juontakoneet ovat hankintavuoden kuluessa saatta
neet olla useamman kuin yhden kuljetuksenantajan töissä, on niiden 
koko vuotuinen käyttö ollut tietenkin esitettyä pitempi. Kourakuor
maimella varustettujen maataloustraktoreiden ja kuormaa kantavien 
metsätraktoreiden vuotuinen työssäoloaika oli pisin. Se oli noin 
2.5 kertaa niin pitkä kuin hevosten ja tavallisten maataloustrakto
reiden ja lähes 1.5 kertaa niin pitkä kuin runkojuonto- tai kontti
misvarus t eis t en metsätraktoreiden työssä oloaika. 
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-Metsähallituksen kuljetuksissa juontakaluston työssäoloaika 
oli säännöllisesti pitempi kuin Metsätehon jäsenten kuljetuksissa . 
Erityisesti kourakuormaimella varustettujen maataloustraktoreiden 
ja metsätraktoreiden kohdalla ero oli hyvin suuri . 

- Metsäkuljetuskoneiden työssäoloaika oli lähes poikkeuksetta 
pisin Lapissa ja lyhyin Etelä- Su omessa. 

14 . Näkyvimmät muutokset Metsätehon jäsenten ja metsähallituk
sen metsäkuljetuksissa tulevat vastaajien suorittaman arvion mukaan 
hankintavuonna 1967/68 olemaan hevosten määrän tuntuva väheneminen 
ja kourakuormaimella varustettujen maataloustraktoreiden sekä kuor
maa kantavien metsätraktoreiden huomattava lisääntyminen. 
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Puunkorjuun rationalisoimista sekä korjuumenetelmien ja koneiden ke

hittämistä ja suunnittelua varten tarvitaan tietoja siitä, miten ja 

minkälaisissa olosuhteissa korjuu suoritetaan. Koska mainittuja tie

toja ei ole ollut riittävästi käytettävissä, kerättiin Metsätehon toi

mesta kesällä 1967 niiden saamiseksi tilastoa. Se käsittää Metsätehon 

jäsenten, metsähallituksen ja yksityismetsänomistajien suorittamat hak

kuut ja metsäkuljetukset . 

A i n e i s t o 

Tilaston oli määrä koskea kaikkea metsäteollisuuden käyttöön tulevaa 

hankintavuonna 1966/67 hakattua puuta. Kyselyt osoitettiin teollisuu

den omien metsien ja yksityismetsien pystykauppojen osalta kaikille 

Metsätehon jäsenten metsänhoitajapiireille, valtion metsien osalta met

sähallituksen piirikunnille ja yksityismetsien hankintahakkuiden osal

ta metsänhoitolautakunnille. Vastaukset pyydettiin antamaan parhaiten 

saatavissa olevien tietojen tai vastaajan oman, henkilökohtaisen koke

muksen perusteella. Tilasto perustuu siten vain osittain kirjanpito

tietoihin, sillä monet asetetuista kysymyksistä olivat sellaisia, että 

vastaajat joutuivat turvautumaan yksinomaan henkilökohtaiseen käsityk-

seensä. 

Tilaston yhdistelmiä laskettaessa maa jaettiin kolmeen osaan alueit

taisen vertailun mahdollistamiseksi . Pohjoisin osa, Lappi, käsittää 

suunnilleen Lapin lääniä vastaavan alueen. Koska kyseisillä kolmella 

vastaajaryhmällä ei ole yhteisiä alueittaisia rajoja, on Lapin aluetta 

jouduttu mukailemaan siten, että siihen kuuluvat metsähallituksen osal

ta Perä-Pohjolan piirikunta ja yksityismetsien osalta Lapin ja Koillis

Suomen metsänhoitolautakunnat . Pohjanmaa käsittää suunnilleen Oulun 

lääniä vastaavan alueen. Sen etelärajana on Metsätehon jäsenillä Poh

jois-Suomen Paperipuuyhtymän raja. Metsähallituksen alueista siihen 
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Asetelma 1 

Vastaajien hankintavuonna 1966/67 hakkaamat puumäärät 

Metsätehon Metsä- Yksityis-
jäsenten halli- metsien Yh-

Alue suorittamat tuksen hankinta- teensä 
hakkuut hakkuut hakkuut 

1 000 k-m3 kuorineen 

LAPPI 697 1 200 1 701 3 604 

POHJANMAA 923 1 400 1 084 3 407 

ErELÄ-SUOMI 11 889 1 050 10 997x) 23 936 

KOKO MAA 13 509 3 650 13 788 30 947 

x) Yhden metsänhoitolautakunnan tiedot puuttuvat 

kuuluu Pohjanmaan piirikunta ja yksityismetsistä Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun metsänhoitolautakuntien alueet. Etelä-Suomi käsittää muun osan 

Eri vastaajaryhmien hakkaama puumäärä oli yhteensä 30.9 milj. kuorel

lista k-m3 (asetelma 1). Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 

työvoimaosaston tilaston mukaan hakattiin maassamme hankintavuonna 1966/ 

67 ainespuuta kaikkiaan noin 33 milj. kuorellista k-m3• Esillä olevan 

tilaston peittävyyttä voidaan näin ollen pitää hyvänä. 

