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TIIVISTELMX 

Tutkimus liittyy Pohjoismaiden neuvoston 
aloitteesta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa 
ja Tanskassa asianomaisten valtioiden 
rahei ttamina suori tettaviin yhteispohjois
maisiin mets~teknillisiin kehit~istut
kimuksiin. N~iden tutkimusten koordinoiva 
elin on Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd 
(NSR). Tutkimus kuu.Zuu Juuvennuksen ja 
taimiston ~sittelyn . koneellistamista kos
kevaan projektiin, jonka johtava maa on 
Ruotsi. 

Tutkimus koskee pit~, 3 ••• 6 m puutavaran 
se~ kokopuiden ihmistylJvaltaiseen hakk.uu
sesn, puomityyppisUUt kasausZaitteiZla 
tapahtuvaan kasaukseen ja ajouran varteen 
kasatun .puutavaran mets~uljBtukset~n perus
tuvia korjuuketjuja. Sen avulZa on st~lvi
tetty korjuumene te Zmien tuotos- ja kustan
nussuhteita kasvatusmetsiss~ tapahtuvan 
pit~ puutavaran korjuun edelleen kehit
tllmiseksi. 

MerkittltVirrmltt pit~ puutavaran korjuusta 
aiheutuvat Bdut lyhyBn kuitupuun .ja tukin 
korjuusBsn verrattuna kasvatushakkuissa 
ovat: 

- puutavarakappaleiden keskikoon suurene
minen 10 ••. 60% 

- suunnatuZZa kaadolZa mets~traktorin kuor
maimen ulottuviUe •aatavan puutavara
~ lis~tyminen 5 ••. 30% 

- ihmisvoimin suoritetun kasaustylJn v~he
neminen 

- mahdo Uisuus koko puutavaramctär~ kuor
maamiseen iZman koneellista kasaueta 
nykyisin ~tlJss~ olevilZa pit~Zottei
silla kuormaimilla mylJs 30 m:n ajoura
v~liä ~tet~essä 

- mahdolZisuta msts~traktorin kuormatiZan 
tshokk.aampaan hytX1k.Bi~ttlJlJn, kun tukki 
ja kuitupuu ajetaan samassa kuormassa 

Haittoja ovat: 

- puutavaran Zajittelun vaikeutuminen 
koneellisessa kasauksessa ja mets~
kuljetuksessa 

- jMv~ puuston korjuul Ze aihsuttaman 
haitan lisääntyminen kaikissa korjuu
vaiheissa 

- korjuuvaurioiden lis~ntyminen etenkin 
tiheissä puustoissa 

IhmistylJ~ suoritetun kasauksen v~hentyess~ 
mylJs koneellisen kasauksen tai pit~uZot
teisiZZa kuorma.imiZZa suoritetun kuormauk
sen tarve kasvatushakk.uuleimikoissa pitkää 
puutavaraa teh~essä kasv~ Pit~ puu
tavaran korjuu vähen~ ihmistylJpanosta 
2 .•. 25% lyhyen kuitupuun ja tukin korjuu
seen verrattuna ja ennen muuta "siirtää" 
ihmistylJpanosta hakkuumieheltä koneen 
kuljettajalle. 

KOrjuumeneteZmäVertailut eri harvennus
vaiheen leimikoissa tehtiin tutkimus~ 
tylJmaiden pääpuulajille: I ja II har
vennuksessa mänty, III harvennuksessa 
kuusi. 

I harvennuksessa tavaraZajimenetelmä, 
jossa tehtiin 3 ••• 6 m puutavaraa, osoit
tautui korjuukustannuksiltaan 2 •.. 12% 
kokopuumenetelmiä eduZZiseTm!<lksi, kun se~ 
tavaralajimeneteZm~ että kokopuumenete l 
mien kustannukset laskettiin runkopuu~J 
kohti. KOkopuume1j6telmien korjuukustan
nukset kokopuu~ kohti olivat sen sijaan 
pienermrät kuin tavapaZajimeneteZm~ korjuu
kustannukset. 

KOkopuumene te lmis ~ kustannuksiltaan edu l
lisin o U puiden siirtelykaato 45 °.-n ku Zmaan 
ajouraan nähden, kaadettujen puiden koneel
linen kasaus, puiden nippukatk.onta mootto
risahalla ajouran varressa ja katkottujen 
puiden metsäkuljetus. KaZZein oli mene
te l.m?i., miss~ kokopuut katkottiin kuor
mattaessa kuormaimeen asennetulZa katkonta
sahalla. 
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Kokopuumene te Zmissä konee Uisen kasauksen 
ja metsäku~jetuksen osuus koPjuukustannuk
sista vaihte~i 250 m:n ajomatka~~a 75:stä 
79 %:iin; ~oput o~i hakkuun osuutta. Tava
Pa~ajimenete~ässä kustannussuhde o~i päin
vastainen, hakkuu 56 %, konee~~inen kasaus 
ja metsäku~jetus 44 %. 

Ihmisty6panos o~i I haPvennuksen ·kckopu~
menetelmissä 0.85 •.• 0.91 ty6maatuntia/m 
ja talJaPa~imenete~ässä 1. 21 tytJmaatun
tia/m • 

Sekä II että III haPvennuksessa kustannuk
si~taan edu~lisinta oli 3 •.. 6 m puutavaPan 
suoPintaan pePUstuva koPjuu. Molemmissa 
haPvennuksissa menete~ien väliset .ePot 
jäivät kuitenkin VaPsin pieniksi, huoli
matta ePi kustannustekijtJiden (hakkuu, 
koneellinen kasaus, metsäku~jetus) me~ko 
suUPesta vaihte~usta. 

IhmistytJpanos oli II haPvennuksessa 3 •.. 6 
m puutavaPan ~evälleen tekoon pePUstuvassa 
menete~ässä 3 .•. 6% pienempi kuin suoPin
taan pePUBtuvassa menete~ässä. MYtJs III 
haPvennuksessa pitkän puutavaPan koPjuu
menete~issä ihmistytJpanosten ePot jäivät 
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pieniksi; ero 3 m kuitupuun ja tukin kop
juuseen VePPattuna puolestaan oli menete~
m<tn mukaan 2 •.• 10 %. 

PaPhaiten sekä teknisesti että koPjuukus
tannuksi~taan . todettiin 3 ••• 6 m puutavaPan 
koPjuun sove~tuvan III haPvennuksen o~o
suhteisiin. MytJs II haPvennukseen pitkän 
puutavaran koPjuumenete~ät ovat tekni
sesti sove~tuvia ja jokseenkin ki~pai~u
kykyisiä. 

Sen sijaan I haPvennuksessa jäävä puusto 
haittaa hakkuuta niin pa~jon, että se 
rajoittaa ki~pai~ukykyisten, hakkuumiehen 
kasausta sisä~tävimt pitkän puutavaPan 
koPjuumeneteZmien käyttlJär MYtJskäl:tn 
kokopuuna· koPjuu ei o~e I haPvennuksessa 
ePityisen tawudeLZista. Menete~ä, joka 
pePUstuu pePinteiseen lyhyen kuitupuun 
hakkuuseen. ajoUPan vaPteen, on I haPven
nuksessa toistaiseksi edu~~isin koPjuu
vaihtoehto, etenkin kun koneel~inen kasaus 
tai kuormaus pitkäu~otteisiHa kuormaimiUa 
voidaan jättää tä~~in kokonaan pois. Näin 
mytJs vältetäl:tn nuoPten puustojen koPjuu
vauPioiden lisääntyminen. 

~ 

) ... 



1 JOHDANTO 

Pitkällä puutavaralla tarkoitetaan ylei
sesti yli 3 m:~ ohjepituuksiin katkottua, 
karsittua puutavaraa. Pitkänä korjattavan 
sahapuun ohella on V11me YUosina alettu 
korjata yhä runsaammin myös pitkää kuitu
puuta. Vuonna 1977 Suomessa korjatusta 
kuitupuusta runsaat 10 % valmistettiin 
metsässä yli 3 m:n mittaiseksi ja arvioiden 
mukaan määrä kasvaisi vuoteen 1980 mennessä 
30 ••• 40 %:iin. Pääosa pitkästä kuitupuusta 
tulee nykyisin päätehakkuun luonteisista 
leimikoista, mutta myös kasvatushakkuilta 
korjatun pitkän kuitupuun määrä on v11me 
vuosina lisääntynyt. Hyvät edellytykset 
pitkän puutavaran korjuulle on luonut 
mittausmenetelmien, erityisesti pysty
mittauksen, kehittyminen ja yleistyminen. 

