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TIIVISTELMA' 

Tässä tutkimuksessa on pyritty aikaisem
piin tutkimuksiin, tilastollisiin selvi
tyksiin ja laadittuihin laskelmiin poh
jautuen osoittamaan haPvennusmetsien 
puunkorjuulle asetettavat kehittämista
voitteet lähimmän vuosikymmenen aikana. 

HaPVennusmetsistä korjattavan puun osuus 
on tällä hetkellä vajaa kolmannes vuosit
taisesta korjuumääPästä ja tulee vielä 
lähivuosikymmenenä alenemaan siitäkin 
(taulukko 1 ja kuva 1, s. 5 ja 6) . Pit
kän tähtäyksen ennusteet osoittavat kui
tenkin haPVe-rmuspuun osuuden lisääntyvän 
huomattavasti vuosisadan loppupuolella . 
Osuus on laajimmillaan vuosisadan vaih
teen jälkeen, jolloin se on lähes 60 % 
korjattavasta puumäärästä. Ensir:Tl7läisestä 
haPVennuksesta kertyvän puun ~~rä, 3 joka 
tällä hetkellä on 1. 0 ... 1. 5 m1,lJ . m vuo
sittain, alkaa kuitenkin lisääntyä mel
koisesti jo ensi vuosikymmenellä . 

HaPVennusmetsien korjuun ongelmat johtu
vat pääosin haPvennusleimikoiden alhai
sesta tiheydestä, korjattavien puiden 
pienestä koosta ja kasvatettaviksi jätet
tyjen puiden aiheuttamista käsittely- ja 
näköesteistä (taulukot 2-5, s. ? ja 9, 
sekä kuva 2, s . 8) . 

Korjuuvaihtoehtojen analysoimiseksi kus
tan~usten suhteen on tutkimuksessa las~ 
tu erä1.:den ihmistyäva ltaisten ja konee l 
liste-a korjuuketjujen kustannukset eri
laisissa haPVennusk01•juzw losuhteissa nyt 
ja kymmenen vuoden htluttua (kuvat 3 ja 4, 
s . 14 ja 16, sekä taulukot ? ja 8, s . 15 
ja 1?). Laskelmat osoittavat, että pinta
alakohtaisen kertymän lisätVnisellä ja ajo
uravälin kave-atamisella kasvatusmetsien 
korjuun taloudellisuutta voidacm selvästi 
paPantaa ihmistyövaltaisia menetelmiäkin 
käytettäessä . Toisaalta näitä muutoksia 
on pidettävä välttämättömänä edellytykse
nä koneellisen korjuun toteuttamiselle . 
Pitäytyminen ihmistyövaltaisissa menetel
missä näyttää kuitenkin pm•anevissakin 
olosuhteissa tulevan ennen pitkää liian 
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kalliiksi tarkasteltaessa asiaa pelkäs
tään korjuun kannalta . 

Mikäli harvennusmetsistä kertyvä puu 
pyritään korjaamaan teolliseen käyttöön 
kannattavasti ja toisaalta säilyttämään 
puuntuottamiseen liittyvät kasvatuksel
liset periaatteet, olisi tavoitteiksi 
asetettava seuraavat toimenpiteet . 

1. I harvennuksessa korjattavan puun koon 
suurentaminen metsikön perustamiseen 
ja taimiston hoitoon liittyvillä toi
menpiteillä 

2. Kasvatushakkuuleimikoiden pinta- ala
kohtaisen kertymän suurentaminen puus
topääomia kohottamalla ja harvennus
kertoja vähentämällä 

3. Systemaattisten haPvennusten biologis
ten perusteiden ja edellytysten sel
vi t täJninen 

4. Ajov~avälin kave-ataminen nykyisestä ja 
ajouravälin leveyden lisääminen 

5. PuutavaPalajien erottelemisesta johtu
van haitan poistaminen joko puutavaPa
lajeja yhdistämällä tai sallimalla 
nykyistä suurempi sekapuuosuus 

6. Palstalle kasatun tavaran ja runkojen 
kasaamiseen soveltuvien, nykyistä 
ulottuvampien puomirakenteiden kehit
täminen 

?. I ja II hm•vennukseen soveltuvan jouk
kokäsittelyprosessorin tai kokopuuhak
kurin kehittäminen , jolloin on pantava 
erityistä painoa joukkokäsittelyperi
aatteelkja riittäville ulottuvuuksille 

8. II haPVennukseen sopivan harvesterin 
kehittäninen 

9. Puuntuottamisen ja - korjuun koordi
nointia koskeviin laskeLmiin tarvitta
van tiedon kerääminen ja laskelmien 
laatiminen 



l JOHDANTO 

Kasvatusmetsien puunkorjuun kehittämisek
S1 on v11me vuosina tehty useita perus
teellisia tutkimuksia ja selvityksiä. 
Mainittakoon va1n Metsätehossa laaditut 
selvitykset ja korjuuennusteet sekä 
HAKO-toimikunnan työn tulokset. Näihin 
sekä lisäksi eräisiin Metsätehossa teh
tyihin lisäselvityksiin ja lähinnä teo
reettisiin laskelmiin pohjautuen on 
tässä ennusteen luonteisessa tutkimukses
sa pyritty luomaan katsaus kasvatusnetsi
en puunkorjuun kehitysnäkymiin seuraavan 
kymmenvuotiskauden aikana. Tavoitteena 
on ollut harvennuspuun määrän ja koostu
man lisäksi kartoittaa korjuuolosuhteille 
ja korjuumenetelmille asetettavat kehit
tämisvaatimukset, ottaen huomioon myös 
puunkasvatuksen näkökohdat. 

·Puuntuottamiseen liittyvien kysymysten 
käsittelyyn on osallistunut metsänhoitaja 
Eero E. Heino Metsätehosta. 

2 KORJUUOLOSUHTEET 

2.1 Hakkuumäärän kehittyminen ja 
jakautuminen hakkuutapoihin 

Kasvatusmetsien puunkorjuun osuuden ja 
laajuuden havainnollistamiseksi esitetään 
taulukossa l ja kuvassa l markkinahakkuu
määrän jakautuminen eri hakkuutapoihin. 
Hankintavuotta 1968/69 koskevat luvut 
perustuvat tilastoihin ja vuosien 1973 
ja 1983 luvut Metsätehossa laadittuihin 
ennusteisiin. Käsittelyssä on uudistus
hakkuisiin luettu avohakkuiden lisäksi 
siemen- ja suojuspuuhakkuut. Kasvatus
hakkuisiin on varsinaisten harvennushak
kuiden ohella laskettu kuuluvaksi myös 
ylispuiden poisto. 

Metsien ikäluokkarakenteen, vajaatuot
toisten metsien suuren osuuden ja osit
tain korjuuteknisten syiden vuoksi ennus
tetaan avohakkuiden osuuden korjattavasta 
puumäärästä nousevan tarkastellulla aika-

TAULUKKO 
Tabl e 

Markkinahakkuumäär än jakautuoinen hakkuutapoihin 

Distributioo of the aonual cut by cuttiog methods 

Uudis tushakkuut Kasvatushakkuut 
F'ioal cutting Selective cutting 

Ll~~k~ioa~a~ku~- Avohakkuut Siemen- ja suo- Ylispuiden Harveonus-
Vuosi I!luara. , m~lJ .m juspuuhakkuut poisto hakkuut 

Year Anoua l cut , Clear Shelterwood Seed tree Thioniog 
million cu.m(s) cuttinp; cuttiop; removal 

milj .mJ milj . m-' milj . mJ milj . mJ 

mil~C~) "' mil~(~) 
% 

mil~(~) "' mil~(~) 
% 

cu . m s cu . m s cu . m s cu . m s 

1968/69 34 . 3 13 . 9 40 3. 7 11 6 . 5 19 10. 2 30 

1973 39 . 0 17 . 9 46 4 . 3 11 5. 5 14 11 . 3 29 

983 4 .o 24 . 2 55 4. 0 9 4 . 8 11 11 . 0 25 
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UUDISTUSHAKKUUT 
Final cutting 

1~ .P. 
Avohakkuu 

.F< C1ear cutting 
..R ""' 

1* Å • ., Siemen- ja suojuspuu-
hakkuu 
She1terwood cutting 

34.3 
milj . m3 
million cu .m. ( s) 39 

% 

100 

13.9 

75 
p. 

~ 

"" 
.1"\ ,.. 

50 

~ 
6 . 5 

t t ~ 
25 

10 . 2 

0 
1 9 6 8 1 6 9 

KASVATUSHAKKUUT 
Se1ective cutting 

h~ • ·r • *~ 1 

1 !~ ~ •• ~ .. ~ .. , 

mi1j. m3 
mi11ion cu.m.(s) 

17.9 

1 9 7 3 

Y1ispuiden poisto 
Seed tree removal 

Harvennushakkuu 
Thinning 

44 
milj . m3 
mi11ion cu.m. (s) 

24 .2 

Kuva 1. Markkinahakkuumäärän jakautuminen hakkuutapoihin 

Fig . 1. Distribution of the annual cut by cutting methods 

välillä. Korjuuteknisesti avohakkuita 
l ähentelevät siemenpuu- ja suojuspuuhak
kuut alkavat hiljalleen vähentyä keinol
lisen uudistamisen lisääntyessä. Myös 
ylispuiden poiston osuus ja absoluuttinen 
määrä pienenevät samasta syystä. Harven
nushakkuumääränkin suunta on lievästi 
aleneva, mikä johtuu metsien ikäluokka
rakenteesta, puustopääomien kartuttamis
vaatimuksesta ja osittain korjuuteknisis
tä syistä . Pitkän tähtäyksen ennusteet 
osoittavat kuitenkin, että metsien nykyi
sen uudistamisen ansiosta harvennuspuun 
maara alkaa vuosisadan lopussa voimak
kaasti nousta ja saavuttaa lähes 60 %:n 
osuuden vuosisadan vaihteen jälkeen 
(VUOKILA 1969), mikäli metsien kasva
tuksessa noudatetaan nykyisiä periaattei
ta. 

Korjuullisesti vaikeimmin ratkaistavissa 
olevan nuoren metsän harvennuksen (I har
vennus) hakkuukertymästä ei valitettavas
ti ole riittävästi tietoa saatavissa. 
Eräisiin Metsätehon ja Työtehoseuran sel
vityksiin perustuen (PELTONEN 1973, 
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MÄKELÄ 1972) näyttää siltä, että I har
vennuksen kertymä on ennustejakson alku
puolella ainoastaan 10 ... 15 % harvennus
hakkuukert~ästä. Tämä merkitsisi 1. 0 ... 
1.5 milj. m3:n vuosittaista hakkuumäärää , 
mikä jonkin verran lisääntyisi ennuste
jakson loppuun mennessä. Vaikka tuon 
puumaaran merkitys teollisuuden puun
huollon kannalta ei tällä hetkellä ole
kaan kovin merkittävä, on kuitenkin syytä 
korostaa I harvennuksen määrän lisäänty
mistä jo ensi vuosikymmenellä. Sitä 
paitsi on pidettävä mielessä harvennusten 
tärkeä merkitys metsien jatkokehitykselle 
ja sitä kautta luotaville korjuuolosuh
teille myöhemmissä käsittelyvaiheissa. 