Asetelma 2 

Hakkuumäärän jakautuminen puutavaralajeittain 

Alue Havu- Lehti puu- Pino- Yh-
tukit tukit tavara teensä 

% hakkuumäärästä 

LAPPI 32 68 100 

POHJANMAA 33 0 67 100 

ETELÄ-SUOMI 37 8 55 100 

KOKO MAA 36 6 58 100 
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Tilastoidusta puumäärästä kertyi 43 % Metsätehon jäsenten omien met

sien ja pystykauppojen hakkuista, 12 % metsähallituksen hakkuista j~ 

45 % yksityismetsien hankintahakkuista. Sen puutavaralajeittainen ja

kautuminen nähdään asetelmasta 2 (s. 6). Havutukkien osuus oli Lapissa 

ja Pohjanmaalla hiukan pienempi ja pinotavaran osuus taas jonkin verran 

suurempi kuin Etelä-Su~messa. Lehtipuutukkeja hakattiin mainittavissa 

määrin vain Etelä-Suomessa. 

Kauppatavat 

Pystykauppojen ja hankintakauppojen osuudet hakatusta puumäärästä on 

esitetty asetelmassa 3. Pystykauppojen puumääriin sisältyy myös Metsä

tehon jäsenten omista metsistä hakattu puu. Asetelmasta ilmenee, että 

teollisuuden pystykaupoilla ostamien puumäärien osuus oli hiukan suurem

pi kuin hankintakaupoilla ostettujen. Lapissa lähes 3/4 teollisuuden 

puusta saatiin hankintakaupoista ja runsas 1/4 pystykaupoista. Pohjan

maalla pystykauppojen osuus oli yli kolmannes ja Etelä-Suomessa yli 

puolet. 

Asetelma 3 

Kauppatavat Metsätehon jäsenten ilmoitusten mukaan 

Pysty- Hankinta.- Yh-
Alue kaupat kaupat teensä 

% hakkuumäärästä 

LAPPI 28 72 100 

POHJANMAA 38 62 100 

ErELÄ-SUOMI 57 43 100 

KOKO MAA 53 47 100 
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L e i m i k o i d e n 

t i h e y s j a 

1 a a t u, 

k 0 k 0 

Asetelmasta 4 ilmenee, että avohakkuista kertyi 39 % ja harvennus

hakkuista 61 % koko hakkuumäärästä. Harvennushakkuiksi on tällöin kat

sottu kaikki muu!; pa.i ts i avohakkuut. Avohakkuiden osuus oli suurin met

sähallituksella, jolla se käsitti 2/3 puumäärästä. Metsätehon jäsenten 

suorittamissa hakkuissa avohakkuiden osuus oli hiukan suurempi kuin yk

sityismetsien hankintahakkuissa. Avohakkuiden osuus oli suurin Pohjan

maalla, ja Lapissakin niistä saatiin yli puolet puumäärästä. Harven

nushakkuita taas suoritettiin eniten Etelä-Suomessa, jossa niistä ker

tyi 2/3 hakkuumäärästä. 

Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin syksyllä 1966 keräämän tilaston 

mukaan avohakkuiden osuus hakkuumäärästä oli Ruotsissa noin 65 % ja 

harvennushakkuiden noin 35 %. Työvoiman säästämiseksi ja tehokkaimpi

en tällä hetkellä tunnettujen konetyyppien taloudellista käyttöä aja

tellen olisi avohakkuiden osuus ruotsalaisten käsityksen mukaan kuiten

kin kohotettava 80 %giin . 

Leimikoiden tiheys avohakkuissa ja harvennushakkuissa on esitetty 

asetelmassa 5 (s.10). Siitä ilmenee, että koko maassa leimikon tiheys 

oli avohakkuissa keskimäärin 75 kuorellista k-m3/ha ja harvennushakkuis

sa 31 k-m3/ha. Eri vastaajaryhmien kesken ei leimikoiden tiheyden suh

teen ollut mainittavia eroja koko maan osalta, mutta maan eri osissa 

esiintyi huomattaviakin poikkeamia. Avohakkuissa oli leimikoiden tihe

ys suurin Etelä-Suomessa ja aleni Pohjanmaalle ja Lappiin tultaessa 

metsien puuvarastojen pienenemisen vuoksi. Harvennushakkuuleimikoiden 

tiheys oli Lapissa hiukan pienempi kuin maan muissa osissa. 

Avohakkuissa leimikoiden keskikoko oli 3.7 haja harvennushakkuissa 

7 .6 ha (asetelma 6, s.11). Metsähallituksen leimikot olivat pinta

alaltaan paljon muita suuremmat molemmissa hakkuutavoissa. Yksityis

metsien hankintahakkuissa taas leimikot olivat kooltaan selvästi pie

nimmät. 

Leimikoiden keskimääräisen tiheyden ja pinta-alan perusteella voi

daan todeta, että koko maassa avohakkuuleimikoista hakattiin keskimää

rin 278 k- m3 ja harvennushakkuuleimikoista 236 k- m3• Metsätehon jäsen-



Asetelma 4 

Avohakkuista ja harvennushakkuista hakattu puu 

Metsätehon jäsenten Metsähallituksen Yksityismetsien Yhteensä suorittamat hakkuut hakkuut hankintahakkuut 

Alue Avo- Ha.rv.- Avo- Harv.- Avo- Harv.- Avo- Har'-'-
hak- hak- Yht. hak- hak- Yht. hak- hak- Yht. hak- hak- Yht. 
kuut kuut kuut kuut kuut kuut kuut kuut . 