Metsäteho tutki yhdessä Enso-Gutzeit Osake
yhtiön, Oy W. Rosenlew Ab:n ja Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n kanssa kesä-marraskuussa 
1976 joitakin yleisesti käytössä olevia ja 
joitakin kokeilun luonteisia pitkän puuta
varan korjuumenetelmiä. Tutkimus suori
tettiin aikatutkimuksena. Sen avulla sel
vitettiin menetelmien tuotos- ja kustannus
suhteet kasvatusmetsissä tapahtuvan pitkän 
puutavaran korjuun edelleen kehittämiseksi. 
Tutkimus rajattiin koskemaan lähinnä va
paanpituisen, 3 .•. 6 m puutavaran ihmistyö
valtaista hakkuuta, koneellista kasaueta 
puomityyppisillä kasauslaitteilla ja 
koneellisesti kasatun puutavaran metsäkul
jetusta. Koska I harvennuksessa on jossa
kin määrin käytössä myös kokopuuna korjuu, 
laajennettiin käsite pitkä puutavara koske
maan I harvennuksessa myös kokopuuta. 

2 KORJUUMENETELMÄT JA TUTKINUSAINEISTO 

Tutkimusleimikot jaettiin eri harvennus
vaiheisiin: 

I harvennus (tukkien osuus 
II harvennus ( -"- -"-

II! harvennus ( -"- -"-

alle 5 %:n) 
6 ••• 30 %) 
yli 30 %:n) 

Tutkitut menetelmät on esitetty taulukossa 
1. Lisäksi selvitettiin hakkuun ja koneel
lisen kasauksen osalta kokopuumenetelmissä 
eräitä erilliskysymyksiä, kuten hakkuu
miehen suorittamaa kaadettavien puiden 
valintaa, puiden kaatosuunnan merkitystä 
sekä ajouralle kaadon jälkeen jääneiden 
tyvien katkontaa ja siirtelyä sekä puiden 
nippukarsintaa. 

Puiden katkoota suoritettiin kaikissa 
menetelmissä silmävaraisesti, karsinta 
tynkäkarsintana. 

Tutkimuskohteet valittiin leimikoita suun
niteltaessa. Näin kohteet pyrittiin saa
maan tutkimusolosuhteiltaan toisiaan vas
taaviksi ja tutkimusteknisesti mielekkäiksi. 
Valinnassa kiinnitettiin lisäksi huomiota 
siihen, että yhdessä leimikossa oli mahdol
lisuus tutkia useita korjuumenetelmiä. 

Tutkimuspaikkoina olivat Parikkala, Ruoko
lahti, Ruovesi ja Sääksmäki. 

Tutkimusolosuhteet esitetään taulukossa 2 
(s. 7) ja tutkimusaineiston määrä taulu
kossa 3 ( s. 7) • 

Hakkuumiehet olivat ammattitaitoisia ja 
vakinaisia. Kasauslaitteena oli I ja II 
harvennuksessa Normetin kasauspuomi (ulot
tuvuus maanpinnan tasossa 14.6 m). fuomi oli 
asennettu Valmet 880 S -runkojuontotrakto
riin (kuva 1, s. 7). I harvennuksessa oli 
lisäksi kasauskoneena Marttiinin liukupuo
milla varustettu Valmet 870 CK -metsätrak
tori (puomin ulottuvuus 9 .3 m). III har
vennuksessa puutavara kasattiin Valmet 870 
CK -esikasauskoneella (liukupuomin ulottu
vuus 10.0 m) (kuva 2, s. 7 ). Esikasauskoneen 
vinssiä ei kuitenkaan kasauksessa käytetty. 
Puutavara ajettiin I ja II harvennuksessa 
Valmet 870 CK -kuormatraktorilla lukuun 
ottamatta menetelmää (6), jossa tutkittiin 
kokopuiden nippukatkontaa kuormauksen yh
teydessä. Tällöin metsätraktorina cli Lokomo 
928, jonka kuormain oli varustettu ÖSA 772 
-katkontasahalla (kuva 3, s. 7) . !II har
vennuksessa metsäkuljetus tapahtui Brunett 
KL 836 B -kuormatraktorilla. 
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TAUWKKO 1 
Table 

Korjuumenetelmä 
Harvesting method 

j ... 
~ 

l 
~ 

~ 
1 
+' ... 
~ .. 
+' .. 
c .. 
f! .... . ..., .. .... .. 
~ 
~ 

E-< 

6 

I harvennus 
1st thinning 

1. 

2 . 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

II harvennus 
2nd thinning 

1. 

2 . 

III harvennus 
3rd thinning 

1. 

2 . 

3. 

5. 

Tutkitut korjuumenetelmät 

Harvesting methods studied 

Siirtelykaato 

Hakkuu 
Cutting 

Combined felling & bunching 

Korjuuvaihe 

Siirtelykaato + nippukatkonta moottorisahalla 
koneellisen kasauksen jälkeen 
Combined felling & bunching + bundle- bucking 
by pot.~er sazJ follooJing mechanised bunching 

Siirtelykaato (kaatosuunta 45°) + nippukatkonta 
moottorisahalla koneellisen kassuksen jälkeen 
Combined felling & bunching (felling direction 4:!') 
+ bwtdle-bucking by por.l81' sazJ fo llor.Jing 
mechanised bunching 

Siirtelykaato + yli 7 m:n puiden katkonta palstalls 
Combined felling & bunching + bucking of trees 
over 7 m in the cutting area 

_n_ 

Siirtelykaato 
Combined felling & bunching 

3 .•. 6 m, kasaus palstalle 
3 •• . 6 m, bunching in the cutting area 

3 • • . 6 m, levälleen 
3 ••• 6 m, no bunching 

3 ... 6 m, suorinta, ajoura vapaa 
3 ••• 6 m, straightening, strip road f'ree 

3 m, kasaus ajouran varteen, tukki levälleen 
3 m, bunching tC alongside strip rcmd, 
saz.~logs without bunching 

3 ... 6 m, kasaus palstalle 
3 ... 6 m, bunching in the cutting area 

3 •.• 6 m, suorinta, ajoura vapaa 
3 •. • 6 m, straightening, strip road f'ree 

3 .•. 6 m, suorinta, ajoura ei vapaa 
3 .• • 6 m, straightening, strip road not f'ree 

3 •.. 6 m, levälleen 
3 .• . 6 m, no bunching 

. 

Harvesting phase 

Koneellinen kasaus 
Mechanised bunching 

Normetin tasauslaite 
Normet buncher 
(Fig . 1) 

- "-

_11_ 

- "-

Ei suoritettu 
llot dons 

Liukupuomikuormai
mella varustettu 
tasaustraktori 
Bunching tractor 
with slide-boom 
loader 
(Fig. 2) 

Normetin tasauslaite 
llormet buncher 

Normetin tasauslaite 
Normet bunche1' 

Liukupuomikuoroai
mella varustettu 
kasaustraktori 
Bunching tracto1' llri.th 
slide-boont loadsr 

" - -

" - -

" - -

" - -

Metsäkuljetus 
Forest haulage 

Ni velpuomikuormaimella 
varustettu kuormatraktori 
Forwardsr with 
knuck le-boom loadsr 

- "-

-"-

Liukupuomikuormaimella 
varustettu kuormatraktori 
Forwardsr with long-reach 
loadsr (= slids-boom loader) 

Nivelpuomikuormaimella 
varustettu kuormatraktori 
( puiden katkonta kuormatta
essa Ösa-katkontaaahalla) 
Foruards1' with knuokle-boom 
loader (bucking while loadi"ii 
with Osa grapple saw) 
(Fig . 3) 

Nivelpuomikuormaimella 
varustettu kuormatraktori 
Foruarde1' with 
knuckle-boom loader 

Niverpuomikuormaimella 
varustettu kuormatrak·tori 
Forwardsr 1o1i.th 
knuckle-boom loads1' 

- "-

Nivelpuomikuormaimella 
varustettu kuormatraktori 
Foruard.1' with 
knuckle-boom loads1' 

" - -

" 

" - -

" - -



Kuva 1 . Normetin kasauslaite. Valok . Metsäteho 

Fi{J . 1. T1w llormet buncher. Photo by Metsäteho 

TAUWKKO 2 Tutkimusolosuhteet 

I II !II Erittely 
harvennus harvennus harvennus 

Pääpuulaji mänty mänty kuusi 

Oksaisuusluokka 2 2 3 
Pituusluokka 3 3 3 
Jäävä puusto keskim., n . 1 600 runk.oa/ha n. 900 n. 480 