2.2 Kasvatushakkuuleimikoiden 
tiheys 

Leimikon tiheys, jolla tässä tutkimukses
sa tarkoitetaan pinta-alakohtaista käyttö
puukertymää, vaikuttaa sekä koneellisen 
korjuun edellytyksiin että sen taloudelli-



TAULUKKO 2 
Table 

Kasvat ushakkuuleimi koiden tiheys 

Volume of sel ective cuttings 

Mäntyvalt a i s et leimi kot Kuusivaltaiset leimikot 
Pi ne- dominated stands 

Hakkuutapa 
alle 40 1 yli 40 yh-

Cut ting method under over t eensä 

m3/ha - cu.m ( s )/ ha tota l 

% leimikoista - % of s t ands 

I harvennus 80 20 100 1st thinning 

II harvennus 
55 45 100 2nd thinning 

III harvennus 
40 60 100 

3rd t h i nning 

Yl ispu iden poisto 20 80 100 Seed t r ee removal 

suuteen . Leimikoiden tiheydestä hakkuu
tavoittain on saatavissa niukasti tietoja. 
Metsätehossa kerättyjen PMP-aineistoj en j a 
eräiden yrityskohtaisten t ietojen pohjal
ta esitetään taulukossa 2 leimikoiden 
tiheyksiä koskeva suuruusluokkalaskelma. 
Luvut koskevat l ähinnä Etelä-Suomea . 
Pohjois-Suomen luvut ovat 15 . .. 25 % t au
lukossa esitettyjä alhaisempia . 

Sekä puuntuottamis- että -korjuunäkö
kohdat puoltavat har vennusmetsien puusto
pääoman kohottamista nykyisestä tasosta. 
~ämän takia johtanee kehitys siihen , että 
harvennuskerrat tulevat vähenemään j a 
harvennuskertainen tiheys suurenemaan . 
Tämänsuuntaista kehitystä jarruttanee 

Spruce- dominated stands 

k eskim. , alle 40 1 yli 40 yh- keskim. , 
m3/ha under over teensä m3/ha 

avera~e, m3/ha - cu.m(s)/ha total average, 
cu.m(s / cu. m( s )/ 

ha % leimi koi sta - 'f, of stands ha 

30 75 25 100 35 

45 50 50 100 50 

55 40 60 100 60 

65 10 90 100 80 

tällä hetkellä mm. met sänomistaj ien jat
kuvien hakkuutulo j en tarve . Met sänomis
tuksen rakenteen nähtävissä oleva muuttu
minen , metsänomistajien yhteistoiminnan 
tehostuminen ja taloudel lisuusnäkökohtien 
sanelema pakkotila ovat kuitenkin j o lä
hitulevaisuudessa vauhdittamassa edellä 
mainitt ua kehit ystä . 

2.3 Kasvatushakkuuleimikoiden 
poistuman rakenne 

Oleellisimmin koneellisen kor juun t alou
dellisuuteen vaikuttava teki jä on nyky
näkymien mukaan puun koko . Kasvat ushak-

TAULUKKO 3 
Tabl e 

Poistuman jakautuminen kuitu- ja tukkipuuhu_~ 

Distribution of r emova l i nto pulpwood and saw timber 

Mäntyvalta i se t Kuusivaltaiset 
Pine- domina t ed Spruce- dominated 

Hakkuuta pa 

Cutting method Kuitupuuta Tukki puuta Kuitupuuta Tukkipuuta 
Pulpwood Saw timber Pulpwood Sa w timber 

'f, kuut i omäärästä - % of volume 

I harvennus 100 100 1st thinning - -

II harvennus 
87 13 77 23 2nd thinning 

III harvennus 
33 67 41 59 3rd t h i nning 

Ylispuiden poisto 11 89 20 80 Seed tree removal 
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" kuutiomäärästä 
" of volume 

80 

60 MÄNTYVALTAINEN LEIMIKKO 
Pine-dominated stand 

40 

20 

:2 0 . 050 

% kuutiomäärästä 
8 % of volume 

60 

0.051-
0.100 

0.101-
0.150 

0.151-
0.200 

0 .201- 0.301-
0 . 300 0 . 500 > 0 . 500 

m3/runko- solid cu. m./stem 

KUUSIVALTAINEN LEIMIKKO 
Spruce-dominated stand 

40 

20 

~ 0.050 0.051-
0.100 

0.101-
0.150 

D I harvennus 
1st thinning 

~II harvennus 
~ 2nd thinning 

0.151- 0. 201- 0. 301-
0.200 0.300 0.500 :> 0 .500 

m3/runko- solid cu .m. / stem 

nrn III harvennus 
UilJ 3rd thinning 1 Ylisp. poisto 

Seed tree renoval 

Kuva 2. Kasvatushakkuupoistuman kokojakautuma eri hakkuutavoissa 

Fig . 2. Distribution of selective cutting removal into size 
classes, by different cutting methods 

kuuleimikoiden poistuman kokojakautuma 
käy ilmi kuvasta 2 . Luvut on saatu aikai
semmin julkaistuista aineistoista ja Met 
s ätehon keräämästä PMP-aineistosta (PEL
TONEN 1973) . 

Taulukossa 3 (s. 7) on lisäksi esitetty kui tu
ja tukkitavaran osuudet eri hakkuutapoja 
edustavissa leimikoissa . Kuitupuuksi on 
laskettu myös tukkipuurungoista saatavan 
kuitupuun osuus. 

Siirtyminen intensiivisempään taimistojen 
hoitoon ja nykyistä voimakkaampiin har
vennuksiin merkitsisi hakkuukertymän suu-
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renemista ja kokojakautuman supistumista 
ainakin ensimmäisillä harvennuskerroilla . 
Ennustejakson aikana tuskin kuitenkaan 
tulee tapahtumaan varteen otettavia muu
toksia tässä suhteessa. 

Tässä esitetyt tiheyttä ja poistuman ra
kennetta kuvaavat luvut edustavat lähinnä 
ns. puhtaita hakkuutapoja . Käytännössä 
esiintyy tietysti paljon sekatapauksia, 
esimerkiksi ylispuiden poisto ensimma1-
sen harvennuksen yhteydessä jne . , mutta 
tällaisten hakkuiden määrän ja olosuhtei
den selvittäminen ei käytettävissä ole
vien tietojen pohjalta ole mahdollista . 



TAULUKKO 4 
Table 

Jäävän puuston runkoluku eri harve·nnusvaiheissa 

Number of the residual trees in different 
stages of thi·nning 

I harvennus II harvennus !II harvennus 
1st thinning 2nd thinning 3rd thinning 

Leimikkotyyppi 
Type of stand runkojen määrä harvennuksen jälkeen, kpl/ha 

number of trees after the thinning/hectare 

Kuusivaltainen 1 800 ••• 2 
Spruce- dominated 

Mäntyvaltainen 1 400 •• , 1 Pine- domina ted 

2 . 4 Kasvatettavaksi jäävän puuston 
määrä eri harvennusvaiheissa 

200 

800 

Har vennuksen jälkeisen, kasvatettavaksi 
jätetyn puuston runkoluku ja runkojen si 
jainti vaikuttavat korjuukaluston liikku
mismahdollisuuksiin sekä puutavaran kä
sittelymahdollisuuksiin leimikossa . Tau
lukossa 4 on esitetty eri harvennusvaihei
den jälkeisen pystypuuston runkoluku suu
r uus luokkaa ilm~vina raja-arvoina Etelä
Suomen olosuhteissa . Koska Pohjois-Suomen 
tavoitepohjapinta-alalla mitatut kasvatus
t avoitteet ovat vain 10 .. • 15% pienemmät 
kuin Etelä- Suomen , ei Pohjois-Suomen pie
~emmän rungonkoen huomioon ottaen jäävis
sä r unkol uvuissa pitäisi olla merkittävää 
eroa Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä . 

Vaikka j äävät rungot eivät ole tasaisesti 
j akautuneina , on taulukossa 5 kuitenkin 

900 ••• 1 200 600 •• • 800 

800 ••• 1 100 500 ••• 700 

esitetty teoreettinen etäisyys puulta 
puulle taulukossa 4 esitetyillä runkolu
vuilla . Se havainnollistaa korjuukalus 
ton liikkumiseen ja puutavaran käsitte
lyyn käytettävissä olevaa tilaa eri hak
kuutavoissa . 

Kasvatettavaksi j ätettävän puuston runko
luku metsikön käsittelyn eri vaiheissa 
r~~ppuu tietenkin kasvatustavoitteista. 
Mahdollisimman järeän puun kasvattaminen 
vaatii kasvun keskittäcistä suhteellisen 
pieneen maaraan runkoja. Tästä olisi 
nykynäkymien mukaan etua sekä puun ker
juulle että ainakin saha- ja vaneriteol
lisuudelle, joskin puun laatuun liittyvät 
näkökohdat on tällöin otettava huomioon . 
Tavoitteiden asettaminen riippuu kuiten
kin niin paljon useista eri tekijöistä, 
ettei ole mahdollista ennustaa tulevaa 
kehitystä tässä suhteessa . 

TAULUKKO 5 
Table 

Jäävän puuston runkojen teoreettinen 
keskietäisyys toisistaan 

Theoretical mean tree- to- tree distance 
in the remaining growing stock 

I harvennus II harvennus II! harvennus 
1st thinning 2nd thinning 3r d thinning 

Leimikkotyyppi 
Type of stand runkojen keskietäisyys toisistaan , m 

mean tree - to- tree distance , m 

Kuusivaltainen 2 . 1 ••• 2 . 3 Spruce- dominated 2 . 9 ••• 3 . 2 3 .5 ... 4 . 0 

Mäntyvaltainen 2 . 3 ••• 2 .8 3 . 0 ••• 3 . 5 3 . 8 ••• 4 . 5 Pine- dominated 
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3 KORJUUMENETELMÄT 

3 . 1 Kasvatushakkuissa kysymykseen 
tulevat korjuuvaihtoehdot 

Nykyisin käytössä olevat ihmistyövaltairet 
kasvatusmetsien korjuumenetelmät perustu
vat lähes yksinomaan ihmistyönä suoritet
tavaan puutavaran kasaukseen ja metsä- tai 
maataloustraktorilla tapahtuvaan metsä
kuljetukseen. 1>1aataloustraktorikuljetus 
on jätetty käsittelyn ulkopuolelle, sillä 
siihen po;jautuvat korjuumenetelmät eivät 
suoritustavaltaan oleellisesti poikkea 
metsätraktorin käyttöön pohjautuvista 
kor"juumenetelmistä . 

Täyskoneellisia korjuumenetelmiä ei meil
lä ole kasvatushakkuuleimikoiden korjuus
sa sanottavasti käytetty . Syynä on ollut 
osittain sopivien koneiden puuttuminen , 
osittain kor juuolosuhteiden asettamat ra
joitukset. Kysymykseen tulevia koneelli
sia korjuuvaihtoehtoja suunniteltaessa ja 
niiden taloudellisia käyttöedellytyksiä 
arvioitaessa joudutaankin turvautumaan 
ulkomailta saatuihin tietoihin sekä 
teoreettisiin päätelmiin. 4ainittakoon, 
että USA : ssa, Kanadassa , Australiassa ja 
Neuvostoliitossa on kehitetty korjuuko
neita myös harvennuskorjuuta varten, 
mutta näiden koneiden käyttö edellyttää 
lähes poikkeuksetta käytävä- ja rivihar
vennusta (TENHOLA 1970) . USA :ssatosin 
kokeillaan parhaillaan pienikokoisen 
kaato- kasauskoneen käyttöä istutusrnetsien 
valikoivassa harvennuksessa . Ruotsissa 
on lisäksi kehitetty valikoiviin harven
nuksiin sopiva monitoimikone, joka on 
parhaillaan koekäytössä . 