% hakkuumäärästä 
'0 

LAPPI 55 45 100 70 30 100 44 56 100 55 45 100 

POHJ iiNMAA 57 43 100 70 30 100 45 55 100 58 42 100 

ErELÄ-SU OMI 37 63 100 55 45 100 29 71 100 34 66 100 

KOKO MAA 39 61 100 66 34 100 32 68 100 39 61 100 



Asetelma 5 

Laimikoiden tiheys 

Metsätehon jäsenten Metsähallituksen Yksityismetsien Yhteensä suorittamat hakkuut hakkuut hankintahakkuut 
Alue 

Avo- Harv.- Avo- Har"- Avo- Harv.- Avo- Harv.-
hak- hak- hak- hak- hak- hak- hak- hak-
kuut kuut kuut kuut kuut kuut kuut kuut 

...... 

kuorell. k-m3 /ha 
0 

LAPPI 45 29 35 20 54 28 44 27 

POHJANMAA 49 23 90 50 57 25 71 32 

ETELÄ-SUOMI 83 31 94 35 83 32 84 31 

KOKO MAA 76 30 72 36 75 31 75 31 



Asetelma 6 

Leimikoiden koko 

Metsätehon jäsenten Metsähallituksen Yksityismetsien Yhteensä suorittamat hakkuut hakkuut hankintahakkuut 

Alue 
Avo- Harv.- Avo- Harv.- Avo- Harv.- Avo- Harv.-
hak- hak- hak- hak- hak- hak- hak- hak-
kuut kuut kuut kuut kuut kuut kuut kuut .... _, 

Leimikon koko, ha 

LAPPI 36.0 36.8 200.0 145.0 3.1 5.2 9.5 9.0 

POHJ liNMAA 23.6 20.9 45.0 45.0 3.9 6.4 11.0 10.0 

El' ELÄ-SUOMI 3.8 11. 3 18.9 44.1 1. 6 5.2 2.5 1.3 

KOKO MAA 5.0 11.9 60.4 64.7 2.0 5.5 3.7 7.6 
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ten suorittamissa hakkuissa leimikoiden kuutiomäärä oli sekä avo- että 

harvennushakkuissa noin kaksinkertainen yksityismetsien hankintahakkui

siin verrattuna. Metsähallituksen avohakkuissa taas leimikkoa kohti 

hakattu puumäärä oli yli 11 kertaa ja harvennushakkuissa yli 6 kertaa 

niin suuri kuin Metsätehon jäsenten suorittamissa hakkuissa. 

Runkojen k 0 -k 0 

Hakattujen runkojen käyttöosan koko maan eri osissa käy ilmi asetel

masta 7. Havu- ja lehtipuutukkirungoilla on siten laskettu mukaan myös 

latvan pinotavaraosa. Eri vastaajaryhmien hakkuissa havutukkirunkojen 

koko oli koko maan osalta jokseenkin sama, mutta Lapissa ja Pohjanmaal

la se oli metsähallituksella vanhojen metsien runsaiden hakkuiden vuok

si jonkin verran suurempi kuin muilla vastaajaryhmillä. Havutukkirun

got olivat Lapissa ja Pohjanmaalla selvästi, yli 20 %, pienempiä kuin 

Etelä-Suomessaa Myös pinotavararungot olivat Lapissa hiukan pienempiä 

kuin maan muissa osissa. 

Asetelma 7 

Alue 

LAPPI 

POHJANMAA 

ErELÄ-SU OMI 

KOKO MAA 

Hakattujen runkojen koko 

Havu tukki- Lehti puu- Pinotavara-
rungot tukkirungot rungot 

Rungon koko, kuorellista k-m3 

0.38 o.o9 

0.37 0.41 0.11 

0.48 0.44 0.11 

0.46 0.44 0.11 

Maaston vaikutus 

m e t s ä k u 1 j e t u k s e n ajankohtaan 

Asetelmassa 8 on esitetty vastaajien suorittama arvio siitä, kuinka 

suuri osuus heidän hakkaamastaan puumäärästä olisi maaston puolesta voi-
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Asetelma 8 

Sulan maan aikana juonnettavissa olevien 

puumäärien osuus koko hakkuumäärästä 

Metsätehon Metsä-
Alue jäsenten hallituksen Yh-

suorittamat hakkuut teensä 
hakkuut 

% hakkuumäärästä 

LAPPI 56 50 52 

POHJANMAA 28 40 35 

ErELÄ-SUOMI 40 43 40 

KOKO MAA 40 44 41 

tu jucntae. rulan maan aikana. Asetelman lukuihin on kuitenkin syytä suh

tautua varovaisesti, sillä kyselyn yhteydessä ei esitetty minkäänlaista 

maaston ajokelpoisuuden luokitusta, joten vastaajien näkemykset riip

puivat täysin heidän nykyisen juontakalustonsa suorituskyvystä. Samas

ta syystä ei asetelmassa ole myöskään esitetty tietoja yksityismetsien 

hankintahakkuista. Asetelman mukaan olisi metsähallituksen työmailla 

voitu juontaa sulan maan aikana suurempi osuus puusta kuin Metsätehon 

jäsenten työmailla. Lappi näytti olleen kesäajokelpoisuuden suhteen 

parhainta ja Pohjanmaa huonointa aluetta, joskaan erot maan eri osien 

välillä eivät olleet kovin suuria. 