Poistettu puita keskim., 
1 500 780 450 runkoa/ha 

Poistettujen runkojen 
keskikoko, dm3 

23x ) 70 220 

Poistuman tiheys , m3/ha 35x) 55 98 

Tukkien osuus, 0 28 68 % poistumaata 

Maastoluokka 1 1 1 

Ajouraväli, m 25 ... 30 25 .. . 30 30 

Ajouran leveys, m 4.0 4.0 4 . 0 

x) runkopuuta 

Kuva 2 . Valmet 870 CK - esikasauskone . Valok. ~letsäteho 

Fi{J . 2. T1w Val.met 870 CK pre-buncher. Photo by 
Metsäteho 

Kuva 3. Kourakuormaimeen asennettava 
Ösa 772 -katkontasaha. Valok. Metsäteho 

Fi{J. 3. The {Jaa 772 grappLe BCTJJ on a Zoader. 
Photo by Metsäteho 

TAUWKKO 3 Tutkimusaineiston määrä 

Koneel- Metsäkuljetus 

Harvennus- Hakkuu linen koneellisen kasauksen 
vaihe kasaus hakkuun jälkeen jälkeen 

Hakkuumie Puita, Yhteensä, Yhtejnsä, Kuormia , Yhteensä , Kuormia, Yhteensä, 
hiä kpl kpl. m3 m kpl m3 kpl m3 

I harvennus 6 10 507 251 158 16 46 56 211 

II harvennus 2 1 354 74 41 - - 8 69 

II! harvennus 2 2 101 502 470 - - 44 495 

Y h t e e n s ä 10 13 962 827 669 16 46 108 775 
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3 AJANMENEKKI, TUOTOS JA IHMISTYÖPANOS 

3.1 Hakkuu 

3.1.1 Yleistä 

Pitkän puutavaran hakkuussa katkonnan ja 
ennen kaikkea kasauksen määrä ' vähenee lyhy
en kuitupuun ja tukin hakkuuseen verrattu
na. Pitkän puutavaran hakkuumenetelmissä 
hakkuumies kantaa pölkkyjä varsin vähän ja 
kasaus perustuu lähinnä kaadon suuntauk
sella sekä pienempien pölkkyjen siirtelyllä 
aikaansaatuihin kouraisutaakkoihin. 

Hakkuumiehen suorittaman kasauksen maaran 
mukaan ryhmiteltynä pitkän puutavaran hak
kuumenetelmät ovat levälleen teko, suorin
ta eri muunnoksineen (ajoura ei vapaa, ajo
ura vapaa, Leka-menetelmä) sekä kasaus 
palstalle. Kasausta ajouran varteen ei 
pitkän puutavaran hakkuumenetelmissä käy
tetä. 

Pienpuun korjuusaa käytetyissä niin kutsu
tuissa siirtelykaatomenetelmissä kaadosta 
erillisen kasauksen osuus on myös vähäinen. 
Kasaus rajoittuu niissä lähinnä kaadettujen 
puiden tyvien yhteensiirtelyyn. Siirtely
kaatomenetelmissä kaadettuja puita ei myös
kään tavallisesti karsita. 

3.1.2 I harvennus 

Eri hakkuutyövaiheiden ajanmenekki puun 
koon mukaan esitetään liitteessä (s:lla 24). 
Näihin osa-aikafunktioihin perustuva hak
kuut uotos eri menetelmissä selviää kuvasta 
4. Tutkittujen erillismenetelmien hakkuu
tuotos selviää taulukosta 4 . 

' • 

Edullisin "kokopuumenetelmå" hakkuusaa oli 
leimattujen puiden siirtelykaato, eniten 
aikaa vaativa oli siirtelykaato ja kaadet
tujen puiden nippukarsinta. Nippukarsin
taa kokeiltiin siirtelykaatomenetelmissä 
sen vuoksi, että karsinta helpottaa oleel
lisesti käsittelyä koneellisessa kasauk
sessa ja metsäkuljetuksessa. Myös kuorman 
koko metsäkuljetuksessa karsinnan ansiosta 
kasvaa. 

TAUWICKO 4 Suht<!<!llinen hakkuutuotos I harvennuksen 
eri menetelmissä 

Puun koko, runkopuu-dm3 
Menetelmä 

~2~2P~~~~~~~~~ 
1 j a Si irtelykaat o , leimaus 
6 etukäteen 

2 j a Siir telykaato ja nippu-
3 katkonta koneellis<!n 

kasauksen jälkeen 

4 j a Si irtelykaato ja yli 7 m:n 
5 puiden katkonta ja latvan 

siirto runko-osan viereen 

x) Siirtelykaato , haltkuumi<!s 
leimaa 

x) Siir telykaato ja ajouralla 
ol<!vien tyvi<!n katkaisu ja 
siirto ajouran sivuun 

x) Sii r t elykaato ja nippu-
karsinta 

:!:~~!!:!!~!!~n<!td~ 

7 3 o o o6 m, kasaus 
pals tall<! 
(karsinta j a katkonta) 

x) Erilli sm<!nl!t<!lmät 

Menetellll 
IMUtod 

10 20 

100 100 

88 69 

95 64 

94 95 

100 95 

63 61 

46 41 

6 • ii rtelJ"ltaato 
1 lo • -m,-a feltVIg 1 btlltclting 

30 

100 

69 

60 

96 

95 

56 

36 

aiirtdyltaato ja Dippuk.atkonta 
2 lo 3 • konf!ellia..n ltaaauke..n ji.lieen 

50 70 

100 100 

69 69 

76 75 

99 99 

95 95 

55 54 

36 36 

4 .. 5 
-m.-d feltmg 1 btlltcM>Ig and bamdl.#
bwalciJ.tg Cf/t.e7' INChcutUed bun.clting 

ii: ;·:: 
i!i :::· ' :r,:::.:': 
.: [;;;' ,:: :i:l'i h 
. l!il' ;;: ". j1il' c:: 
:·1:::::.- i:! '" "i 

·: l!!iil'i "!. :L 
: l!:!ii'': . l _;g[ 

• • l:iil ~i iji inlli!lil" 
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~akkuutuotos koköpuumenetelmissä oli mene
telmän ja rungon koon mukaan 1.3 ••• 2.8-
kertainen verrattuna tavaralajimenetelmään. 
Rungon koon kasvaessa kokopuumenetelmien 
ja tavaralajimenetelmän välinen tuotosero 
suureni aina 60 dm3 :n kokoisiin runkoihin 
asti. Kun rungon koko tästä kasvaa, .suh
teellinen tuotosero näyttää hieman piene
nevän. Tämä johtuu siitä, että kasauksen 
ajanmenekki 3 •.• 6 m puutavaraa palstalle 
kasattaessa vähenee melko jyrkästi. Rungon 
koon kasvu suurensi myös hakkuuajanmenekil
tään nopeimman ja hitaimman kokopuumene
telmän välistä eroa. 

Puiden kaato siirtelykaatona vei rungcn 
koon mukaan 5 ••• 25% enemmän aikaa kuin 

·tavanomaisena moottorisahakaatona (liite, 
s. 24). Kaatovaiheessa suoritetulla siir-
telyllä puut kuitenkin saadaan jo lähes 
haluttuihin kasausmuodostelmiin 2 ••• 3 puun 
kouraisutaakoiksi, jolloin erillisen kasa
uksen osuus jää pieneksi. Hakkuuajanmenek
kiin eivät siirtelykaatomenetelmissä 
kokeillut puiden erilaiset kaatosuunnat 
vaikuttaneet. Sen sijaan etukäteen suori
tettu puiden leimaus vähensi siirtymis
ajanmenekkiä hakkuusaa keskimäärin 15 % 
hakkuumiehen suorittamaan kaadettavien 
puiden valintaan verrattuna. Muihin 
hakkuutyövaiheisiin ei leimauksen todettu 
vaikuttavan. 

Nippukarsinnalla saavutettu ajansäästö 
siirtelykaatomenetelmissä oli 18 ••• 25% 
tavaralajimenetelmän yksin puin karsintaan 
verrattuna. Nippukarsinta siirtelykaato
menetelmissä ei hakkuumiehen kannalta ole 
kuitenkaan mielekäs, koska hakkuumies kaa
tovaiheessa puulta puulle siirtymisen 
lisäksi joutuu karsintavaiheessa siirtymään 
nipulta nipulle ja kulkemaan palstan toi
seen kertaan. Nippujen karsiminen kaato
vaiheen yhteydessä ei onnistu, sillä mene
telmä vaatii työturvasyistä kahvakehikon 
irrottamisen. 

Katkottaessa kokopuuniput koneellisen kasa
uksen jälkeen ajouran varressa katkontaan 
kului keskimäärin 32 % vähemmän aikaa ku:i:n 
katkottaessa yli 7 m:n pituiset puut pals
talla. 

3.1.3 II harvennus 

II harvennuksessa hakkuumiehet olivat 
osaksi samoja kuin I harvennuksessa. Tut
kimuspa1stat olivat lähes puhtaita männi
köitä, joten puulajeittaista lajittelua ei 
suorintaan sisältynyt. 