3 . 1 . 1 Ihmistyövaltaiset 
korjuumenetelmät 

3.1.1.1 Hakkuu 

Kasvatusmetsien puunkorjuussa on tähän 
saakka pitäydytty yksinomaan tavaralaji
menetelmässä . Toisin sanoen kaadon ja 
karsinnan lisäksi myös katkonta ja kasaus 
suoritetaan palstalla . Runkomenetelmä, 
jossa katkonta, ja puumenetelmä, jossa 
myös karsinta voitaisiin keskittää metsä
kuljetuksen jälkeiselle varastolle, ovat 
kasvatushakkuuolosuhteissa jääneet tähän 
5aakka lähinnä kokeilun luonteisiksi . 
Syynä on ollut paitsi pitkien puiden tai 
runkojen käsittelyn hankaluus kasvatetta
vaksi jätetyn puuston vahingoittumisriski. 
Tavaralajimenetelmässä sitä paitsi on hak
kuumiehen suorittama kuitupuun kasaus mah-
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dollistanut suhteellisen edullisen kuor
mauksen ja metsäkuljetuksen . 

3 .1.1. 2 Kasaus 

Koska kasvatusmetsäolosuhteissa joudutaan 
käyttämään suurehkoa ajouraväliä, muodos
tuu puutavaran siirtäminen kannalta ajo
uran varteen kasvatusmetsien puunkorjuun 
keskeiseksi ongelmaksi. Nykyäänhän tämä 
siirtäminen eli kasaus tapahtuu kuitupuun 
osalta pääasiassa ihmistyönä ja sahapuun 
osalta lähinnä maataloustraktorisovittei 
silla vinttureilla. Pyrkimys töiden keven
tämiseen, mm . lisääntyvät vaatimukset ih
mistyönä siirrettävän kappaleen painon 
alentamiseksi ja siirtoetäisyyden lyhen
tämiseksi, johtaa lähitulevaisuudessa 
kuitenkin siihen, että ihmistyönä suorl
tettavan kasauksen osuus vähenee . 

Järeän puun kasauksessa käytettävää vins
sausmenetelmää on jossakin määrin sovel-
lettu myös kui tupuun kasaukseen . 1ene-
telmän vaatima kahden miehen käyttö ja 
melko alhainen tuotos tekevät sen kuiten
kin kustannuksiltaan kalliiksi . Vinttu
reiden varustaminen radio- ohjauksella pa
rantaa jonkin verran tilannetta, mutta 
radioiden toiminnassa on ollut melkoises
ti toivomisen varaa. Vinssausmenetelmän 
heikkoutena on myös sen alttius maanpin
nan esteille ja lumesta johtuva kulkemis
hankaluus talviolosuhteissa . Kuorman 
laahaarninen maassa aiheuttaa lisäksi va
hinkoja kasvatettavaksi jätetyn puuston 
juuristoille. 

Yhtenä vaihtoehtona kasausongelman rat
kaisemiseksi on esitetty kasaustyöhön 
soveltuvan pientraktorin käyttöä . Er äitä 
pientraktoreita onkin meillä äskettäin 
tutkittu . Pientraktori osoittautui tek
nisesti käyttökelpoiseksi . Sitä paitsi 
tällainen ratkaisu mahdollistaa harvojen 
kuormatraktoriajourien käytön ja tehostaa 
jatkokuljetusta . Pientraktorin käytön 
varjopuoleksi on tähänastisissa kokei
luissa osoittautunut alhainen tuottavuus 
ja laahusperiaatteen aiheuttama jäävän 
puuston vahingoittumisriski . 

Erityistä huomiota on kiinnitetty nykyis
tä pitempien puomiratkaisujen aikaansaa
miseen . ~ykyisten kuormaajien ulottuvuus 
edellyttää nimittäin alle 20 m:n ajoura
väliä, jotta katkottu tavara voitaisiin 
kuormata suoraan palstalta . HAKO-toimi
kunnan tutkimusten yhteydessä kokeiltiin 
kotimaista teleskooppipuomikuormainta, 
jonka ulottuvuus oli noin 9 m. Vaikka 



kuormain osoittautuikin periaatteessa 
käyttökelpoiseksi, todettiin sen käyttöön 
nykyisissä korjuuolosuhteissa liittyvän 
varjopuolia. Kuormaimen takaulottuvuuden 
vuoksi on ajouran leveyden nimittäin ol
tava yli 5 m:n ja ajourien välin korkein
taan 25 m. Sitä paitsi raskas kuormain 
vaatii normaalia järeämmän alustakoneen, 
mikä puolestaan lisää menetelmän kustan
nuksia (KOSKINEN 1972). Myös yhdistettyä 
kuormaimen ja vintturin käyttöä kuorma
traktorikuljetuksen yhteydessä on järeää 
puuta koskevana tutkittu (KAHALA 1973). 
Tämäkin on osoittautunut kalliiksi ratkai
suksi, koska traktorin kuormausajan pi
dentyminen alentaa huomattavasti kulje
tustuotosta. 

Jos ihmistyöhön perustuvasta kasauksesta 
joudutaan luopumaan, on aiheellista har
kita siirtymistä puina tai runkoina ta
pahtuvaan kasaukseen. Tällöin käsitte
ly-yksikön koko suurenee hajalleen jätet
tyyn katkottuun tavaraan verrattuna ja 
toisaalta voidaan kokonaan käyttää hyväk
si suunnatulla kaadolla aikaansaatava 
siirtyminen. Tätä periaatetta on sovel
lettu Pohjois-Suomessa kehitetyssä pito
puumenetelmässä. Menetelmässähän kuor
maimen ulottumattomissa olevat pölkyt 
jätetään osittaisen katkontasahauksen 
avulla kiinni runkoon ja lopullinen kat
kaisu suoritetaan kuormaimen avulla kuor
mausvaiheessa (KAHALA 1973). Menetelmän 
varjopuolena on oikean paksuisen pitopuun 
jättämisen vaikeus katkontasahausta suo
r~tettaessa ja pölkkyjen päiden halkeilu 
kuormaimella tapahtuvan pölkkyjen irrot
tamisen yhteydessä. 

Myös kokonaisten puiden tai runkojen ka
saamista pientraktoreilla ja kuormaimilla 
on jonkin verran kokeiltu. Eräs sovellu
tus on kokonaisten puiden tai runkojen 
siirtäminen ja niiden kääntäminen kuormai
mella ajouran suuntaisiksi nostamalla 
suunnaten kaadetut rungot pystyyn. Tämä 
ylimetsänhoitaja V. Koiviston esittämä 
ajatus saattaa olla käyttökelpoinen rat
kaisu ainakin karsittujen runkojen kasaa
misessa. Sekä pitopuumenetelmää että 
edellä kuvattua menetelmää käytettäessä 
ei kuitenkaan voida soveltaa 30 m:ä le
veämpää ajouraväliä toimittaessa nykyi
sin käytössä olevilla kuormaimilla. 

3.1.1.3 Metsäkuljetus 

Tavaralajimenetelmää käytettäessä on 
luontaisena metsäkuljetusajoneuvona so-

pivalla kuormauslaitteella varustettu 
kuormatraktori. Kuormatraktorit ovat 
v~~me aikoina jatkuvasti suurentuneet. 
Ajourien leveysvaatimus on tästä syystä 
jonkin verran lisääntynyt . Traktorin 
pääoma-arvon lisääntyoinen taas edellyt
tää lisääntyvää tehokkuutta. Kuormauksen 
nopeuttamiseksi joudutaankin kasaukseen 
kiinnittämään entistä enemmän huomiota. 
Traktorien valmistajat ovat tosin pyrki
neet ottamaan huomioon kasvatusmetsäolo
suhteet valmistettaessa myös pienempi
kokoisia kuormatraktoreita. Käytännössä 
tuottaa kuitenkin vaikeuksia käyttää näi
tä hyväksi, koska samalla korjuualueella 
usein esiintyy sekä kasvatus- että uudis
tushakkuuleimikoita. Kahden traktori
tyypin käyttäminen taas tulee kalliiksi 
siirtojen ja kuljettajien töiden JarJes
telyn takia. Harvennuskorjuuvoittoisella 
korjuualueella on kevyen kaluston käyttö 
luonnollisesti suositeltava, joskin kalus
tolta on edellytettävä riittävää käyttö
varmuutta ja taloudellista tuotosta . 

Laahustraktorikaluston käyttö ei aikai
semmin esitettyjen syiden vuoksi tule 
yleensä kasvatusleimikoiden korjuussa ky
symykseen. Lisäksi on korostettava, että 
pienikokoisia puita tai runkoja juonnet
taessa laahustraktorin kuorman koko Jaa 
tehtyjen tutkimusten mukaan 30 ... 50 %:iin 
niiden vetokyvystä. 

3.1.2 Koneelliset korjuumenetelmät 

Koneellisina korjuumenetelminä tulevat 
teoriassa kysymykseen harvesterin, pro
sessorin tai hakkurin käyttöön pohjautu
vat ratkaisut. Harvesterin käyttö on aina 
sidottu palstalle, mutta prosessoria ja 
hakkuria voidaan käyttää myös varastolla . 

3.1.2.1 Harvesteri 

Käytettäessä harvesteria valikoivassa 
harvennuksessa on suurimpana vaikeutena 
riittävän kauas ulottuvan kaatopuomira
kenteen aikaansaaminen. Lisäksi on ongel
mana kaadetun puun siirtäoinen ajouralla 
liikkuvan harvesterin käsittelylaitteis
toille. Puiden siirtäminen pystyasennos
sa vaatii sekä peruskoneelta että kaato
puomilta melkoista järeyttä. Vaakatasossa 
tapahtuvassa siirtämisessä muodostuu puo
lestaan ongelmaksi puun kääntäminen ajo
uran suuntaiseksi. Puun käsittely ajouraan 
nähden poikittain taas vaatii todennäköi
sesti liian leveitä ajouria. 
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3.1.2.2 Prosessori 

Prosessorilla tapahtuva ~äsittely pals
talla tarjoaa harvesteriin verrattuna sen 
edun, että suunnatun kaadon ansiosta tar
vittava siirtämisetäisyys on lyhyempi. 
Tällöin voidaan käyttää harvempaa ajoura
väliä ja/tai lyhyempiä puomirakenteita. 
Prosessorilla päästään myös helpommin 
joukkokäsittelyyn, joskin tämä edellyttää 
useimmiten puiden kasaamista etukäteen 
ajouran varteen tai ajouralle tehtyihin 
käsittelypisteisiin. Helpoimmin joukko
käsittelyn tarjoamat mahdollisuudet vol
daan käyttää hyväksi varastolla toimivas
sa prosessorissa. Kustannuksia tässä rat
kaisussa kuitenkin kohottavat laahusjuon
non korkeat kustannukset pieniä puita tai 
runkoja juonnettaessa. 