Työtehoseuran vuosina 1959-1961 suorittaman tutkimuksen mukaan Ete

lä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan metsänhoitolautakunnan 

alueella hankintametsälän puutavaravarastosta oli kesällä maaston puo

lesta hevosajokelpoist a 58 ••• 84 % ja pyörätraktoriajokelpoista 46 ••• 70 

%. Lapin metsänhoitolautakunnan alueella vastaavat luvut olivat 60 % 
ja 35 %. Erilaisen tutkimusmenetelmän vuoksi näitä tuloksia voidaan 

kuitenkin vain hyvin väljästi ottaen verrata esillä olevaan tilastoon. 



Asetelma 9 

Korjuumenetelmät 

Metsätehon jäsenten Metsähallituksen 
suorittamat hakkuut hakkuut Yhteensä 

Alue K j 0 r u u 

katkot-
koko-

katkot-
koko-

katkot-
koko-tuina yh- tuina yh- tuina yh-

tavara- naisina tavara- naisina tavara- naisina 
lajeina runkoina teensä. lajeina runkoina teensä 

lajeina runkoina teensä __, 
~ 

% hakkuumäärästä 
1 

LAPPI 99 1 100 98 2 100 98 2 100 

POHJANMAA 99 1 100 100 0 100 99 1 100 

EJrELÄ-SUOMI 89 11 100 75 25 100 88 12 100 

KOKO MAA 90 10 100 92 8 100 90 10 100 
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K o r j u u m e n e t e 1 m ä t 

Eri korjuumenetelmät Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen työ

mailla on esitetty asetelmassa 9 (s . 14). Havaitaan, että pääosa (9n%) 
puutavarasta korjattiin tavaralajeittaisia menetelmiä (katkottu tavara) 

käyttäen. Runkomenetelmissä karsinta suoritettiin melkein poikkeukset

ta palstalla. Kokopuumenetelmää ei kyllä tilastoitu erikseen, mutta 

eräitä kokeilutyömaita lukuun ottamatta sitä ei ole esiintynytkään. 

Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen välillä ei runkomenetelmien 

käytössä ollut Etelä-Suomea lukuun ottamatta mainittavia eroja. Lap~s

sa ja Pohjanmaalla lähes koko puumäärä korjattiin katkottuina tavara

lajeina. Runkomenetelmiä käyttäen korjatusta puusta vain murto-osa, 

noin 1 %, kuljetettiin runkoina jalostuspaikalle asti. Runkojen kulje

tus tehtaalle tai keskuskäsittelypaikalle onkin meillä vielä kokeilu

asteella. 

Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin syksyllä 1966 suorittaman tut

kimuksen mukaan oli Ruotsissa tavaralajeittaisten menetelmien osuus 91 

%, runkomenetelmien 8 % ja kokopuumenetelmien 1 % korjatusta puumääräs

tä. Tavaralajeittaisten menetelmien ja muiden menetelmien suhde on 

siis mainittuna vuonna ollut jokseenkin sama kuin meillä hankintavuon

na 1966/67. Runko- ja kokopuumenetelmien käyttö on keskittynyt erityi

sesti Norlantiin, mutta runkomenetelmillä korjataan paljon puuta myös 

Etelä-Ruotsissa. Runkojan käsittely alavarastolla ja tehtaalla on 

Ruotsissa kuitenkin paljon yleisempää kuin meillä, sillä voidaan las

kea, että sen osuus on noin 16 % runko- ja kokopuumenetelmiä käyttäen 

korjatusta puumäärästä. 

K a r s i n t a t a v a t 

Puutavaran karsinta suoritetaan meillä käsityövälineillä. Karsima

koneita ei ole eräitä kokeiluja lukuun ottamatta toistaiseksi käytetty. 

Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen työmailla karsittiin runsas 

kolmannes puumäärästä moottorisahalla ja vajaat kaksi kolmannesta kir

veellä (asetelma 10). Moottorisahakarsinta oli jonkin verran yleisem

pää metsähallituksen kuin Metsätehon jäsenten hakkuissa. Sitä käytet-



Asetelma 10 

Karsintatavat 

Metsätehon jäsenten Metsähallituksen Yhteensä 
Alue suorittamat hakkuut hakkuut 

Moottori- Kir- Yh- Moottori- Kir- Yh- Moottori- Kir- Yh-
sahalla veellä teensä sahalla veellä teensä sahalla veellä teensä 

_., 

% hakkuumäärästä ~ 

LAPPI 76 24 100 70 30 100 72 28 100 

POHJANMAA 24 76 100 40 60 100 34 66 100 

ErELÄ-SUOMI 30 70 100 38 62 100 31 69 100 

KOKO MAA 32 68 100 49 51 100 36 64 100 
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tiin myös Lapissa tuntuvasti enemmän kuin Pohjanmaalla ja Etelä-Suomes

sa. Tämä johtunee siitä, että Lapin paksu- ja usein myös tiuhaoksaisia 

puita on helpompi karsia moottorisahalla kuin kirveellä. 

M e t s ä k u 1 j e t u s t e n 

s u o r i t t a m i n e n 

Metsäkuljetusten jakautuminen kuljetustavoittain Metsätehon jäsenten 

ja metsähallituksen työmailla on esitetty koko maata koskevana yhdistel

mänä asetelmassa 14· ja maan eri osia koskevana asetelmassa 12 (s. 19). 

Asetelmasta 11 voidaan todeta, että runsaasti puolet puumäärästä juon-
~ 

-nettiin hevosella ja vajaa neljännes tavallisella maataloustraktorilla. 