Hakkuutuotos menetelmittäin selviää kuvas
ta 5. Jäävän puuston suhteellisen suuresta 
tiheydestä huolimatta suorinta onnistui 
tutkimuspalstoilla teknisesti melko hyvin. 
Suorinta lisäsi hakkuuajanmenekkiä rungon 
koon mukaan 5 ••• 13% levälleen tekoon ver
rattuna. 

Puutavarakappaleiden kasaamiseen (suorin
taan) kuluva aika II harvennuksessa oli 
rungon koon mukaan 35 ••• 52% I harvennuk
sessa tutkitun vastaavanpituisen puutava
ran palstalle kasausajasta. 

3.1.4 III harvennus 

III harvennuksessa hakkuun suorittivat eri 
hakkuumiehet kuin I ja II harvennuksessa 
ja hakattavana puulajina oli kuusi. Ammat
titaidoiltaan hakkuumiehiä voidaan pitää 
jokseenkin samantasoisina. 

Tutkitut hakkuumenetelmät poikkesivat hak
kuumiehen suorittaman kasauksen ja siirte
lyn osalta toisistaan. Eri puulajeja ei 
hakkuusaa juuri jouduttu lajittelemaan. 

Ihmistyönä suoritetun kasauksen ajanmenekin 
riippuvuus rungon koosta eri menetelmissä 
esitetään kuvassa 6 ja hakkuutuotos rungon 
koon funktiona kuvassa 7. 

0 100 200 
Rungon kolto, dm3 - S~ •i.••• a-,3(• ) 

300 

Kuva 5 . Hakkuutuotos rungon koon mukaan , II harvennus 

Fig . 5. Cutting output accol'dit11J te stem size, 
2nd thinni t11J 
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Menet elmä 
Method 

1 ,. 3m, ajouran varteen, tukki levälleen 
3 m, te alongsids strip road, sQ~,Jlcge 
!olithout btDtChing 

2 = 3 ... 6 m, kasaus palstalle 
3 •• • 6 m, btDtChing in cut-ting area 

3 • 3 ... 6 m, suorinta, ajoura vapaa 
3 •• • 6 m, strai.ghtening, strip road free 

4 a 3 ••• 6 •• suorinta, ajoura ei vapaa 
3 •• . 6 m, straightening, etrip road not free 

Kuva 6. Ihmis työnä suori t e tun kasauksen ja 
siirtelyn a j anmenekki rungon koen mukaan, 
!II harvennus 

Fig. 6. &:pendi ture of t ime in manuaL bunching 
according t o s tem size, Jrd t hinning 

tavaran hakkuumenetelaissä rungon koon 
mukaan palstalle kasaukeessa 4 ... 10 %, suo
rinnassa ajoura vapaa 6 ... 19% ja suorin
nassa ajoura ei vapaa 6 ••• 20% sekä leväl
leen teossa 8 ••• 27% pienempi kuin ajanme
nekki 3 m:n pituisen puutavaran hakkuussa 
ajouran varteen. 

Suhteellisesti eniten eri menetelmien hak
kuutuotokset erosivat toisistaan järeiden 
kuitupuurunkojen hakkuussa. 

Menetelmä 
Method 

1 • 3 m, ajouran varteen, tukki levälleen 
3 m, te alongsids strip road, sawlcgs 
!olithout blDtChing 

2 • 3 ... 6 m, kasaus palst&lle 
3 •• • 6 m, biDtChing in cutting area 

3 • 3 •.. 6 m, suorinta, ajoura vapaa 
3 •• • 6 m, strai.ghtening, etrip road ft-ee 

4 ,. 3 .•• 6 m, suorint a, ajoura ei vapaa 
3 •• • 6 m, strai.ghtening, strip road not free 

5 • 3 ••• 6 m, levälleen 
3 •• • 6 m, no biDtChing 

Kuva 7 . Hakkuutuot os rungon koen mukaan, 
!II harvennus 

Fig. 7. Cut ting output according te s tem size , 
Jrd thinning 



3.2 Koneellinen kasaus 

3.2.1 Yleistä 

Puutavaran pituus ei sanottavasti haittaa 
kasvatusmetsissä suoritettavaa koneellista 
kasausta, jos puiden kaato on suunnattu hy
vin. Pitkät puutavarakapp&leet ovat käsit
tely-yksikköinä suuremman kuutiosisältönsä 
ansiosta jopa edullisempia kuin lyhyet. 

Käytännössä lyhyen kuitupuun ja tukin kor
juuseen peruatuvissa menetelmissä kasataan 
kuitenkin koneellisesti yleensä vain tukit, 
pitkän puutavaran korjuussa sen S1Jaan 
tukkien ohella myös suuri osa kuitupuuta. 
Tästä syystä koneellisen kasauksen koko 
palstan puutavaramäärää kohti laskettu 
kasaustuotos jää pitkän puutavaran korjuu
seen peruatuvissa menetelmissä pienemmäksi 
kuin lyhyen kuitupuun ja tukin korjuussa. 

Puuston j äreys 
merkittävästi 

(harv-ennusvaihe ) vaikuttaa 
hakkuumuodostelman kokoon 

eri menetelmissä ja täten myös eri menetel
m1en välisiin tuotossuhteisiin koneelli
sessa kasauksessa. Suhteellisesti eniten 
ihmistyönä suoritettu kasaus palstalle ja 
puutavarakappaleiden siirtely parantaa 
koneellisen kasauksen tuotosta pienipuus
toisissa leimikoissa. Tukkiosuuden kasva
essa ihmisvoimin suoritetun kasaustyön (ja 
hakkuumenetelmän) vaikutus kaneellisen 
kasauksen tuotokseen vähenee. 

Ihmisvoimainen kasaus ja siirt ely vaikuttaa 
koneelliseen kasaukseen lähinnä siten, että . 

1·, 
i,;;;,,:',i'':' "l'i:" '· 

'.ih·'' 

Kuva 8 . Ajourilta hakattavan puutavarllDåiiriin riippuvuus 
harvennuksen voimakkuudesta. Ajouran leveys 4 . 5 m 

TAULUKKO 5 

Harvennus-
vaihe 

I he.rvennus 

II harvennus 

III harvennus 

Kasausprosentti ja samasta työpist eest ä 
kasattu määrä koneellisessa kasauksessa. 
Ajouraväli 30 m 

Kasaus - Tiheys , m3/ha 
prosent 

10 1 30 1 50 1 70 1 90 lno ti eri 
menetel 

Samasta työpisteestä kasattu , m3 
missä 

63 . .. 66 0.09 0.24 0 . 39 - - -
87 ... 91 0.16 0.43 0 .70 0 .96 - -
91 .. . 97 0 .23 0 . 55 0.91 1.27 1.63 1.99 

- koneellisesti kasattava määrä vähenee, 
- kasattavat puutavaramuodostelmat ja 

kasaustaakat suurenevat ja 
- kasauskoneen liikkuminen helpottuu mene

telmissä, missä hakkuumies siirtää ajo
uralla olevan puutavaran ajouran varteen. 

Tutkimustyömailla koneellisesti kasatun 
määrän osuus hakkuukertymästä (kasauspro
sentti) oli merkittävästi erilainen eri 
harvennusvaiheen leimikoissa (taulukko 5). 
Tähän vaikuttivat osaltaan erilaiset 
hakkuumenetelmät. Hakkuumenetelmien lisäksi 
koneellisen kasauksen määrä riippuu ajoura
välistä, ajouran leveydestä, hakkuun voi
makkuudesta (kuva 8), ajouran paikan valin
nasta ja koneellisen kasauksen laadusta 
(kasataanko aivan ajouran varteen vai 
kuormaimen ulottuville). 

Kasausprosentin vaikutus koko palstan puu
tavaramäärää kohti laskettuun kasaustuotok
seen esitetään kuvassa 9. Jäljempänä esi-

Kuva 9 . Kasausprosentin vaikutus palstan koko puutavara
määrää kohti laskettuun koneellisen kasauksen tuotokseen 
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tetyt kasaustuotokset eri menetelmissä on 
laskettu palstan koko puutavaramäärälle. 

Lajittelua koneellisen kasauksen yhteydessä 
oli tutkimustyömailla vähän. Lähinnä 
pyrittiin tukkeja ja 3 .•• 6 m kuitupuuta 
kasaamaan eri kasoihin. Lajittelu ei kui
tenkaan ollut täydellistä. Sen S1Jaan 
hakkuumiehen suorittaman lajittelun yllä
pito onnistui hyvin. 

3.2.2 I harvennus 

Normetin kasauslaitteen lisäksi käytettiin 
siirtelykaadon jälkeisessä kokopuiden kasa
uksessa Valmet 870 CK -kuormatraktoriin 
asennettua ulottuvuudeltaan 9.3 m:n liuku
puomikuormainta. 