3.1.2.3 Hakkuri 

Siirrettävän hakkurin käyttäminen kasva
tusmetsän puunkorjuussa antaa mahdolli
suuden kokopuina tapahtuvan haketuksen 
avulla myös oksaraaka-aineen talteenottton 
runkopuun kanssa samanaikaisesti. Raaka
ainesaanto kasvaa tällöin puulajin mukaan 
30 ... 60 %, joskin raaka-aineen arvo sa
malla alenee. Sitä paitsi hakkeen jatko
käsittely on mahdollista koneellistaa hy
vinkin pitkälle . Varjopuolena on hakkeen 
tarvitsema suurempi tila runkopuuhun ver
rattuna. Tällaisen raaka-aineen käytön 
mahdollisuudet ovat myös toistaiseksi 
selvittämättä. Sahapuun kokoisen puun 
hakettaminen ei puun käyttöön liittyvien 
syiden vuoksi ole mahdollista. Isojen 
puiden hakettaminen edellyttää myös nlln 
järeää hakkuria , ettei palstalla toimimi
nen enää todennäköisesti käy päinsä . Va
rastolla tapahtuvan haketuksen varjopuOLet 
ovat samat kuin prosessorin käytön . Suu
rempi raaka-ainesaanto ja oksien aiheut
taman varastohankaluuden pois Jaamlnen 
saattavat kuitenkin lisätä tämän korjuu
ratkaisun taloudellisuutta. 

Mikäli haketus kohdistuu karsittuihin 
runkoihin tai hakkuriin liitetään karsin
talaite, eroaa korjuumenetelmä prosesso
rin käytöstä ainoastaan lopputuotteen 
osalta, eikä tällöin saavuteta oleellisia 
etuja runkopuun käsittelyyn verrattuna. 

3.1 .2. 4 Systemaattiset harvennukset 

Kasvatusmetsien puunkorjuuseen liittyvät 
vaikeudet ovat monissa maissa johtaneet 
ajatukseen luopua puhtaista valikoivista 
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harvennuksista. Niiden sijasta on ru
vettu kokeilemaan systemaattisten, eri
laisten käytävä- ja riviharvennusten 
käyttöä. Kokeilut ovat rajoittuneet 
lähinnä keinollisesti perustettuihin met
siköihin, jollaisia meillä on harvennus
vaiheessa toistaiseksi niukasti . Puun 
kasvatukseen liittyvät tehostamistoimen
piteet saattavat kuitenkin tulevaisuudes
sa antaa meilläkin mahdollisuuden ainakin 
lieventää valikointitarvetta. Tällöin 
voisivat koneratkaisuina tulla kysymyk
seen tällaisiin harvennuksiin soveltuvat 
monitoimikoneet, joita on jo nykyään käy
tössä lähinnä USA:ssa . 

3.2 Korjuukustannusten kehittyminen 
kasvatushakkuissa 

Jotta voitaisiin arvioida erilaisten kor
juuvaihtoehtojen taloudellisuuden kehit
tyminen ja tehdä johtopäätökset lähiajan 
kehittämistavoitteista, on tässä tutki
muksessa laskettu eräiden korjuuketjujen 
kustannusten kehittyminen ennustejakson 
loppuun mennessä~ Laskelmat on rajoitet
tu koskemaan I ja II harvennusta , joissa 
kasvatusmetsien puunkorjuun ongelma kär
jistyy. Laskelmissa on esitetty vuoden 
1973 korjuukustannukset eri korjuuvaih
toehdoissa aikaisemmin kuvatuissa korjuu
olosuhteissa erikseen kuusi- ja erikseen 
mäntyvaltaisessa leimikossa . Lisäksi on 
laskettu deflatoitu kustannustaso vastaa
vissa korjuuolosuhteissa vuonna 1983 . 
Vuoden 1983 korjuukustannukset on lasket
tu myös tapauksissa, joissa leimikon ti
heys on nykyistä suurempi ja ajouraväli 
nykyistä pienempi. Harvesteriketjuista 
ei ole laskettu vuoden 1973 kustannuksia , 
koska harvestereiden käyttö tuskin tulee 
nykyisissä korjuuolosuhteissa kysymyk
seen. Niiden käyttöedellytykseksi vuonna 
1983 on asetettu korkeintaan 20 m:n 
ajouraväli tai käytäväharvennus . Las
kelmiin ei sisälly kaluston siirroista, 
työmaiden suunnittelusta tms . j ohtuvia 
yleisluonteisia kuluja. Kor juuketjuihin 
sisällytettyjen koneiden kustannus- ja 
tuotostiedot on esitetty taulukossa 6. 
Laskelmien tulokset on esitetty kuvassa 3 
ja taulukossa 7 (s. 14 ja 15) ensimmäistä 
harvennusta ja kuvassa 4 ja taulukossa 8 
(s. 16 ja 17) toista harvennusta koskevi
na. Korjuuketjut 1-2 esittävät ihmistyö
valtaisia ja ketjut 3-7 koneellisia rat
kaisuja. 

Korjuuketjujen rakenne ja korjuuolosuhde
vaihtoehdot näkyvät kuvista 3 ja 4. Ket-



TAULUKKO 6 
Table 

Korjuulaskelmissa käytettyjen koneiden kustannukset ja 
tuotoksen suhteellinen muuttuminen 1973- 1983 

Costs of the machines used in the harvesting calculations 
and the relative change in output in 1973 - 1983 

Hankinta-
hinta 
Purchase 

Korjuukoneen laatu Harvennus 
price 

Type of machine Thinning 1973 

mk 
marks 

Kasaustraktori I -1st 30 000 
Bunching tractor II - 2nd 

Kuormatraktori I - 1st 130 000 (keskikokoinen) 
Forwarder II - 2nd 
(medium-sized) 

Kuormatraktori I - 1st 230 000 
(suuri) 
Forwarder II - 2nd 
(large-sized) 

Prosessori 
(yksin puin) I-II 

330 000 Processor 1st- 2nd 
(single trees) 

Prosessori 
(joukkokäsittely) I - II (360 000) Processor 1st - 2nd 
(mass-handling) 

Hakkuri I-II 
350 000 Chipper 1st - 2nd 

Harvesteri I - 1st ( 380 000) 
Harvester II- 2nd 

ju l kuvaa nykyisin yleisimmin käytössä 
olevaa ratkaisua. Siinä kuitupuu kasa
taan pääosin miestyönä ajouran varteen ja 
järeä puu vinssataan maataloustraktoriso
vitteisella vintturilla ajouran varteen. 
Ketju 2 perustuu siihen, että miestyönä 
suoritetaan ainoastaan kasaus palstalle, 
josta sekä kuitu- että tukkitavara siir
retään koneellisesti ajouran varteen. 
Siirtämisessä voidaan käyttää vintturia, 
pientraktoria, kasauspuomia tai muuta 
siihen sopivaa laitetta. Myös ketjuissa 
3-7 puiden kasaus on ajateltu suoritetta
vaksi koneellisesti, erillisenä työvai
heena ajouravälin ollessa 35 ... 35 m. Sen 
sijaan ajouravälin ollessa 20 m monitoi
mikoneen on laskettu ulottuvan toimimaan 
ilman erillistä kasausta, samoin kuin 
ketjussa 7, jossa korjuu tapahtuu käytä
väharvennusperiaatteella. 

Tuntikustannukse t Suhteellinen tuotos 
Per-hour cost Rela tive output 

1973 1983 1973 1983 

mk/ tehotunti 
marks/productive hour 

~ m3/ tehotunti J 
u . m( s )/productive hour 

26 40 100 120 
100 125 

49 70 100 115 

100 130 

66 95 100 115 

100 130 

112 145 100 130 

(120) (156) 100 130 

128 166 100 130 

(125) ( 163) 100 140 
100 145 

Sekä I että II harvennuksessa tulevat 
ihmistyövaltaisten korjuuketjujen kustan
nukset ennustejakson aikana nousemaan 
melkoisesti. Nousu on I harvennuksessa 
50 ... 60% ja II harvennuksessa 40 ... 50 % 
ilman inflaation vaikutusta. Tiheyden 
lisääntyminen ja ajouravälin kaventami
nen alentavat korjuukustannuksia näissä 
korjuuketjuissa, mutta oleellista paran
nusta asiaan ei näillä kuitenkaan saavu
teta. Kuusileimikon suuremmat korjuukus
tannukset mäntyleimikkoon verrattuna joh
tuvat kalliimmasta karsintavaiheesta ja 
hiukan epäedullisemmasta rungonkokojakau
tumasta. 

Valikoivan harvennuksen koneelliset kor
juumenetelmät eivät näytä ennustejakson 
aikana pystyvän alittamaan ihmistyöval
taisten korjuumenetelmien kustannuksia . 
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HARVENNUS - FIRST THINNIIIG 
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30 

35 

1983 

35 

1983 

1 Hakkuu ajouran varteen - kuormatraktori 
Cutting along the strip road - fo rvarder 

50 

30 

1983 

30 

1983 

2 Hakkuu palstalle - .koneellinen kasaus - kuormatraktori 
Cutting in the cutting area - mechanical bunching- forvarder 

50 

20 

1983 

20 

1983 

3 Kaato moot t orisahalla - koneellinen kasaus - prosessori/yksin puin - kuormatraktori 
Pover-sav felling - mechanical bunching - processor/one tree at a tice - forvarder 

Kaato moottorisahalla- koneellinen kasaus - prosessori/jouk.kokäsittely- k.uormatra..ktazl 
Power-sav felling - mechanical bunching - processor/mass handling- forvarder 

Kaato moo torisahalla - koneellinen kasaus - siirrettävä hak.kuri - kuorcatrak·tori 
Pover-saw felling - mechanical bunching - portable chipper - forvarder 

6 Harvesteri valikoivassa harvennuksessa- kuormatraktori 
Harvester in selective thinning- forwarder 

1 Harvesteri käytä väharvennuksessa - kuormatraktori 
Harvester in rot,t t h inni ng - forva.rder 

Kuva 3 . Kor Juun yksikkökustannukset I harvennuksessa 

Fig. 3. Unit cost of harvesting in the first thinning 



TAULUKKO 1 
Table 

Erittely 

Specification 

Leimikon korjuukustannukset . I harvennus 

Per-unit coat of harvesting. First thinning 

1973 1983 

Tihe)s 
Leimikko Tiheys 30 m3/ha, 

50 m /ha, 
ajouraväli 

Stand ajouraväli 35 m 30 m 
Volume 30 cu.m(s)/ha, Volume 50 
strip road spacing cu.m(s)/ha 
35 m strip road 

apacing30m 

1983 

Tihe)s 
50 m /ha, 
ajouraväli 
20 m 
Volume 50 
cu.m ( s);ha, 
strip road 
spacing 20m 

mk/m3 -marks/cu.m(s) 

Hakkuu ajouran varteen Kuusivaltainen 
19,5 30,0 28,5 29,0 - kuormatraktori lspruce-domina tee 