Metsävarusteisilla maataloustraktoreilla ja varsinaisilla metsätrakto

reilla juonnettiin vain 19 % puumäärästä. Autolla suoraan palstalta 

ajettiin myös jonkin verran ja lieäksi käytettiin vähäisessä määrin 

muita juontatapoja kuten esimerkiksi vintturijuontoa. 

Katkotun tavaran metsäkuljetuksessa olivat eri kuljetustapojen osuu

det lähes samat kuin koko puumäärän osalta. Ainoastaan hevoskuljetuk

sen osuus oli hiukan suurempi sekä runkojuonnon ja kanttiiDisen osuus 

hiukan pienempi kuin koko puumäärän osalta. Tukkien ja pinotavaran vä

lillä ei ollut muuta eroa kuin, että pinotavaran ajossa oli kouratrak

torikuljetuksen osuus suurempi kuin tukkien ajossa ja tukkien ajossa 

t~ autolla suoraan palstalta alkaneen kuljetuksen osuus suurempi kuin 

pinotavaran ajossa. 

Rungoista juonnettiin yli 3/4 metsätraktoreilla ja loput maatalous

traktoreilla sekä vinttureilla. Maataloustraktoreiden osuus oli run

kojen juonnossa vähän pienempi , mutta vinttureiden hiukan suurempi kuin 

katkottujen tavaralajien juonnossa. 

Forskningsstiftelsen Skogsarbetenin mukaan suoritettiin Ruotsissa 

1966 metsäkuljetuksesta 30 % hevosella, 37 % yksinkertaisin varustein 

varustetulla traktorilla ja 33 % kuormaa kantavalla tåi runkojuontova

rusteisella metsätraktorilla. Metsäkuljetuksen koneellistaminen on 

siis Ruot sissa huomattavasti pitemmällä kuin meillä. 

Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen suorittamia kuljetuksia toi-



Asetelma 11 

Puutavaran metsäkuljetus Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen työmailla 

Metsätehon jäsenten Metsähallituksen Yhteensä 
Kulj etuatapa suorittamat hakkuut hakkuut 

Katkottu Rungot Yh- Katkottu Rungot Yh- Katkottu Rungot Yh-
tavara teensä tavara toansä tavara t eensä. 

% kuljetetusta puumäärästä 

Hevosella 67 - 60 24 - 22 57 - 52 

Yksinkertaisin va-
rustein varustetulla 20 21 20 42 5 40 25 19 24 ...... 

0> 
maataloustraktorilla 

Kourakuormaimella 
varustetulla 5 - 5 23 - 21 9 - 8 
traktorilla 

Metsätraktorilla 
laahuskuormana tai 4 77 12 3 84 9 4 78 11 
konttimalla 

Autolla suoraan 
4 3 7 6 5 4 palatalta - - -

Muulla tavoin 0 2 0 1 11 2 0 3 1 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

--. .,-.,... 



Asetelma 12 

Kuljetustapa 

Hevosella 

Yksinkertaisin va-
rustein varustetulla 
maataloustraktorilla 

Kourakuormaimella 
varustetulla 
traktorilla 

Metsätraktorilla 
laahuskuormana tai 
kenttimalla 

Autolla suoraan 
palstal ta 

Muulla tavoin 

Yhteensä 

~ 

Puutavaran metsäkuljetus maan eri osissa Metsätehon jäsenten 

ja metsähallituksen työmailla 

LAPPI POHJ .ANMAA 

Katkottu Rungot Yh- Katkottu Rungot Yh-
tavara teensä tavara teensä 

fo kuljetetusta puumäärästä 

17 - 17 29 - 29 

49 - 48 48 3 48 

32 - 31 16 - 16 

1 100 3 1 97 2 

0 - 0 6 - 5 

1 - 1 0 0 0 

100 100 100 100 100 100 

ETELÄ-SUOMI 

Katkottu 
Rungot Yh-

tavara teensä 

70 - 61 

16 19 17 
..... 
'!) 

4 - 3 

5 78 14 

5 - 4 

0 3 1 

100 100 100 
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siinsa verrattaessa havaitaan, että hevosten merkitys oli Metsätehon jä

senillä huomattavasti suurempi kuin metsähallituksella, kun taas taval

lisilla maataloustraktoreilla ja kourakuormaimella varustetuilla trakto

reilla kuljetettiin puutavaraa Metsätehon jäsenten työmailla suhteelli- _ 

sesti paljon vähemmän kuin metsähallituksen työmailla. Metsätehon jäse

net käyttivät runkojuonto- ja konttimisvarusteisia metsätraktoreita suh~ 

teellisesti hieman enemmän, mutta suoraan palstalta kuljetuksen aloitta

neita autoja vähemmän kuin metsähallitus. Metsäkuljetusten koneellist~ 

minen oli selvästi pitemmälle kehittynyt metsähallituksen kuin Metsäte~ 

hon jäsenten puunkorjuussa. 

Asetelmasta 12 (s . 19) havaitaan , että hevosjuonnon osuus oli pienin 

Lapissa. Etelä-Suomessa, erityisesti sen keski- ja itäosissa, juonnet- _ 

tiin sen sijaan hevosella vielä verraten paljon puuta. Esimerkiksi Itä

Suomen Paperipuuyhtymän alueella oli Metsätehon jäsenillä hevosjuonnon 

osuus katkotun tavaran kuljetuksessa 78 % ja yksinomaan pinotavaran kul

jetuksessa 82 %. Maataloustr&ktoreiden merkitys oli sekä Lapissa että 

Pohjanmaalla selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa. Kourakuormaimella 

varustettujen traktoreiden käyttö oli merkittävin Lapissa ja runkojuon

to- tai konttimisvarusteisten traktoreiden Etelä-Suomessa. Autokuljetus

ta suoraan palstalta esiintyi etupäässä Pohjanmaalla ja Etelä- Suomessa. 