Jäävän puuston suuren runkoluvun, l 700 
runkoa/ha, vuoksi ei kasauspuomien ulottu
vuutta voitu käyttää koneiden työskentelyn 
kannalta täysin tehokkaasti hyväksi I har
vennuksessa. Sopivien kasauslinjojen löy
tämiseksi koneita oli siirrettävä usein 
lyhyitä matkoja. Täten työpisteiden määrä 
hehtaarilla ja työpistekohtaiset valmiste
luajat (kasauksen ja siirtoajan valmistelu) 
sekä ajoaika olivat suuret, samalta pai
kalta kasattu määrä (taulukko 5, s. ll) ja 
taakan koko puolestaan pienet. 

Lajitiheyden vaikutus koneellisen kasauk
sen tuotokseen I harvennuksen eri menetel
missä esitetään kuvassa 10. Tuotos oli 
suurin kasattaessa hakkuumiehen palstalle 
kasaamaa 3 .•• 6 m:n puutavaraa. Hitaimmaksi 

0 10 20 30 40 50 3 60 
Laj itiheys, runkopuu-m3/ ha - Density, etBIIUOOd-1r1 {e)/ha 

taas osoittautui 45°:n kulmaan ajouraan 
nähden kaadettujen kokopuiden kasaus. Se 
että 45°:n kaatosuunta ajouraan nähden 
lisää hakkuukertymän mukaan 8 ••• 15% ajan
menekkiä 90°:n kaatosuuntaan verrattuna, 
johtuu siitä0 että keskimääräinen kasaus
etäisyys 45 :n kaatosuunnan takia kasvaa 
30 m:n ajouravälillä noin l m:n. Puiden 
karsinta puolestaan nopeuttaa koneellista 
kasausta 7 ••• 10 %. Sen sijaan yli 7 m:n 
puiden katkonnan ei todettu vaikuttavan 
koneellisen kasauksen ajanmenekkiin eikä 
tuotokseen. 

I harvennuksen menetelmien tuotossuhteet 
koneellisessa kasauksessa muuttuvat laji
tiheyden kasvaessa suhteellisen vähän 
lukuun ottamatta 45°:n kaatosuuntaan 
perustuvaa menetelmää. 

Kasauskoneiden tehokasta käyttöä I harven
nuksessa haittaavat pieni hakkuukertymä ja 
alhaiseksi jäävä kasausprosentti, Jaavan 
puuston suuri tiheys sekä kasattavan kap
paleen ja kasaustaakan pieni koko. 

3.2.3 II harvennus 

Kasauslaite oli sama (Normet), kuin I har
vennuksessa. Tukkeja tuli tutkimuspals
tailta vähän, joten lajittelun osuus jäi 
pieneksi. 

Kasauksen ja siirtymisen valmisteluun sekä 
siirtymiseen kului hehtaarilla keskimäärin 
9 % vähemmän aikaa kuin I harvennuksessa, 
lähinnä jäävän puuston pienemmästä tihey-

Menetellilä 
Method 

Kaatosuunta 
ajouraan nähd<!n 
Fetting direction 
in .re lation 

1,2,4 
& 6 

3 

7 

X 

to etrip road 

_ kokopuut ja katkotut kokopuut 90o 
- whot. tr.u and bucluld whote tr.u 

kokopuut ja katkotut kokopuut 45o 
'" whot. tr.ee and bucksd tllhote trees 

palstal1<! kasattu 3 • .. 6 m puutavara 90o 
s 3 ••• 6 m timber bunchsd in cu"tting area 

"karsi tut kokopuut" ( konee1lisen 
= kasaukaen osalta tutkittu 

<!rillism<!n<!t<!lmä ) 
"dsUni>ed whote trees " (separate 
method studi.ed far mechanised 
"bunching) 

Kuva 10 . Lajit iheyden vaikutus koneellisen kassuksen tuotokseen, I harvennus . Rungon keskikoko 23 dm3 

Fig . 10. Effect of density on the output of mechanised bunching , 1s t thinning. Averoge stem aize 23 dn3 
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destä johtuvan työpisteiden vähäisemmän 
määrän vuoksi. 

Lajitiheyden vaikutus koneellisen kasa
uksen tuotokseen menetelmittäin esitetään 
kuvassa 11. Il harvennuksen leimikoissa 
(rungon keskikoko 60 ••• 120 dm3) laji tiheyden 
kasvu lisää · suhteellisen paljon suoritun 
ja levälleen hakatun puutavaran tuotos
eroa koneellisessa kasauksessa. Tämä joh
tuu siitä, että taakan koko koneellisessa 
kasauksessa kasvaa lajitiheyden mukaan 
huomattavasti jyrkemmin suorittua puutava
raa kasattaessa. 

Suorinnan ja levälleenteon väliset tuotos
suhteet koneellisen kasauksen osalta riip
puvat myös kuljettajan kasaustavasta. Jos 
kuljettaja keräilee levälleen hakattua ta
varaa taakkaan useampia kappaleita etenkin 
pitkiltä ottoetäisyyksiltä, kasaustuotos 
paranee huomattavasti verrattuna yksin 
kappalein kasaukseen. 

Puomityyppisten kasauslaitteiden työsken
tely II harvennuksen leimikoissa sujuu 
huomattavasti tehokkaammin kuin ~ harven
nuksen leimikoissa. Suurimpana haittateki
jänä tuotoksen kannalta II harvennuksessa 
on vielä suhteellisen pieneksi jäävä kap
paleen koko, joskus myös pienehkö hakkuu
kertymä. 

3.2.4 III harvennus 

III harvennuksessa kasattiin Valmet 870 
CK -esikasauskoneella, jossa on Marttiinin 
li ukupuomi . 

Tukkia ja 3 ••• 6 m kuitupuuta lajiteltiin 
kasattaessa jonkin verran. 

Hakkuumenetelmässä 3 m kuitupuu ajouran 
varteen, tukki levälleen, kasattiin koneel
lisesti vain 68 % palstan hakkuukertymästä. 
Pitkän puutavaran hakkuumenetelmissä kasa
usprosentti vaihteli 9l:stä 96:een. Työ
pistekohtaiseen valmisteluun ja ajoon 
kului hehtaarilla 20 % vähemmän aikaa 
kuin I harvennuksessa ja ll % vähemmän 
aikaa kuin II harvennuksessa työpisteiden 
vähäisemmän maaran vuoksi. Koneellisen 
kasauksen eri lajitiheyksille laskettu 
tuotos selviää menetelmittäin kuvasta 12 . 

Tutkimustyömailla puutavaralajisuhteella 
kuitupuu 30 %, tukki 70% 3 •.. 6 m puutava
ran koneellisen kasauksen tuotos oli mene
telmässä suorinta ajoura ei vapa.a ~ •.• 11 %, 
suorinta ajoura vapaa 7 •.• 17% j& pals
talle kasauksessa 9 ••• 27% suurempi kuin 

levälleen hakkuuseen perustuvassa menetel
mässä. Hakkuumenetelmän ja hakkuumiehen 
suorittaman kas&uksen vaikutus koneelli
sen kasauksen tuotokseen on III harvennuk
sen leimikoissa kuitenkin pienempi kuin I 
ja II harvennuksen leimikoissa. Tämä 
johtuu siitä, että III harvennuksessa suuri 
osa puutavarasta on tukkeja, joita hakkuu
mies ei siirtele tai kasaa. 

Puomityyppisten kasauslaitteiden työsken
tely sujuu III harvennuksessa tehokkaasti, 
sillä Jaavan puuston tiheys on pieni ja 
kasattavaa puutavaraa on hehtaarilla pal
jon. Joissakin tapauksissa saattavat työs
kentelyä (näkyvyyttä) haitata aluspuusto 
ja hakkuutähteiden suuri määrä. 

3.3 Metsäkuljetus 

3.3.1 Yleistä 

Pitkän puutavaran puutavaralajeittainen 
lajittelu metsäkuljetusvaiheessa on vai
keampaa kuin lyhyen kuitupuun ja tukin 
lajittelu. Pitkää kuitupuuta ja tukkia ei 
voi lajitella pelkästään puutavarakappa
leiden pituuden perusteella kuten lyhyttä 
kuitupuuta ja tukkia. Pitkän puutavaran 

... 

l ., -.... 
"'• 

Menetelmä - ~thod 

1 • 3 ..• 6 m puutavara levällään 
3 ••• 6 m timb•r, no bunching by ths loggar 

2 • suorittu 3 ... 6 m pu_utavara. ajoura 

WBiiiiii3·~-~-s~m timber,m~~~~~ 

20 40 ~ 
Lajitihe;ra·, a3/b&- Denait:r, • (a)/b& 

60 

Kuva 11 . La jitiheyden vaikutus koneellisen kasa~sen 
tuot okseen , II harvennus . Rungon keskikoko 70 dm 

Fi{] . 11. Effeat of density on t he output of meaganised 
bunching, 2nd thinni ng . Average s tem size 70 dm 
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tehokas lajittelu puutavaralajeittain met
säkuljetusvaiheessa vaatii sekä kuljetta
jien harjaantumista että merkkaustapojen 
kehittelyä. 