1 
Cutting along the strip road Mäntyvaltainen 16,0 25,5 24,0 24,5 - forwarder Pine-dominated 

Hakkuu palatalle - koneellinen Kuusivaltainen 
22,5 33 ,5 31 ' 5 32,0 kasaus - kuormatraktori Spruce-dominated 

2 
Cutting in the cutting area - 1 Mäntyvaltainen 
mechanical bunching - forwarder Pine-dominated 19,5 29 ,0 27,0 27,5 

Kaato moottorisahalla - koneel-
linen kasaus - prosessori/ Kuusivaltainen 48,0 55,0 50,0 43,0 yksin puin - kuormatraktori l5pruce-dominated 

3 
Power-saw felling - mechanical Mäntyvaltainen 

47,5 52 ,5 49,5 43,0 bunching - proceasor, o·ne tree Pine-domina ted 
at a time - forwarder 

Kaato moottorisahalla - koneel-
linen kasaus - prosessori/ Kuusivaltainen 44,0 47 , 0 41,5 35,0 

4 
joukkokäsittely - kuormatraktor · ~pruce-dominated 

Power-saw felling - mechanical Mäntyvaltainen 42,5 46,0 41 ,o · 34 ,o bunching - processor, mass- Pine- domina ted 
handling - forwarder 

Kaato moottorisahalla - koneel-
linen kasaus - siirrettävä Kuusivaltainen 

34,5 42 ,5 38 ,5 36,0 hakkuri - kuormatraktori Spruce-dominated 
5 

Power-aaw felling -mechanical Mäntyvaltainen 
34,5 42,0 38 , 0 36,0 bunching - portable chipper - Pine-domina ted 

forwarder 

Harveateri valikoivassa har- Kuu.sivaltainen - - - 33,0 vennuksessa - kuormatraktori Spruce- dominated 
6 Harvester in selective thinning Mäntyvaltainen - - - 33,5 - forwarder Pine-dominated 

Harvesteri käytäväharvennuk- Kuusivaltainen 
sessa - kuormatraktori Spruce-dominated - - - -

1 
Harvester in row thinning Mäntyvaltainen - - - -- forwarder Pine-domina ted 

Tihe~a 
50 m /ha, 
käytävä-
harvennus 
Volume 50 
cu.m(s);ha, 
row 
thinning 

-
·-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

21 ,o 

21,0 
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1 Hakkuu ajouran varteen - koneellinen kasaus - kuormatraktori 
Cutting along the strip road - mechanical bunching - forwarder 

2 Hakkuu palstalle - koneellinen kasaus - kuormatraktori 
Cutting in the cutting area - mechanical bunching - forvarder 
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1963 

3 Kaato moottorisahalla -koneellinen kasaus - prosessori/yksin puin - kuormatraktori 
Pover-sav felling - mechanical bunching - processor, one tree at a tice - forvarder 

4 Kaato moottorisahalla- koneellinen kasaus - prosessori/joukkokäsittely- kuormatraktori 
Power-sav felling - mechanical bunching - processor, mass-handling - forvarder 

6 Harvester i valikoi vassa harvennuksessa - kuormatraktori 
Harvester in selecti ve cutting- forvarder 

7 Harvesteri käytäväharvennuk.sessa - kuormatraktori 
Harvester in row thinning - forwarder 

Kuva 4. Korjuun yksikkökustannukset II harvennuksessa 

Fig. 4. Unit cost of harvesting in the second thinning 



TAULUKKO 8 
Table 

Erittely 

Specification 

Laimileon korjuukustannukset. II harvennus 

Per-uni t cost of harveating. Second thinning 

1973 1983 

Tihe3s 
Leimikko Tiheys 45 m3/ba, 

80 m /ha, 
ajouraväli 

Stand ajouraväli 35 m 30 m 
Volume 45 cu.m(s)/ha, Volume 80 
strip road spacing cu.m(a)foa, 
35 m strip road 

spscing 30m 

1983 

Tihe3s 
80 m /ha, 
ajouraväli 
20 m 
VolUIIle 80 
cu.m( s);ba, 
strip road 
siBclng 20m 

mk/m3 - marks/cu .m(s) 

Hakkuu ajouran varteen - tukin 
koneellinen kasaus - kuorma- Kuusivaltainen 

16,0 23,5 21,5 21 ,o traktori Spruce-domina tee 
1 

Cutting along the strip road - Mäntyvaltainen 14,0 21 ,o 19,0 18,5 mechanical buncbing - Pine-domina ted 
forwarder 

Hakkuu palstalle - koneellinen Kuusivaltainen 17,0 24,0 22,5 20,5 kasaus - kuormatraktori "'pruce-domina tee 
2 

Cutting in the cutting area - Mäntyvaltainen 16,0 22,5 20,5 19,0 mechanical bunching - forwarder Pine-dominated 

Kaato moottorisahalla - koneel-
linen kasaus - prosessori/ Kuusivaltainen 

26,5 29,0 24,0 23,0 ·yksin puin - kuormatraktori ~pruce-dominated 
3 

Power-saw felling - mechanical Mäntyvaltainen 29,5 33,0 27,0 26,0 bunching - processor, one tree Pine-domina ted 
at a time - forwarder 

Kaato moottorisahalla - koneel-
linen kasaus - prosessori/ Kuusivaltainen 20,5 22,5 20,0 18,0 joukkokäsittely - kuormatraktoM ~pruce-dominatee 

4 
Power-saw felling - mechanical Mäntyvaltainen 

25,0 27,0 22,0 19,5 buncbing - processor, mass- Pine-domina ted 
handling - forwarder 

Harvesteri valikoivessa har- Kuusivaltainen 20,0 vennuksessa- kuormatraktori Spruce-dominatec - - -
6 

Harvester in selective thinning Mäntyvaltainen - - - 22,0 - forwarder Pine-domina ted 

Harvesteri käytäväharvennuk- Kuusivaltainen - - - -sessa - kuormatraktori ~pruce-dominated 
7 

Harvester in row thinning Mäntyvaltainen - - - -- forwarder Pine-domina ted 

Tihe3s 
80 m /ha, 
käytävä-
harvennus 
Volume 80 
cu.m(s)/h.a, 
row 
thinning 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

15,5 

17,0 

17 



Miestyöpäivää1m3 
Man-de.ys/cu.m (s) 

0 . 200 3 
r-

I HARVENNUS 
First Thinning 

5 
2 4 , 

r- r-

1 
r-

0 . 100 

0 

Tiheys , m3 /he. 30 
Volume, cu.m(s)/he. 
Ajoure.väli , m 
Strip roe.d 
spe.c1ng, m 

Vuosi - Yee.r 

35 

1973 

2 
r-

1 
:-

3 -
4 5 

1-t- 6 
t-

50 

20 

1983 

II HARVENNUS 
Second Thinning 

2 
r-

1 
r- 2 

3 
lr-

-- r-

4 
r-

7 2 4 r-
r-- 5 

r- 6 

n 
Bo 

35 20 

1973 1983 

1 He.kk~u ajouran varteen- koneellinen ke.se.us (II he.rv . )- kuormatraktori 
Cutt1ng along the strip roe.d - mechanice.l bunching (2nd thinning) - forve.rder 

2 Hakkuu palstalle - koneellinen ke.se.us - kuormatraktori 
Cutting in the cutting e.ree. - meche.nical bunching - forve.rder 

3 Ke.e.to moottori~e.he.lle. - ko~eellinen ~e.se.us - prosessori/yksin puin - kuormatraktori 
Pover-se.v fell1ng- meche.n1cal bunch1ng- processor , one tree e.t e. time- forve.rder 

4 Kaato moottorisahalla- koneellinen ke.se.us - prosessori/joukkokäsittely- kuormatraktori 
Pover-se.v felling- meche.nice.l bunching- processor , me.ss-he.ndling- forve.rder 

Kaato moottorisahalla - koneellinen ke.se.us - siirrettävä he.kkuri - kuormatraktori 
5 Pover- Pav felling - meche.nical bunching - por te.ble chipper - forvarder 

6 He.rvesteri valikoive.sse. he.rvennuksesse.- kuormatraktori 
He.rveste r in selective thinning- forve.rder 

He.rveste ri käytävähe.rvennuksesse. - kuormatraktori 
7 He.rvester in rov thinning - forve.rder 

Kuva 5. Mi estyöpanokset lasketuissa korjuuvaihtoehdoissa 

Fi g . 5. Man-vork inputs in the ce.lculated harvesting e.lternatives 

Tiheyden kasvaessa ja ajouravälin kaven
tuessa ihmistyövaltaisten ja koneel lis
ten menetelmien väliset erot kui tenkin 
pienenevät . Samoin supistuu kuus ile imi
kon ja mäntyleimikon välinen kustannusero, 
l ähinnä kar sinnan va i kutuksen pienenemi
sen johdosta . Siir tyminen käytäväharven
nukseen mer kitsisi mahdollisuutta alittaa 
ihmistyövaltaisten kor juumenetelmien kus 
tannukset sekä I että I I harvennukses sa 
jo vuosikymmenen vai hteen j äl keen. 

I har vennuksen kor juuvaihtoehtoja tarkas
teltaessa todetaan , ettei pel kästään kus
tannussyistä ole mahdollista ottaa käyt
töön koneellisia kor juumenet elmiä vali-
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koi van har vennuksen periaatteella toimit
taessa. On kuitenkin kor ostettava sitä , 
et tä siirrettävään hakkuriin perustuvas
sa ketjussa (5) ei ole otettu huomioon 
oksar aaka- aineesta saatavaa raaka- aine
l i säys tä . Jos tällaiselle raaka-aineelle 
l öytyy taloudellista käyttöä , tätä vaih
toehtoa voidaan pitää lupaavimpana I 
harvennuksen koneellisena kor juumenetel
mänä . Jos ihmi s työvaltaisista menetelmis
tä j oudut aan työvoiman niukkuuden vuoksi 
luopumaan , mer ki t see s e vakavaa haastetta 
nimenomaan I harvennuksen kor juuol osuh
tei den kehittämiselle . ·luussa tapaukses
sa ovat kor juukustannusten nousut todell a 
huomattavat . 

) 



II harvennuksessa näkymät ovat koneellis
tamisen kannalta selvästi paremmat. Ih
mistyövaltaisten ja koneellisten menetel
mien väliset erot eivät ennustejakson lo
pulla ole enää kovin suuret. Jos leimikon 
tiheys voidaan nostaa laskelmassa esite
tylle 80 m3/ha:n tasolle ja kaventaa ajo
uraväli 25 ... 30 m:iin, tulee joukkokäsit
telyyn perustuva prosessori-ketju kannat
tavaksi viimeistään ensi vuosikymmenen 
puolen välin tienoilla. 

3.3 Tuottavuus ja työvoiman tarve 

Korjuuvaihtoehtojen edullisuutta arvioi
taessa joudutaan kustannusnäkökohtien li
säksi kiinnittämään huomiota korjuuketju
jen vaatimiin työpanoksiin. Näkyvissä 
oleva työvoiman niukkuus saattaa pakottaa 
valitsemaan työvoiman käytön kannalta 
edullisia korjuuvaihtoehtoja, vaikka ne 
eivät sillä hetkellä vielä olisikaan kus 
tannuksiltaan edullisi~pia. 