M e t s ä k u 1 j e t u s k a 1 u s t o j a 

sen vuotuinen käyttö 

Kuljetuskaluston määrä sekä vuotuinen työssäoloaika saman kuljetuk- . 

senantajan palveluksessa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen kulje

tuksissa käyvät ilmi asetelmasta 13. Sama kuljetusyksikkö on kuitenkin 

saattanut vuoden mittaan olla useamman kuin yhden kuljetuksenantajan 

palveluksessa ja tulla näin useampaan kertaan tilastoiduksi. Tämän vuok

si myös kaluston vuotuinen käyttöaika on todennäköisesti pitempi kuin 

asetelmassa esitetty. 

Metsäkuljetuksiin osallistuneiden traktcreiden määrästä oli yksinker

taisin lisälaittein varustettuja, tavallisi a maataloustraktoreita 86 %, 
kourakuormaimella varustettuja maataloustraktoreita 4% ja varsinaisia 

metsätraktoreita 10 %. Metsävarusteisten traktoreiden määrästä oli kou-



• 
Asetelma 13 

Hevosten ja juontokoneiden määrä sekä keskimääräinen vuotuinen työssäoloaika saman kuljetuksenantajan 

Ealveluksessa Metsätehon jäsenten ja metsähallituksen metsäkuljetuksessa 

LAPPI POID .ANMAA E.r ELÄ-SUOMI KOKO MAA 
Kuljetus-
kalusto 

Määrä, Työssä- Määrä, 
Työssä- Määrä, Työssä- Määrä, Työssä-

oloaika, olo aika, oloaika, oloaika, kpl 
pv/v kpl pv/v 

kpl pvjv kpl pvjv 

Hevoset 419 61 892 58 17 364 63 18 675 63 

Maataloustraktorit 
yksinkertaisin va- 455 90 942 51 2 490 60 3 887 61 
rustein varustetut 

Maataloustraktorit 
kourakuormaimella 62 207 26 148 100 114 188 152 
varustetut 

Metsätraktorit 
kuormaa kantavat, 
kourakuormaimella 41 183 20 166 64 114 125 150 
varustetut 

Muut metsätraktorit 
runkojuonto- tai 8 225 12 103 273 101 293 106 
konttimisvarusteiset 

Autot suoraan pals-
t a lta alkavassa 3 30 39 58 381 37 423 39 
kuljetuksessa 

Muut väline et 3 75 1 6 44 54 48 54 

(\) _.. 
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rakuormaimella varustettuja maataloustraktoreita 31 % ja metsätrakto

reita 69 %. Metsätraktoreista oli 30% kuormaa kantavia ja 70 % runko

juonta- tai konttimisvarusteisia. 

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosaston tilas

tojen mukaan oli hevosten määrä metsäkuljetuksissa talvella 1967 kauden 

ollessa vilkkaimmillaan 37 000 kpl ja traktoreiden 8 400 kpl. Viimeksi 

mainittuun sisältyvät myös välivarastokuljetuksissa olleet traktorit. 

Metsäkoneiden myyjiltä kerätyn tilaston mukaan oli Suomessa 31 . 12. 

1966 mennessä myyty noin 500 varsinaista metsätraktoria, joista runko

juontatraktoreita oli 57 % ja kuormaakantavia 43 %. Muutama kappale 

näistä lienee jo tosin poistettu käytöstä. Ruotsissa oli vastaavaan 

ajankohtaan mennessä myyty noin 2 500 metsätraktoria. Näistä 23 % oli 

runkojuontatraktoreita ja 77 % kuormaa kantavia. Ruotsissa näyttää 

siis kuormaa kantavien metsätraktoreiden suosio olevan selvästi suurem-

pi kuin meillä. Tosin meilläkin on hiljalleen tapahtunut kehitystä tä

hän suuntaan, sillä 1.10. 1967 mennessä kuormaa kantavien metsätrakto

reiden osuus eli noussut 45 %:iin. 

Vuotuinen työssäoloaika saman kuljetuksenantajan metsäkuljetuksissa 

oli hevosilla- ja tavallisilla maataloustraktoreilla likimain yhtä pi t 

kä. Kourakuormaimella varustettujen maataloustraktoreiden työssäoloai

ka oli noin 2.5 kertaa niin pitkä kuin tavallisten maataloustraktorei

den . Tämä onkin luonnollista, sillä kourakuormain hankitaan tava.1. . . .Lses

ti traktoreihin, joita käytetään yksinomaan metsäajoihin. Kuormaa kan

tavat metsätraktorit olivat työssä jokseenkin yhtä kauan kuin kourakuor

maimella varustetut maataloustraktorit . Runkojuonto- tai konttimisva

rusteisten metsätraktoreiden työssäoloaika oli vain runsaat 2/3 kuormaa 

kantavien metsätraktoreiden työssäoloajasta. Autoja käytettiin suoraan 

palstalta alkaneeseen kuljetukseen noin puolitoista kuukautta. Niiden 

koko vuotuinen käyttö ei tietenkään rajoitu tähän, vaan muuna aikana 

niitä käytettiin muihin kuljetuksiin. Vinttureita ja muita välineitä 

käytettiin keskimäärin yli kaksi kuukautta puutavaran juonteen. 