Jäävä puusto haittaa myös huomattavasti 
enemmän pitkän kuin lyhyen puutavaran 
kuormausta. Tästä johtuu, että muun muassa 
työpisteiden maara tiheissä leimikoissa 
pitkää puutavaraa kuormattaessa on tavalli
sesti suurempi kuin lyhyttä puutavaraa 
kuormattaessa. Ajotuotoksen kannalta suuri 

TAULUKKO 6 Kuorman koko ja ajonopeus 

Kuorman Ajonopeus, km/h 
Menetelmä koko , tyhjä- kuormat- kuormat-

m3 nä taessa tuna 

U!~~~~~~ 
Kokopuut 2.8 

.... 

}'·' Katkotut kokopuut 3 . 0 

3 ... 6 m puutavara 9 . 0 

!!_!!~~~~~ 
' 3 ..• 6 m puutavara 9.0 3.0 > 1.3 

II! harvennus ------------
3 m kuitupuu 6.0 II'' Tukki 9.0 

3 ... 6 m puutavara 9.0 / 
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Menetelmä 
Method 

1 _ tukki levällään 
- sauJZogs, no pre-bzmchi"ff 

2 = palstalle kasattu 3 .•. 6 .m puut~ve.ra 
J •• . 6 m ti~Mer bzmched 1-n cuth"ff area 

3 = s~orittu 3 ... 6 m puutavara, 
aJoura vapaa 
straighteni"ff of J .•. 6 m timber, 
strip road free 

4 = s~orittu.3 ... 6 m puutavara, 
SJOura e1. vapaa 
straighteni"ff of J .• • 6 m timber, 
strip road not fres 

5 = 3 •.. 6 m puutavara levällään 
3 ... 6 m timbsr, no bunchirlfl 
by the Zogger 

Kuva 12. Lajitiheyden vaikutus koneellisen 
kasauksen tuotokseen, I)I harvennus. 
Rungon keskikoko 220 dm 

Fig. 12. Effeat of density on the output 
of meahanised bunahing, ~ thinning. 
Averoge stem size 220 dm 

työpisteiden maara, kpl/ha, on haitaksi. 
Myös kuormausvaiheessa syntyvien runkovau
rioiden määrä pitkää puutavaraa ajettaessa 
lisääntyy. 

Metsäkuljetuksessa saavutetaan kuitenkin 
pitkän puutavaran korjuusta myös merkit
täviä etuja lyhyen kuitupuun ja tukin 
korjuuseen verrattuna. Hyötyä etenkin 
harvoissa leimikoissa saavutetaan siitä, 
että tukki ja kuitupuu voidaan ajaa samas
sa kuormassa ja kuormatila tulee käytettyä 
tehokkaasti hyväksi. Kuormauksen lajiti
heys kasvaa ja vältytään ajourien monin
kertaiselta ajamiselta. Lisäksi pitkä 
puutavara on mahdollista kuormata ilman 
edeltävää kasausta nykyisin käytössä ole
villa pitkäulotteisilla kuormaimilla myös 
30 m:n ajouravälillä ajouralta poikkea
matta. 

Tutkimusaineistoon kuuluvien sekä keski
kokoisten että järeiden kuormatraktoreiden 
tulokset esitetään keskikokoisen kuorma
traktorin ajankäyttö- ja tuotostasoa vas
taavina. Tuotoslaskennassa käytetyt kuor
man koko ja ajonopeus selviävät taulukosta 
6. 

3.3.2 I harvennus 

Tavaralajimenetelmässä metsäkuljetustuotos 
oli laji tiheyden mukaan 1. 9 ... 2. 9-kertai-
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Menetelmä 
Method 

Ka.sojen suunta 
ajouraan nähden 
DiNctiml o f bunches 
in relation te atrip 
I'Oad 

1 
= kokopuut ajouran varresta 90o 

whote troees f'rom atongside the stl'ip I'Oad 

2 & 4 ~ ka tkotut kokopuut ajouran varr esta 
bucked whote trees f'rom a1.cngside 
the stl'ip I'Oad 

3 

5 

6 

7 

katkotut kokopuut ajouran varresta 
• bucked whote trees f'rom a1.cngaide 

the stl'ip I'Oad 

• ka tkotut kokopuut liukupuomikuormaimella 
suor aan palatalta 
bucked whote troees by stide boom l.oadsr 
direct f'rom cutting area 

_ kokopuut ajouran varresta, katkonta 90o 
- kuormattaesaa katkontasahalla 

whote trees f'rom atongside the stl'ip I'Oad, 
bucking wlrite l.oading by f!Nppte eaw 

= 3 ... 6 m puutavara ajouran varreata 90o 
3 ••• 6 m timber f'rom a1.cngeide the strip I'Oad 

Kuva 13 . La jitiheyden vaikutus metsäkuljetustuotokseen , I harvennus . Ajouraväli 30 m, a j omatka250 m 

Fifi . 13 . Effeat of density on the output of forest haulage, 1st thinning. Strip road spacing JO m, 
hauZage distanae 250 m 

nen verrattuna tuotokseen kokopuumenetel
missä (kuva 13). Tuotoseron todettiin 
suurenevan, kun lajitiheys kasvaa. 

Edullisimmaksi kokopuumenetelmäksi osoit
tautui 45°:n kulmaan ajouraan nähden kaa
dettujen, katkottujen ja koneellisesti 
ajouran varteen kasattujen "kokopuiden" 
ajo. Puiden 45°:n kaatosuunta tosin hie
man muuttuu koneellisessa kasauksessa. 
Viisto kuormaussuunta helpottaa kuitenkin 
puiden kuormausta, koska puut on jo osit
tain ennen kuormausta käännetty lähemmäksi 
ajouran ja kuorman suuntaa . 

Kokopuiden katkonta suurentaa kuorman kokoa 
noin 10 % ja parantaa näin osaltaan ajo
tuotosta kokopuumenetelmissä. Katkotut 
"kokopuut" ovat myös hieman he lpompia 
kuormata kuin varsinaiset kokopuut. Kuor
mausvaiheessa suoritettu nippukatkonta 
kuormaimeen liitetyllä katkootasahalla ei 
kuitenkaan nopeuttanut puiden k.a t kontaa 
kuin 20 • •• 40 % verrattuna esimerkiksi 
hakkuumiehen ajouran varressa moottori
sahalla suorittamaan nippukatkontaan. Kun 
kuormauksen yhteydessä suoritettu katkonta 
osaltaan lisää kuormausaikaa ja kun jokai
sesta otetusta taakasta putoaa katkonnan 
jälkeen noin l/3 vielä suhteellisen huonoon 
järjestykseen uudelleen kuormattavaksi, 
menetelmän käyttökelpoisuus on kyseenalai
nen . 

Suoraan palstalta tapahtuva, liukupuomin 
käyttöön perustuva katkottujen "kokopuiden" 
ajo oli tut kituis t a menetelmistä hitain. 
Metsäkul j etustuot os l iukupuomikuormaukseen 
perustuvassa menetelmässä jääkin aina pie
nemmäksi kuin ajouran varteen kasatun puu
tavaran metsäkul j etust uotos. Liukupuomi
kuormauksen suhteell i nen edullisuus paranee 
kuitenkin sen mukaan , mitä pienempi on 
kuljetettavan puutavaran lajitiheys, mitä 
vähäisempi on jäljelle Jaavan puuston 
tiheys ja mitä vähemmän näkyvyyttä ja 
kouran vientiä haittaavaa aluspuustoa 
palstalla on. 

3.3.3 II harvennus 

Tutkimustyömaalla pitkä kuitupuu ajettiin 
tukin kanssa samassa kuormassa. Alustava 
lajittelu suoritettiin kuormausvaiheessa 
sijoittamalla tukki ja kuitupuu eri puo
lille kuormaa; l opullinen lajittel u suori
tettiin purettaessa välivarastolla. Pie
nen tukkimäärän ansiosta lajittelun aiheut
tama lisäajanmenekki sekä kuormattaesaa 
että purettaessa jäi vähäiseksi. 

Jäljelle jäävän puust on aiheutt aman pie
nemmän hai tan, kuormat tavien kappaleiden 
suuremman keskikoen j a suuremman samalt a 
paikalta kuormatuo määrän vuoksi 3 ••• 6 m 
puutavaran metsäkul j etustuotos oli II har-
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Kuva 14 . Lajitiheyden vaikutus metsäkuljetustuotokseen, 
II harvennus . Ajouraväli 30 m, ajomatka 250 m 

Fig . 14 . Effect of denaity on the output of foreat 
haulage, 2nd thinning . Strip road apaaing 30 m, 
haulage diatance 250 m 

vennuksessa 8 .. . 12% suurempi kuin I har
vennuksessa, vaikka II harvennuksessa jou
duttiin hieman lajittelemaan . 