Kuvassa 5 on esitetty laskettujen korjuu
ketjujen vaatimat miestyöpanokset vuosina 
1973 ja 1983 kuvassa mainituissa olosuh
teissa. Korjuuolosuhteiden ja koneiden 
nykyisen teknisen tason takia eivät ko
neelliset menetelmät tällä hetkellä näytä 
vähentävän miestyön tarvetta ihmistyöval
taisiin menetelmiin verrattuna I harven
nuksessa. Sen sijaan II harvennuksessa 
voitaisiin esimerkiksi ajouralla toimi
valla prosessorilla jo nyt päästä alhai
sempiin miestyöpanoksiin. olemmissa ta
pauksissa rasittavat koneellisia menetel
miä tässä suhteessa puiden erillinen ka
saus ja puun pienestä koosta johtuva 
prosessorin alhainen tuotos . 

Koneiden kehittyminen , ajouravälin kaven
tuminen ja leimikon tiheyden suureneminen 
johtaisivat merkittävään miestyötarpeen 
supistumiseen. I harvennuksessa työvoi
man tarve vähenisi koneellisiin menetel
m11n siirryttäessä keskimäärin puoleen . 
II harvennuksessa prosessoriketjujen 
työvoiman tarve taas olisi vain noin 
kolmasosa ja harvesteriketjujen ainoas
taan noin neljäsosa ihmistyövaltaisten 
korjuumenetelmien vaatimasta työvoiman 
tarpeesta. Tosin työvoiman tarvetta 
laskettaessa on lähdetty siitä, että 
20 m:n ajouraväliä käytettäessä ei 
enää ole tarpeellista suorittaa erillis
tä kasausta esimerkiksi prosessoria 
käytettäessä. Samoin edellyttävät edul
lisimmat harvesterivaihtoehdot käytävä
harvennusta. 

4 KASVATUSHAKKUULEIMIKOIDEN KORJUU 
PUUNTUOTTAMISEN KANNALTA 

4.1 Korjuu- ja tuottamisnäkökohtien 
yhteen sovittaminen 

Kasvatushakkuuleimikoiden korjuuvaihto
ehtojen valinnassa on otettava huomioon 
puuntuottamisnäkökohdat. Leimikon ti
heyttä ei voida lisätä rajattomasti kas
vatustavoitteiden kärsimättä , ja korjat
tavan puun koko pysyy suhteellisen piene
nä taimiken hoito- ym. toimenpiteistä 
huolimatta. Kasvupinta-alan tehokkaaseen 
käyttöön kohdistuva vaatimus puolestaan 
rajoittaa konekaluston liikkumiseen ja 
puun käsittelyyn tarvittavaa tilaa. Sa
moin joudutaan varomaan kasvatettavaksi 
jätettyä puustoa, koska vahingot aiheut
tavat helposti puun arvoa alentavia laho
vikoja tai kasvuhäiriöitä . 

Pelkästään puuntuottamista ajatellen 
olisi toivottavana pidettävä mm. pieni
kokoisten ja keveiden koneiden käyttöä, 
mahdollisimman harvoja ja kapeita ajo
ur1a sekä korjuun suorittamista mieluim
min talviaikana. Kun tähän lisätään 
puun pienestä koosta johtuva käsittely
ongelma sekä jäävän puuston käsittely
laitteiden suuntaamiselle, kaluston 
liikkumiselle ja puutavaran sijoittami
selle aiheuttama vaikeus, joudutaankin 
koneellistamisratkaisuja etsittäessä 
vaikean ongelman eteen. 

Ongelman ratkaisemiseksi tulisi talou
dellisin laskelmin selvittää puuntuotta
mis - ja korjuutoimenpiteiden vaikutukset 
toisiinsa. Laske~iin liittyvien monien 
epävarmuustekijöiden takia ei tällaisia 
täydellisiä koordinointilaskelmia kui
tenkaan ole tässä yhteydessä suoritettu, 
vaan on tyydytty eräisiin leimikoiden ti
heyttä, ajouria ja korjuuvaurioita koske
viin suuntaa antaviin laskelmiin. 

4.2 Yhteen sovittamisessa 
huomioon otettavat tekijät 

4.2.1 Leimikon tiheys 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, kasvatus
hakkuuleimikoiden pinta-alakohtaiset 
käyttöpuukertymät ovat jo nyt korjuun 
kannalta sangen alhaiset. Siirryttäessä 
koneellisiin korjuumenetelmiin leimikon 
tiheyden merkitys lisääntyy . ykyiset 
alhaiset kertyrnät johtuvat pääasiassa kas
vatusmetsiemme pienistä puustopääonista 
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sekä liian usein toistuvista harvennuk
sista. Asiaintilan perussyyt lienevät 
lähinnä luontaisesti syntyneiden puusto
jen rakennevirheissä ja metsänomistajien 
jatkuvien metsätulojen tarpeessa. 

Kasvatusmetsien puustopääomien kohotta
minen nykyisestään on myös puuntuottami
sen kannalta välttämätöntä. Tehdyt tut
mukset (esim. VUOKILA 1969) osoit
tavat, että siirtyminen harvemmin toistu
viin harvennuksiin ja harvennuskertaisen 
kertymän lisääminen tätä kautta ei ole 
ristiriidassa puuntuottamisen tavoittei
den kanssa. Korjuun vaatimus nykyistä 
tiheämmistä kasvatushakkuuleimikoista 
tuntuu näin ollen toteuttamiskelpoiselta. 

4.2.2 Ajourat 

Eniten keskustelua on käytännön kentällä 
aiheuttanut kasvatusmetsien korjuuseen 
sovellettava ajouraverkko. Riippumatta 
käytettävästä korjuukalustosta joudutaan 
puun ulos ottamiseksi avaamaan tarpeelli
set kulkureitit. Näihin käytetty pinta
ala jää pois kasvatuspinta-alasta kierto
ajan loppuun asti. Tämän pinta-alan suu
ruus taas riippuu siitä , miten leveitä 
ajourat ovat, miten tiheässä niitä on 
ja miten maasto ja leimikon rajaus sal
livat urien tarkoituksenmukaisen sijoit
telun esimerkiksi luontaisia aukkokohtia 
hyväksi käyttäen. Pelkkä leveyteen ja pi
tuuteen perustuva pinta- alalaskelma ei 
pysty kuvaamaan ajouraverkon vaikutusta 
puuntuottamiseen, vaikka se onkin teo
reettisesti laskelman peruslähtökohta. 

Koska tarkkoja empiirisiä tutkimuksia 
ajouraverkon vaikutuksesta puun kierto
aikaiseen tuottoon e~ ole tehty, ei 
sen todellinen vaikutus ole täysin 
selvillä . Eräät teoreettiset laskelmat 
osoittavat kuitenkin, että ajourien hait
toja tuottamisen kannalta on ylikorostet
tu. Esimerkiksi 4 m leveät ajourat 30 
m:n välein näyttäisivät vähentävän kier
toaikaista tuottoa ainoastaan 1 ... 1.5 %:n 
verran (VUOKILA 1969). Tämä edellyttää 
kuitenkin korjuun suunnittelun ja leima
uksen välistä yhteistyötä, jotta ajoura
verkko voidaan ottaa huomioon yksilöintiä 
suoritettaessa. 

Täyskoneellisiin korjuumenetelmiin siirty
minen valikoivassa harvennuksessa vaatii 
todennäköisesti nykyistä leveämpiä ja 
tiheämmässä olevia ajouria. Tällöin 
tuskin voidaan kokonaan välttyä tuotto
tappioilta. Tämä saattaa kuitenkin olla 
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taloudellisesti edullisempi ratkaisu kuin 
esimerkiksi kokonaan harvennuksista luo
puminen tai siirtyminen systemaattisiin 
harvennuksiin. Asian varmistamiseksi 
olisi tarpeellista suorittaa koko kierto
aikaan kohdistuvia koordinointilaskelmia. 

4.2.3 Korjuuvauriot 

Korjuun aiheuttamien vaurioiden ja niiden 
merkityksen osalta on vielä osin selvit
tämättömiä kysymyksiä. Tähänastiset 
tutkimukset osoittavat kuitenkin , että 
runkoon, juurenniskaan ja lähellä runkoa 
juuristoon kohdistuvat vauriot aiheutta
vat lahoamisriskin etenkin kuusikoissa. 
t!Ji t ä suurempi ja mitä syvempi vaurio on, 
sitä todennäköisempää on lahon syntyminen 
ja sitä nope~in laho etenee. yös vau
rion syntymisen ajankohta vaikuttaa laho
amiseen. Selviä kasvuhäiriöitä sen sijaan 
ei näytä aiheutuvan tavallisista pintavau
rioista, vaan ainoastaan juuristoon koh
distuneista suurehkoista katkeamisvauri
oista. Kasvuhäiriö on kuitenkin lyhytai
kainen (Harvennuspuun korjuu{lSOMÄKI 1972). 

Kor juun kannalta on merkittävää se, että 
korjuukaluston laatu ei oleellisesti vai
kuta vaurioiden syntymiseen . Esi merkiksi 
kevyen linjan koneiden käyttäminen kas
vatusmetsien puunkorjuussa ei välttämättä 
pienennä vahingoittumisriskiä , vaan suu
rempi merkitys on käytetyllä korjuumene
telmällä. t.1yös puuston parempi vastus
tuskyky nuorella iällä myöhäisempään ke
hitysvaiheeseen verrattuna vähentää en
simmäisissä harvennuksissa aiheutettujen 
vaurioiden seurannaisvaikutuksia . To
dettakoon lisäksi, että vaurioiden estä
miseksi pidetään tutkimustulosten perus
teella tärkeänä riittävää ajouraleveyttä, 
esimerkiksi 4 ••• 5 m:ä (Harvennuspuun kor
juu/ISOMÄKI 1972). Tämä sopii hyvin yk
siin aikaisemmin esitetyn ajouran leven
tämisen vaatimuksen kanssa. 

Korjuuvaurioiden merkitys on v~~me vuosi
na korostunut lähinnä ympärivuotiseen 
korjuuseen siirtyt:J.isen johdosta. Koneel
liset korjuumenetelmät edellyttävät ympä
rivuotista toimintaa, minkä takia vaurio
kysymykseen on pakko kiinnittää nykyistä 
enemmän huomiota . !Jitä enemmän tutki
mukset tuovat lisävalaistusta vaurioiden 
syntymiseen ja seurausvaikutuksiin, sitä 
paremmin vaurioita voidaan ennakolta 
ehkäistä ja niiden seurauksia lieventää. 
Tehostetun työnjohto- ja työntekijä
koulutuksen, ammattitaitoisen korjuu
suunnittelun ja oikean ajoituksen avulla 
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voidaan korjuuvaurioiden syntymistä var
masti ehkäistä. Mahdollisuudet vaurioi
den seurausten estämiseksi kemikaaleilla 
tai muilla suojausaineilla ovat tutki
matta. 

Vaurioiden ja niiden seurausvaikutusten 
taloudellisen arvon määrittäminen vaatii 
koko kiertoaikaan kohdistuvia tutkimuksia . 
Arvohan riippuu esimerkiksi vaurioiden 
vaikutuksesta kasvuun, lahon etenemisestä 
seuraavaan hakkuukiertoon mennessä, puu
raaka-aineen teknisen laadun muuttumises
ta ja vaikutuksesta muiden tuhojen synty
miseen . 