Metsäkuljetuskoneiden vuotuinen käyttöaika oli metsähallituksen kul

jetuksissa paljon pitempi kuin Metsätehon jäsenten kuljetuksissa. Esi

merkiksi kourakuormaimella varustetuilla maataloustraktoreilla ja runko-
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juonto- tai konttimisvarusteisilla metsätraktoreilla ero oli yli 90 päi

vää ja kuormaa kantavilla metsätraktoreilla yli 120 päivää. 

Maan eri osissa käytettiin hevosta metsäkuljetuksiin suunnilleen yh

tä kauan. Koneiden osalta taas työssäoloaika oli miltei poikkeuksetta 

pisin Lapissa ja lyhin Etelä-Suomessa. 

M e t s ä k u 1 j e t u s t e n k e h i t t y m i n e n 

h a n k i n t a v u o n n a 1 9 6 7 / 6 8 

Tilastoon sisältyi myös kysely siitä1 kuinka paljon vastaajat arve

livat tarvitsevansa hevosia ja erilaisia koneita hankintavuoden 1967/68 

metsäkuljetuksissao Vastausten perusteella laskettu yhdistelmä Metsä

tehon jäsenten ja metsähallituksen metsäkuljetuksista on esitetty ase

telmassa 14. Siinä esitetyt luvut ovat vain suuntaa antavia ja ne ku

vaavat lähinnä hevos- ja konekannan odotettavissa olevaa kehitystä lä

hiaikoina. 

Hevosten määrän odotetaan metsäkuljetuksissa vähenevän. Metsähalli

tuksen työmailla vähenemisen arvellaan tapahtuvan huomattavasti nopeam

min kuin Metsätehon jäsenten työmailla. Erityisen nopeaa olisi hevos

ten väheneminen Lapissa. Jos oletetaan tuotaksien ja vuotuisen työssä

oleajan pysyvän entisinä, voidaan laskea, että esitetyn hevosten määrän 

vähenemisen vuoksi hankintavuonna 1967/68 juonnettaisiin vain 40 % puus

ta hevosella. 

Yksinkertaisilla varusteilla varustettujen maataloustraktoreiden mää

rä näyttää myös vähenevän. Metsätehon jäsenten kuljetuksissa määrä py

synee lähes ennallaan, mutta metsähallituksen kuljetuksissa sen odote

taan vähenevän yli neljänneksellä . Väheneminen olisi voimakkainta La

pissa; sen sijaan Etelä-Suomessa tapahtuisi pientä lisääntymistä. Muu

tokset yhteenlaskien päästään tulokseen, jonka mukaan runsaat 20 % puus

ta tullaan kuljettamaan kyseistä t r aktorityyppiä käyttäen. 

Kourakuormaimella varustettujen maataloustraktoreiden määrän odote

taan nopeasti kasvavan. Lisääntyminen tapahtuisi kuitenkin yksinomaan 

Metsätehon jäsenten kuljetuksissa, kun taas metsähallitt~sen kuljetuk

sissa esiintyisi selvää vähenemistä. Kasvu olisi voimakkainta Etelä

Suomessa. 
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Asetelma 14 

Arvio hevos- ja konekannan kehityksestä 

hankintavuonna 1967/68 Metsätehon jäsenten 

ja metsähallituksen metsäkuljetuksissa 

Kuljetus
kalusto 

Hevoset 

Maataloustraktorit 
yksinkertaisin va
rustein varustetut 

Maataloustraktorit 
kourakuormaimella 
varustetut 

Metsätraktorit 
kuormaa kantavat, 
kour akuormai me lla 
varustetut 

Muut metsätraktorit 
runkojuonto- tai 
konttimisvarusteiset 

Autot suoraan pals
tal ta alkavassa 
kuljetuksessa 

Muut välineet 

LAPPI 

Muutos 

- 50 

- 34 

+ 5 

+ 78 

+ 38 

+ 367 

- 33 

POHJANMAA ETELÄ-SUOMI 

hankintavuodesta 1966/67, 

- 48 - 19 

- 21 + 2 

+ 115 + 188 

+ 233 + 228 

- 8 + 22 

+ 0 + 15 

± 0 2 

KOKO MAA 

±% 
21 

- 8 

+ 118 

+ 158 

+ 22 

+ 16 

4 

Kuormaa kantavat metsätraktorit lisääntyvät ennusteen mukaan nopeam

min kuin kaikki muut traktorityypit. Metsätehon jäsenten kuljetuksis

sa lisääntyminen olisi voimakkaampaa kuin metsähallituksen kuljetuksis

sa. Lisääntyminen lienee nopeinta Pohjanmaalla ja Etelä-Suomessa. Kou

rakuormaimella varustettujen maataloustraktoreiden ja kuormaa kantavien 

metsätraktoreiden lisääntyminen merkitsisi sitä, että kyseisten trakto

rityyppien yhteinen osuus puutavaran metsäkuljetuksessa kohoaisi lähes 

20 %:iin. 

Runkojuonto- tai konttimisvarusteisten metsätraktoreiden odot etaan 

lisääntyvän huomattavasti hitaammin kuin kuormaa kantavien metsätrakto

reideno Lisääntyminen olisi hiukan nopeampaa Metsätehon jäsenten kuin 

metsähallituksen kuljetuksissa. Kyseisen traktorityypin osuus koko met

säkuljetuksesta tulisi näin olemaan n oin 13 %. 