Eri lajitiheyksille laskettu 3 •.• 6 m puu
tavaran metsäkuljetustuotos II harvennuk
sen olosuhteissa esitetään kuvassa 14. 

3.3.4 III harvennus 

Lajittelu 3 ••• 6 m puutavaraa ajettaessa 
tapahtui samoin kuin II harvennuksessa , 
joskin puutavaralajisuhteet olivat päin
vastaiset: tukki 70 %, kuitupuu 30 %. 
Lyhyen kuitupuun hakkuuseen perustuvassa 
menetelmässä tukki ja kuitupuu ajettiin 
eri kuormissa. 

Eri hakkuumenetelmien ei III harvennukses
sakaan todettu vaikuttavan 3 ..• 6 m puuta
varan metsäkuljetustuotokseen, kun puuta
vara hakkuun jälkeen oli esikasattu kuor
maimella ajouran varteen. 

Tukin ja 3 m kuitupuun metsäkuljetustuotos 
lajitiheyden mukaan esitetään kuvassa 15 . 
Kuvasta 16 ilmenee eri kuormissa ajetun 
3 m kuitupuun ja tukin ja toisaalta samassa 
kuormassa ajetun 3 .•• 6 m kuitupuun ja 
tukin metsäkuljetustuotoksen riippuvuus 
leimikon tiheydestä. 

Erikseen ajetun tukin ja 3m kuitupuun 
palstakohtainen metsäkuljetustuotos tulee 

.. 
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~ 0 10 30 50 70 90 

Lajitibeya, m3/ha - Density, m3(s)/ha 
110 

Kuva 15. Lajitiheyden vaikutus metsäkuljetustuotokseen, 
III harvennus. Ajouraväli 30 m, ajomatka 250 m 

Fig. 15. Effect of denaity on the output of foreat 
haulage, 3rd thinning. Strip road apacing 30 m, 
hau~age diatance 250 m 

tavanomaisilla ajomatkoilla, kun puutavara
lajisuhde on kuitupuu 30 %, tukki 70 ~ ja 
vasta kun leimikon tiheys on noin 80 m /ha, 
yhtä suureksi kuin samassa kuormassa aje
tun tukin ja 3 •.. 6 m kuitupuun metsäkulje
tustuotos. Jos puutavaralajisuhde on 20/80, 
nämä menetelmät ovat yhtä 3dullisia, kun 
leimikon tiheys on noin 60 m /ha. Puutavara
lajisuhteella 40/60 raja sa~vutetaan, kun 
leimikon tiheys on noin 140 m /ha. Erityi
sesti pienissä leimikkotiheyksissä ja 
pitkillä ajomatkoilla lyhyen kuitupuun ja 
tukin ajo eri kuormissa on epäedullista 
verrattuna 3 • . . 6 m kuitupuun ja tukin 
samassa kuormassa tapahtuvaan ajoon. 

Vapaanpituisen, 3 ... 6 m:n puutavaran ja 
lyhyen, 3 m kuitupuun ja tukin välisiin 
tuotossuhteisiin metsäkuljetuksessa vai
kuttaa paitsi 3 m kuitupuukuorman noin 
20 ..• 30% pienemmäksi muodostuva kuorman 
koko myös 3 ... 6 m:n puutavaran lajittelu
tapa . Lisäksi siihen vaikuttavat puutava
rakappaleiden erilaisesta pituudesta ja 
koosta aiheutuvat käsittelyaikojen erot. 

Vapaanpituisen, 3 ... 6 m:n puutavaran met
säkuljetustuotos III harvennuksessa oli 
3 ... 8% suurempi kuin II harvennuksessa, 
koska sam.alta paikalta kuormattu määrä ja 
puutavarakappaleiden koko oli suurempi 
sekä jäävästä puustosta aiheutuva haitta 
vähäisempi. Kuorman koot eivät II ja 
III harvennuksessa merkittävästi eronneet 
toisistaan. 

( 



m 3 m kuitupuu 
J m pulpr.)ood and sazJlogs tmnsported 
in diffwtmt lcads 
3 ooo 6 m kuitupuu ja tukki ajettu samassa 
kuormasaa 
Joo o6 m pulpr.IOOd and sazJlogs tmnspo:rted 

o 20 4o 6o Bo 100 
Leimikon tihe:ys, m3/ha- Stand dtmsity, m3(s)/ha 

Kuva l6o Leimikon tiheyden vaikutus metsäkuljetus-
tuotokseeno Puutavaralaj isuhde: tukki 70 %, 
kuitupuu 30 %o Ajouraväli 30m, ajomatka 250 m 

Fi.go 16o Effect of the denaity of the stand on fo:rest 
haul.age outputo Timber assortment: sazJl.ogs 70 %, 
pulpwood JO %0 Stri.p road spacing 30 m, 
haulage distance 250 m 

3.4 Ihmistyöpanos 

Eri menetelmien ihmistyöpanos tutkimusolo
suhteissa selviää taulukosta 7. Ihmistyö
panoksia laskettaessa on käyttöaste koneel
lisessa kasauksessa ollut 75 % ja metsä
kuljetuksessa 80 %. Alle 15 min keskey
tyksiä on konetyössä oletettu olevan 8 %. 

TÅlJWlOtO T 
TabZfl 

Iblliet;rlipaDOe eri a .e.netal.mieelo AjourariJ.i 30 -., ajomatka 250 11 

1hlrtan !.abour il'lpllt of thll difftrNmt ""'thcdso · Sp:rip road spacing JO 111, 

foNBt hau'/..ogs distanc• 250 mo ThB methods ar• ezplained in TabZ.. 1, p. fJ 

ll&kkuu Koneellinen Meteli-

Menetjelaä - Hethod kaasua lru1jetus 
Cutti71(1 Hsohanised Fo:rest 

bunohing hau'/..oge 

' ,, 

t:yömaatuntia/runkopuu-m3 

I harTennue work-sitfl' hour/st~-m3(s) 
1 et thinning 

l. Siirtel;rkaato Oo40 Ool3 Oo33 

2 o Siirtel;rkaato + nippalt&tkonta 
Oo45 Ool3 Oo30 moottorisahalla 

3o Siirtelykaato 45° + nippukatkonta 
Oo45 Ool4 Oo26 moottorieahalla 

4o Siirtelykaato + yli T m:n puiden 
katkonta ( + koneellinen kasaua + Oo48 Ool3 Oo30 
metdkulj etua) 

5o Siirtelykaato + :rli T m:n puiden Oo48 - Oo38 katkonta ( + liukupuomikuormaua) 

6o Siirtel;rkaato + katkonta katkont&-
Oo40 Ool3 Oo32 sahalla 

To 3ooo6 11 kasoihin palstalle Oo96 OolO Ool3 

työmaatuntia1m3 3 
II harvennue work-site hour/m (s) 

2rld thinning 

l. 3 o o o 6 11 levälleen Oo46 Ool2 Ooll 

2o 3 ... 6 m suorinta, ajoura -rapaa Oo5l OolO Ooll 

II I harvennus 
JJ'd thinning 

l. 3 m ajouran varteen. tukki leTiilleen Oo46 Oo05 Oo09 

2o 3o 0 06 11 kaeoihin palatalle Oo44 OoOT OolO 

3o 3o o o6 11 suorinta, ajoura vapaa Oo4l OoOT OolO 

4 0 3o o o6 m suori.nta, ajoura ei vepaa Oo40 OooB OolO 

5o 3o o o6 m levälleen Oo38 Ooo8 OolO 

J[orjuu 
;rhteenaä 
IIarvflsting 
totaZ 

Oo86 

Oo88 

Oo85 

Oo9l 

Oo86 

Oo85 

1.21 

~ 

Oo69 

OoT2 

Oo62 

Oo6l 

Oo58 

Oo58 

Oo56 
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4 KUSTANNUKSET 

4.1 Laskentaperusteet 

Kustannusten laskenta perustuu vuoden 1977 
loppupuolen palkka- ja kustannustasoon. 
Hakkuun kustannusten perustana ovat metsä
palkkataulukeiden mukaiset suoritun pitkän 
puutavaran kustannukset tutkimusolosuh
teissa. Koska I harvennuksessa ei suorin
taa tutkittu, tuotaksia on verrattu II 
harvennuksen suorintatuotoksiin (samat 
hakkuumiehet) . Sosiaalikustannusten osuu
tena hakkuussa on pidetty 42 . 5 %:a hakkuu
miehen palkasta. 