5 KEHITTÄNISNÄKYMIEN SANELEMAT 
TOIMENPITEET 

5.1 Korjuuolosuhteet 

Suoritetut laskelmat osoittavat, että 
myös kasvatusmetsien puunkorjuussa on 
pakko pyrkiä koneellistamisen avulla tur
vaamaan taloudelliset mahdollisuudet kas
vatushakkuissa kertyvän puun talteen otta
miseksi. Pitäytyminen ihmistyövaltaisiin 
korjuumenetelmiin johtaa nimittäin ennen 
pitkää siihen, ettei kasvatushakkuiden 
suorittamiseen jää enää taloudellista ka
tetta . Tosin korjuuolosuhteita ja kor
juukalustoa kehittämällä on mahdollista 
parantaa ihmistyövaltaistenkin korjuume
netelmien taloudellisuutta, mutta näillä 
ei perusongelmaa kuitenkaan pystytä rat
kaisemaan. Toisaalta voidaan todeta, 
että ellei korjuuolosuhteita voida kehit
tää nykyisestään, ei myöskään täyskoneel
listen korjuumenetelmien käyttöönottoon 
ole mahdollisuuksia. 

Korjuuolosuhteiden kehittämistavoitteista 
mainittakoon tärkeimpinä seuraavat. 

Ensiharvennuksessa korjattavan puun koon 
suurentaminen ja Uipimittajakautuman su
pistaminen. Tähän voidaan vaikuttaa 
perustamalla uudet metsiköt ja harventa
malla olemassa olevat taimistot sellai
siksi , että kaikki puut I harvennuksessa 
saavuttavat riittävän koon, jona nykynä
kymien mukaan voidaan pitää vähintään 
0 . 050 m3 : ä/runko. Lisämahdollisuuksia 
tarjoavat rodunjalostus ja lannoitus. 
Siirtyminen systemaattisiin harvennuk
siin tai lyhyen kiertoajan käyttöön esi
merkiksi kuitupuun kasvattamisessa, jol
loin harvennusta ei välillä suoritettai
si, vähentäisi puun koon vaikutusta kor
juukustannuksiin, mutta biologisten perus-

selvitysten puuttuessa e1 näihin ole mah
dollista ottaa kantaa. 

Pinta-atakohtaisen käyttöpuukertymän ti
sääminen. Tarkoituksen saavuttamiseksi 
olisi paaosa nykyisistä, puustopääomal
taan liian vähäisistä kasvatusmetsistä 
jätettävä lepovaiheeseen. Juuri nyt 
siihen olisikin hyvät mahdollisuudet, kos
ka lähivuosikymmenien hakkuut olisi met
sien ikäluokkarakenteen vuoksi muutenkin 
kohdistettava uudistamiskelpoisiin met
Slln. Kun seurauksena joka tapauksessa 
on myöhemmin kasvatusmetsien runsaus, 
olisivat nyt lepoon jätetyt, sekä puun 
tuottamisen että korjuun kannalta epä
tyydyttävät kasvatusmetsät parin vuosi
kymmenen kuluttua edullisia korjuukoh
teita. Käytännön tulokseen johtavana 
toimenpiteenä pitäisi harkita nykyisin 
käytössä oleviin harvennusmalleihin li
sättäväksi esimerkiksi puuston ikään ja 
boniteettiin sidotut puustopääomatavoit
teet ennen harventamista . Tällä rajat
taisiin harvennuskertojen lukumäärä ja 
harvennuskertaisen kertymän suuruus, 
koska alaraja on harvennusmalleissa jo 
ennestään. Tavoitekertymäksi tulisi 
asettaa boniteetin ja puulajin mukaan 
40 ... 50 m3/ha. 

Yhtenäisiin ja nykyistä suurempiin met
sikk6kuvioihin pyrkivä metsien käsittety . 
Rationaalista kasvatusleimikoiden korjuu
ta vaikeuttavat jo nykyään kasvatushak
kuukuvioiden pienuus ja niiden esiintymi
nen suurempien leimikkokokonaisuuksien 
usein hajallaan sijaitsevina os1na . 
Metsien käsittelyä on välttämättä oh
jattava siten, että tulevaisuudessa 
korjuuta päästään suorittamaan tarpeeksi 
laaja-alaisilla kuvioilla nykyistä yhden
mukaisemmissa olosuhteissa . Metsänhoito
ohjeissa olisi sallittava pienien metsik
kökuvioiden yhdistäminen suurempiin koko
naisuuksiin, vaikkei se aina olisikaan 
puuntuottacisen kannalta lyhyellä tähtä
yksellä tarkasteltuna tarkoituksenmukais
ta. Nykyiset yksityismetsiä koskevat 
ohjeet sallivat tällaisen menettelyn ai
noastaan alle 0.5 ha:n kuvioilla . Rajaa 
ja ohjetta olisi muutettava siten, että 
määrääväksi tulisi pinta-alan sijasta 
riittävä hakkuukertymä. Periaatteena 
olisi se, että tällainen kuvio tai usean 
lähekkäisen kuvion muodostama alue voi
taisiin kannattavasti korjata erillisenä 
käsittely- yksikkönä. 

Ajourien vätin kaventaminen ja teveyden 
tisääminen . Ajourien tihentäminen ja le
ventäminen nykyisestään ei puuntuottami-
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sen kannalta luonnollisestikaan ole toi
vottavaa. Korjuun kehittämiseksi on kui
tenkin tarpeellista päästä nykyistä pie
nempään ajouraväliin ja leveämpiin ajo
uriin. Jotta valikoivaa harvennusta voi 
taisiin käyttää ainakin niin kauan, kuin 
se on tarpeellista, on ajourien leveyden 
pakko olla 4 •.• 5 m, mikä vaurioiden vält
tämisen kannaltakin todettiin tarpeelli
seksi jo nykyisillä korjuuratkaisuilla 
toimittaessa . Ajourien tiheys r11ppuu 
ratkaisevasti käytettävästä korjuumene
telmästä ja -kalustosta. Esimerkiksi 
ihmistyöhön perustuvaa kasausta käytet
täessä on maksimivälinä pidettävä 30 m:ä . 
Ajouralla toimivan harvesterin ei voida 
olettaa toimivan uralta poikkeamatta yli 
20 m:n uravälillä, ja prosessorin käyttö 
vastaavissa olosuhteissa vaatii enintään 
25 ... 30 m:n ajouravälin. Teoriassa voi
da_n tietysti päästä hyvinkin pitkiin 
kaato- ja tarttumapuomiratkaisuihin tai 
vaikkapa kauko-ohjattuihin muihin puun 
hakuun soveltuviin laitteisiin, mutta 
käytännössä tämä todennäköisesti johtaa 
liian suureen ajanmenekkiin ja saattaa 
pystypuustosta johtuvien näkö- ja ohjaa
miseste i den takia tulla lähes mahdotto
maksikin . 

Ihmistyövaltaisten korjuumenetelmien ta
loudellisuuden parantamiseksi, vaurioiden 
syntymisen estämiseksi ja koneellisten 
korjuumenetelmien käyttöönoton mahdollis
tamiseksi näyttää tarkoituksenmukaiselta 
asettaa tavoitteeksi 4 ... 5 m:n ajoura
leveys ja 25 ... 30 m:n ajouraväli . Näistä 
tavoitteista voidaan tietysti tinkiä, jos 
esimerkiksi pientraktoreiden tai muiden 
teknisten ratkaisujen avulla päästään ta
loudellisesti tyydyttäviin kasvatusmetsi
en korjuumenetelmiin. Myös metsien perus
tamiseen ja käsittelyyn liittyvät mahdol
liset uudet ratkaisut saattavat aikanaan 
aiheuttaa muutoksia tämänhetkisiin käsi
tyksiin. 

Puu- ja puutavaralajien haittavaikutuksen 
poistaminen. Lasketuissa korjuuketjujen 
kustannuksissa ei ole mukana eri puutava
ralajien erillään pitämisestä ja lajitte
lusta johtuvia kustannuksia . Aikaisemmin 
suoritetut tutkimukset osoittavat, että 
tämä saattaa varsinkin kasvatusleimikois
sa olla eräs koneellistamisen pullonkaula . 
Yhden puulajin metsiköissä haitta on ver
raten pieni, mutta tällöinkin saattaa 
esimerkiksi pienen tukkimäärän pitäminen 
erillään kuitupuusta muodostua kustannus
rasitteeksi. Metsikköä perustettaessa 
sekä taimistoa perattaessa ja harvennet
taessa olisi korjuun kannalta edullista 
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pyrkiä yhden puulajin metsikköön. Toi
saalta pitäisi korjuussa päästä siihen, 
että muutenkin alhaisesta tiheydestä 
kärsivässä kasvatushakkuuleimikossa ei 
tarvitsisi suorittaa lajittelua metsässä. 
Olisi sen sijaan tutkittava mahdollisuuk
sia siirtää lajittelu tehtaille tai mui
hin sellaisiin kohtiin, joissa se voidaan 
suorittaa halvemmalla korjuun alkuvaihet
ta rasittamatta. 

5.2 Korjuumenetelmät ja -koneet 

5.2 .1 Ihmistyövaltaiset 
korjuumenetelmät 

Ihmistyövaltaisiin korjuumenetelmiin pi
täytymällä ei ole pitkällä tähtäyksellä 
mahdollista löytää riittävän taloudel
lista ratkaisua kasvatusmetsien puunkor
juussa. Näiden nenetelmien taloudellisia 
käyttöedellytyksiä voidaan kuitenkin jon
kin verran parantaa myös itse menetelmiä 
ja niissä käytettävää kalustoa kehittä
mällä . 

Hakkuutyövaihetta voidaan tehostaa siir
tymällä yksinkertaistettujen hakkuumene
telmien, vajaakarsinnan ja silmämääräisen 
katkonnan käyttöön nykyistä enemmän . Ka
sauksen koneellistaminen on myös tarkoi
tuksenmukaista . Tavaralajimenetelmää käy
tettäessä joudutaan kuitenkin lähitule
vaisuudessa turvautumaan hakkuumiehen 
suorittamaan kasaukseen palstalla . 

Koneellisen kasauksen kehittämisessä on 
päähuomio kiinnitettävä kasaukseen sopi
vien, riittävän ulottuvuuden omaavien 
puomirakenteiden sekä tarttumiseen so
veltuvien kasauspihtien kehittämiseen. 
Katkottua tavaraa kasattaessa ulottuvuu
den olisi oltava 8 ... 10 n, runkoja tai 
kokonaisia puita kasattaessa 6 ... 7 m. 
Harvennuspuun ollessa kyseessä voitai
siin sen S1Jaan tinkiä nostovoimavaati
muksesta ja siten keventää puomien 
rakennetta. Sitä paitsi saattaisi ky
symykseen tulla laitteiden tukeminen maan 
pintaan jonkinlaisen laskutelineen avulla. 
Samoin kuonnaajien rakennetta tulisi muut
taa muutenkin nostavatyyppisistä vetävä
tyyppisiksi, esimerkiksi nivel- ja tele
skooppiperiaatetta yhdistämällä. 