( 

( 
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Suoraan palstalta ajavien puutavara-autojen määrä tulisi myös vähän 

lisääntymään, erityisesti Lapissa. Palstalta alkavan autokuljetuksen 

osuus tulisi siten kohoamaan 5 %din. 

Vintturit ja muut kuljetusvälineet näyttävät hiukan vähenevän. Nii

den osuus koko metsäkuljetuksesta säilynee kuitenkin vielä 1 %:na. 

Metsäkuljetuskaluston lähiaikojen kehitykselle näyttää olevan leimaa 

antavana piirteenä hevosten määrän tuntuva väheneminen ja kourakuormai

mella varustettujen maataloustraktoreiden sekä kuormaa kantavien metsä

traktoreiden nopea lisääntyminen. 

K i r j a 1 1 i s u u t t a 
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Methods and Technical Conditions of Logging 
llllllltl!llllltlllllllltlllll!!tl111!!1t1tltlt1111!tllltii!!Ttltll!t1!1tllltltlllt111 

in the Logging Year 1966/67 
11 ti II II tl !tilli II II II 1111 t! II t! tf II t! t! II II t! II II II II 

Ey Raimo Savolainen 

SUMMARY 

Statistical data were collected by Metsäteho in spring 1967 on the 

methods and technical conditions of logging in Finland. The statistics 

was to cover all wood logged in the logging year 1966/67 for utilisa

tion by the forest industry. Statistical data were collected from for

est industry companies, i.e. Metsäteho members, the State Board of For

estry and, as regards delivery cuttings in farm forests, from all dis

trict forestry boardse The addressees were requested to provide the best 

available data or information based on their own, personal experience. 

Thus, the data are only partially based on book-keeping. 

The qU?.-ntity of wood entered in the statistics was 30.9 million 

unbarked solid cu.m., Qf which 43 per cent was logged by Metsäteho mem

bers, 12 per cent by the State Board of Forestry and 45 per cent against 

delivery contracts in farm forests e Softwood sawlogs accounted for 36 

per cent, hardwood sawlogs for 6 and cordwood for 58 per cent of the to

tal volume. 

Fifty three per cent of the wood came from sales on the stump and 

the forests of Metsäteho members, and 47 per cent from delivery sales. 

Thirty nine per cent of the cut was from clear cutting and 61 per 

cent from thinning. The average cut per hectare in clear cutting was 

75 unbarked solid cuem• and in thinning 31 solid cu.m. The mean size 

of the clear cutting operations was 3.7 ha and of thinning operations 

7.6 ha. 

The mean size of the softwood sawlog stems inclusive of cordwood tops 

was 0.46 unbarked solid cuom., of hardwood sawlog stems 0.44 solid cu.m. 

and of cordwood stems 0.11 solid cu.m. 

Forty one per cent cf the wood logged by Metsäteho's members and 
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the State Board of Forestry was located in sites which, in the replier's 

opinion, permitted skidding during the period of unfrozen ground . 

Ninety per cent of the cut by Metsäteho ' s memb ers and the State 

Board of Forestry was logged by the short- wood method and 10 per cent 

by the tree-length system. Only 1 per cent of the quantity logged by 

the tree-length system was transported as tree-lengths to the process

ing si te. 

Thirty six per cent of the total volume cut by Metsäteho meffibers 

and the State Board of Forestry was limbed by power saw and 64 per cent 

by axe. 

Regarding forest haulage by Metsäteho rnembers and the State Board 

of Forestry, 52 per cent of the total was hauled by horse, 24 per cent 

by farm tractor with simple logging equipment, 8 per cent by tractor 

with a hydraulic grapple loader, 11 per cent by skidders or bundle 

skidders, 4 per cent by truck direct from the strip and 1 per cent by 

winch and other hauling equipment . 

Metsäteho mernbers and the State Board of Forestry used under 

19,000 horses and about 4 ,500 tractors for forest haulage . Eighty six 

per cent of the tractors were farm tractors with simple logging equip

ment, 4 per cent farm tractors with a hydraulic grapple loader and 10 

per cent forest tractors propero Thirty per cent of the forest trac

tors proper were forwarders and 70 per cent skidders or bundle skidders . 

The annual vwrking time in forest haulage for one employer was 63 

days for horses , 61 days for farm tractors with simple logging equip

ment, 152 days for farm tractors with e hydraulic grapple loader, 150 

days for forwarders, and 106 days for skidders and bundle skidders. It 

was 39 days for trucks used only for haulage direct from the strip and 

54 days for other hauling equipment . 

According to the repliers 7 estimates , the number of horses and 

machines will develop as follows in forest haulage by Metsäteho members 

and the State Board of Forestry in the logging year of 1967/68. 

The number of horses will probably deerease by 21 per cent and 

that of farm tractors with simple logging equipment by 8 per cent. On 

the other hand, the number of farm tractors with a hydraulic grapple 
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loader will probably be more than doubled. The number of forwarders 

will increase even more, over 2.5-fold. The number of skidders and 

bundle skidders will probably inerease mueh less, by 22 per eent. An 

inerease of 16 per eent is expeeted in the number of trueks driving 

direet from the strip, and a small deerease of 4 per eent is foreseen 

in the number of other hauling equipment. The most pronouneed ehanges 

in forest haulage will be the rapid deerease in the nurnber of horses 

and the eonsiderable inerease in forwarders and farm traetors with a 

hydraulie grapple loader. 
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