Kehittämisen arvoisilta näyttävät myös 
runkoina käsittelyyn perustuvat pitopuu
menetelmä ja Koiviston menetelmä, joita 
on käsitelty jo aikaisemmin. Viimeksi 
mainitussa menetelmässä, jossa runkojen 
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veto ajouralle tapahtuu osit.tain ja 
kääntäminen kokonaan pystyasennossa, 
näyttää sitä paitsi alustavien kokeilujen 
perusteella olevan jäävän puuston vauri
oitumista ajatellen etuja esimerkiksi 
vinssaukseen verrattuna . 

Vinssaukseen tai pientraktorin käyttöön 
perustuvien kasausmenetelmien heikkoutena 
on niiden alhainen tuottavuus. Työvoiman 
tarjonnan supistuessa ja ihmistyön hinnan 
kohotessa saattaa olla vaikeata saada 
niitä tulevaisuudessa taloudellisesti 
kannattaviksi . On kuitenkin korostetta
va pientraktorin edullisuutta puuntuotta
~lsen kannalta. Sen suorittama kasaus 

•parantaa sitä paitsi isojen ja kalliiden 
metsätraktoreiden taloudellista käyttöä 
l ähinnä tehostuneena kuormausvaiheena. 

Varsinaisen ku~jetuska~uston osa~ta on 
pääpaino pantava kaluston oikealle mitoi
tukselle ja käyttövarmuuden lisäämiselle . 
Vaikka nykyisen kaluston painolla ei ole 
voitu todeta olevan merkittävää vaikutus
ta vaurioiden syntymiseen, on alhainen 
pintapaine omiaan vähentämään raitei den 
muodostumisesta ja maaperän ehkä haitaui
sesta tiivistymisestä johtuvia riskejä . 
Viime vuosikymmeninä suoritetun voimak
kaan ojitustoiminnan seurauksena tulee 
sitä paitsi huomattava määr ä turvemaita 
harvennustoiminnan p11r11n, jolloin 
pintapaineen merkitys entisestään koros
tuu . Traktoreiden alustarakenteena tu
lisivat lähinnä kysymykseen joko "pehme
ät telat" tai leveät kumipyörät . Konei 
den ~uussa mitoituksessa joudutaan kor
juuolosuhteiden vaikutuksen lisäksi ot
tamaan huomioon tieliikennettä koskevat 
määr äykset . Kaluston mitoituksen osalta 
viitataan HAKO-toimikunnan julkaisuun 
Harvennuspuun korjuu (1972) . 

Ruotsissa ja Suomessa on viime aikoina 
pyritty kehittämään kuormatraktorin 
käyttöön perustuvia ratkaisuja, JOlssa 
katkonta ja karsinta suoritettaisiin 
kuormaukseen ja kuljetukseen liittyvänä 
toimenpiteenä . Ajatuksena on vetää koko
naiset puut kuormatilaan ja suorittaa 
katkaisu esimerkiksi kuormatilan perään 
sijoitetulla katkaisulaitteella . Kar
sinta tapahtuisi metsäkuljetuksen aikana 
kuormatilassa eräänlaisella "taskukarsin
taperiaatteella". Koska kokeiluista ei 
ole tarkempia tietoja käytettävissä , e1 
kuvatun korjuumenetelmän teknisistä ja 
taloudellisista mahdollisuuksista voida 
vielä tehdä johtopäätöksiä. Kuormatrak
torin perään asennettu katkaisulaite voi
si esimerkiksi Koiviston menetelmään yh-

distettynä olla käyttökelpoinen ratkaisu 
harvennuspuun korjuussa ennen varsinaisen 
monitoimikoneaikakauden alkua. 

5 . 2 . 2 Koneelliset 
korjuumenetelmät 

Pienikokoisen harvennuspuun käsittelyssä 
ja valmistamisessa ei ole mahdollista 
päästä taloudellisiin tuloksiin yksin 
puin käsittelevillä koneilla tai lait
teilla . Tavoitteeksi onkin koneiden ke
hitte~yssä asetettava usean puun käsitte
~y samanaikaisesti . Kaatovaiheessa tämä 
on vaikeimmin toteutettavissa varsinkin 
silloin, kun puut joudutaan valitsemaan 
yksitellen muun puuston joukosta. Neu
vostoliittolaiset ja ruotsalaiset koke i
lut ovat kuitenkin osoittaneet, että 
varustamalla kaatolaite puita pystyssä 
varastoivalla "taskulla", jolloin kaato
laitetta ei jokaisen kaatoleikkauksen 
jälkeen tarvitse siirtää harvesterin 
käsittelylinjalle tai ajouralle, saadaan 
20 ... 30 %:n tuotoslisä . Prosessorityyp
plslssä koneissa joukkokäsittely on 
huomattavasti helpommin toteutettavissa . 
Vaikeutena on l ähinnä puiden tai runkojen 
kerääminen käsittelyyn . Suunnattua kaa
toa ja erillistä keräyspuomia käyttäen 
tämäkin tuntuu toteuttamiskelpoiselta. 
Kokopuuhakkuria voidaan periaat t eessa 
pitää prosessorin er äänä muotona, jol
loin siihen pätevät s amat vaatimukset 
kuin prosessoriinkin . Haketusratkaisu 
vaatii kuitenkin erityisen huomion kiin
nittämistä tehokkaiden pakkosyöttölait
teiden aikaansaamiseen ja hakkeen tii
vistämiseen sekä kuljetukseen soveltuvan 
kaluston kehittämiseen. 

6 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
kasvatushakkuuleimikoiden puunkorjuun 
kehittämiseksi ovat seuraavat tavoitteet 
erityisen tärkeitä . 

A. Puuntuottamiseen ~iittyvät toimenpiteet 

I harvennuksessa korjattavan puun koon 
suurentaminen metsikön perustamiseen 
ja taimiston hoitoon liittyvillä toi
menpiteillä 

Kasvatushakkuuleimikoiden pinta- alakoh
taisen kertymän suurentaminen puusto
pääomia kohottamalla ja harvennusker
toja vähentämällä 
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Systemaattisten harvennusten biologis
ten perusteiden ja edellytysten sel
vittäminen 

B. Ihmisty6valtaisiin korjuumeneteUniin 
liittyvät toimenpiteet 

Puutavaralajien erottelemisesta joh
tuvan haitan poistaminen joko puutava
ralajeja yhdistämällä tai sallimalla 
nykyistä suurempi sekapuuosuus 

Ajourien välin kaventaminen nykyises
tään ja ajourien leveyden lisääminen 

Palstalle kasatun tavaran ja runkojen 
kasaamiseen soveltuvien, nykyistä 
ulottuvampien puomirakenteiden kehit
täminen 

C. Koneellisiin korjuumeneteUniin 
liittyvät toimenpiteet 
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I ja II harvennukseen soveltuvan jouk
kokäsittelyprosessorin tai kokopuu
hakkurin kehittäminen , jolloin on 
pantava erityistä painoa joukkokäsit
telyperiaatteelle ja riittäville 
ulottuvuuksille 

II harvennukseen sopivan harvesterin 
kehittäminen 

D. Puuntuottamisen ja -korjuun nivel
tämiseen liittyvät toimenpiteet 

Puuntuottamisen ja -korjuun koordi
nointia koskeviin laskelmiin tarvit
tavan tiedon kerääminen ja laskelmien 
laatiminen 

Kustannustason noustessa ja työvoiman 
niukkuuden lisääntyessä tilanne saattaa 
jo lähitulevaisuudessa olla sellainen, 
ettei osaa kasvatushakkuista tulevasta 
puusta enaa nykyisiä ihmistyövaltaisia 
menetelmiä käytettäessä kannata korjata. 
Harvennuksista luopuminen puolestaan mer
kitsisi mm. kiertoaikaisen, talteen saata
van kertymän huomattavaa pienenemistä ja 
loppuhakkuuolosuhteiden korjuullista heik
kenemistä nykyisestään sekä tinkimistä 
rodunjalostuksellisista , järeistämiseen 
tähtäävistä yms . tavoitteista. Esitetty
jen näkökohtien takia kasvatusmetsien kä
sittelyssä olisi pyrittävä ratkaisuihin, 
jotka mahdollistaisivat taloudellisten 
korjuumenetelmien käytön, sekä kehitettä
vä korjuumenetelmiä ja - koneita siten, 
että ne antavat mahdollisuuden kasvatuk
sellisten tavoitteiden periaatteiden säi
lyttämiselle. 
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CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF HARVESTING OF THINNINGS 

By Aarne Elovainio 

S u m m a r y 

The purpose of this study was to estab
lish the development aims to be fixed for 
the harvesting of timber 1n thinnings 
during the next ten years with reference 
to earlier investigations, statistical 
reports, and calculations . 

Today, less than one-third of the total 
timber harvest yearly comes from thin
nings, and this proportion will deerease 
further in the next ten years (Table l 
and Fig . l, p. 5 and 6). However, long
term prognoses show that the proportion 
of timber harvested in thinnings will in
crease appreciably towards the end of the 
century . It will reach its peak after 
the turn of the century when it will 
account for almost 60 per cent of the 
quantity of timber to be harvested. Tim
ber obtained from the first thinning, 
1.0 . . . 1 . 5 million solid cu.m per annum 
today, will begin to grow considerably 
already in the 1980s, however . 

The problems of harvesting thinnings 
arise chiefly from the low density of the 
thinning stands, the small size of the 
trees to be harvested and the obstacles 
to handling and vision created by the 
trees left growing (Tables 2-5, p. 7 and 
9 and Fig . 2, p . 8) . 

To analyse cost alternatives of harvestirg 
methods, the costs of certain labour
intensive harvesting systems and highly 
mechanised systems in different harvest
ing conditions now and after ten years 
were calculated (Figs . 3 and 4, p . 14 and 
16, and Tables 7 and 8, p. 15 and 17) . 
These calculations show that the econom
ics of harvesting thinnings can be im
proved distinctly even when labour-inten
sive methods are used by increasing the 
density and narrowing the strip road 
spacing. These changes are a condition 
for the application of mechanised harvest
ing. However , persistence in labour-in
tensive methods seem~ even in improving 

conditions, to become too expensive even
tually when related solely to harvesting. 

Given that the aims are profitable har
vesting for industrial use of the timber 
from thinnings and continuing observa
tion of the principles regulating im
proved wood yield, the following objec
tives can be set : 

1 . Enlarging tree size in the first thin
ning during the establishment of the 
stand and treatment of the young stand 

2. Raising the density of thinning stands 
by increasing the growing stock and 
reducing the number of thinnings dur
ing the rotation time 

3 . Studying the biologic conditions for 
systematic thinnings 

4. Narrowing the strip road spacing and 
increasing of the strip road width 

5 . Elimination of the drawback of grading 
timber assortments, either by com
bining assortments or permitting a 
bigger proportion of mixed tree spe
cies at the mills 

6 . Developing boom constructions with a 
longer reach for bunching timber lying 
scattered or in bunches in the cutting 
area 

7 . Developing a mass processor or full -
tree chipper for first and second 
thinnings; special emphasis must be 
placed on the mass-handling principle 
and sufficient radius 

8. Developing a harvester for second 
thinning 

9. Collection of data and performing the 
calculations for computation of the 
coordination of the production and 
harvesting of timber 
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