Metsäkuljetuskustannukset on laskettu 
metsätraktoreiden ohjemaksuperusteiden 
periaatteiden mukaisesti. Myös koneellisen 
kasauksen käyttötuntikustannuksia lasket
taessa on käytetty. samoja laskentaperus
teita ottaen kuitenkin huomioon, että 
kasauslaitteen alustakone on kertaalleen 
kuoletettu ja sen jälkeen peruskorjattu. 
Kasausyksikön poistoaika on oletettu 4 
vuodeksi, vaihtoarvo 20 %:ksi ja korjaus
ja huoltokustannukset 70 %:ksi vuotuisesta 
poistosta. Koneen vuotuinen työaika on 
oletettu samaksi kuin keskikokoisen metsä
traktorin vuotuinen työaika ja käyttöaste 
75 %:ksi. 

Edellä selostetuin laskentaperustein ja 
käyttäen vuoden 1977 lopun hintatasoa eri 
yksiköiden kustannuksiksi laskettiin . 

Keskikokoinen 
metsätraktori + nivelpuomikuormain 

-"-
-"-

Perusltor jattu 

+ liukupuomikuormain 

+ katltontasahal1a varustettu 
ni velpuomikuormain 

keskikokoinen metsätraktori + kasauspuomi 

Käyttötunti
kust&nnukset, 

mk 

120,60 

123,80 

126,40 

103,90 

Eri korjuumenetelmien kustannukset on jäl
jempänä esitetty tutkimusleimikoiden keski
määräisissä olosuhteissa. Jos eri mene
telmien kustannuksia halutaan tarkastella 
hakkuun osalta rungon koon funktiona ja 
koneellisen kasauksen ja metsäkuljetuksen 
osalta lajitiheyden funktiona, voidaan 
yksikkökustannukset eri työvaiheille las
kea kohdassa 3 (s. 8) esitetyillä tuotak
silla yllä olevin laskentaperustein. 
Koneellisen kasauksen ja metsäkuljetuksen 
tehotuntituotokset pitää kuitenkin muuttaa 
ensin käyttötuntituotoksiksi lisäämällä 
tehoaikaan alle 15 min:n pituisten keskey
tysten osuus, 8 % käyttöajasta. 

18 

4.2 I harvennus 

Kuvassa 17 esitetään I ja II harvennuksessa 
tutkittujen menetelmien kustannukset. Met
säkuljetuskustannukset olivat kokopuumene
telmissä 51 ..• 75% korjuukustannuksista. 
Tavaralajimenetelmässä hakkuun osuus oli 
suurin, 57 % korjuun kustannuksista. 
Koneellisen kasauksen kustannukset eivät 
I harvennuksessa näennäisesti tule kovin 
korkeiksi, koska huomattavan suuri osa 
puutavarasta tulee ajouralta tai a~van sen 
läheltä . Kustannukset kasattua m kohti 
sen sijaan ovat I harvennuksessa varsin 
suuret ja kasauskoneiden käyttö todelli
suudessa on melko tehotonta. 

Suurista hakkuukustannuksista huolimatta 
tavaralajimenetelmän korjuukustannukset 
olivat hieman pienemmät kuin 3dullisimman 
kokopuumenetelmän runkopuu-m kohti las
ketut kustannukset . Kun kuvan 17 perusta~a 
oleva keskimä~äinen rungon koko 23 dm 
suurenee 50 dm :iin, vähenevät korjuukus
tannukset kokopuumenetelmissä 4 ... 6% ja 
tavaralajimenetelmässä 10 %. Leimikon 
tiheyden kasvaes3a tutkimusty~maiden keski
määräisestä 35 m : stä/ha 50 m :iin/ha vähe
nevät korjuukustannukset kokopuumenetel
missä 6 . .. 10% ja tavaralajimenetelmässä 
noin 4 %. 

Kustannuksiltaan edullisimmaksi kokopuun 
korjuumenetelmäksi osoittautui menetelmä, 
missä puut kaadettiin 45°:n kulmaan ajo
uraan nähden, kasattiin koneellisesti, 
jonka jälkeen hakkuumies katkoi niput ajo
uran varressa ennen metsäkuljetusta (mene
telmä 3). Puiden kaataminen 45° :n kulmaan 
ajouraan nähden näyttää kokopuun korjuusaa 
olevan hieman edullisempaa sellaisissa 
menetelmissä, missä puut ennen metsäkulje
tusta kasataan koneellisesti. Viisto kaato
suunta tosin lisää koneellisen kasauksen 
kustannuksia, mutta helpottaa samalla ajo
uran varresta tapahtuvaa kuormausta ja 
vähentää na1n osaltaan suuria kokopuun 
metsäkuljetuskustannuksia. 

Liukupuomikuormaimen käyttöön perustuva 
kokopuun korjuu on mielekäs, koska hakkuun 
jälkeen tarvitaan vain yksi kone korjaa
maan puut välivarastoon. Menetelmän ongel
mana kokopuuna korjuussa on puiden katkon
nan järjestäminen, jotta kuorman koko 
saataisiin edes noin 3 runkopuu-m3:ksi. 
Hakkuumiehen palstalla suorittama yli 7 m:n 
puiden katkonta ja latvan kasaus ei nimit
täin näytä olevan kustannuksiltaan paras 
vaihtoehto kokopuiden katkomiseksi. Moot
torisahalla ajouran varressa suoritettu 
nippukatkonta taas ei sovellu liukupuomi-
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Kuva 17. Kor juumenetelmien kustannukset, 
I ja II harvennus 

Fig. 17. Costa of the loggi.ng methods , 
1st and 2nd thinning. The method8 al'e 

dsscribed in Tabl-e 1, p . 6 

JCok.opuumenetel.mi.t 

1 HARVEIOOJS 

1. Siirtelykaato 

2 . Siirtel.Tk&ato + nippukatkoota 
11100ttorisahalla 

3 . Siirtelykaato 45° + nippukatkoota 
moottor isahalla 

4. Siirtelyltu.to + yli '7 a :n puiden 
katkoota ( + koneellinen k.asaua 
+ metaikuljetua) 

5 . Siirtelykaato + yli 1 m:n puiden 
katkoota ( + liukupuomikuormau.) 

6. Siirtelykaato + katkoota ltatk.onta
aaha.lla 

Tavaral.&.iiaenetelmåt 

1 . 3 . .. 6 • k.uoihin palat&l.le 

II HARVEIOOJS 

l. ). , .6 m leYllleen 

2 . 3 . . . 6 m suorinta, ajoura vapaa 

III HARVl!IIIIUS 

1 . 3 • ajouran varteen , tukki 
levllleen 

2. J, .. 6 • kuoihin palatalle 

3. ) . . . 6 111. suorinta, ajoura vapaa 

4 . ) . . . 6 m suorinta, ajoura ei vapaa 

5. ) . . . 6 11 levUleen 

!lalluu 
Clltting 

Koneellinen kuaus 
~.d lnmclrittg 

Metaikul.jetu. 
FDI"Ut haui<Jg• 

III HARVEDUS 
Jrd~ 

ICuuai 
Sp>ouc• 

TaTaral.&ji.menetel.ait 
Shorwood Nt/ooda 

Kuva 18. Korjuumenetelmien 
kustannukset, III harvennus 

Fig. 18. Costa of the logging 
method8, Jrd thinning. The method8 
al'8 dsscribed in Tabl-e 1, p. 6 

kuormauksessa käytettäväksi. Puiden kat
konnalla onkin kokopuumenetelmissä suuri 
vaikutus korjuukustannuksiin sen vuoksi, 
että kuorman koko katkonnan ansiosta suure
nee merkittävästi. Kustannuksiltaan epä
edullisin oli menetelmä, missä puut katkot
tiin kuormaimeen liitetyllä katkontasah&la . 

tailla kuvan 17 kustannuksiin. koska 
jattava puulaji III harvennuksessa 
kuusi, I ja II harvennuksessa mänty. 

kor
oli 

Suurin kustannuserä III harvennuksen kai
kissa menetelmissä aiheutui hakkuusta . 
Erot menetelmien välisissä korjuukustan
nuksissa jäivät valituilla lasken3aperus
teilla pieniksi (O,OO . . . o.4o mk/m ), vaikka 
hakkuun ja koneellisen kasauksen kustan
nukset vaihtelivat menetelmittäin melko 
paljon. Kuvan 18 perustana olevien työ
vaikeustekijöiden, rungon keskikoen ja 
lajitiheyden. suhteellisen suurikaan muutos 
ei vaikuta kovin merkittävästi meneteLmien 
kustannussuhteisiin. 

4.3 II harvennus 

II harvennuksen menetelmät olivat kustan
nuksiltaan samantasoisia . Menetelmien 
välinen kustannusten ero oli vain noin 
0. 5 %. Levälleen teossa hakkuukustannuk
set olivat 10 %pienemmät, mutta koneelli
sen kasauksen kustannukset 24 % suuremmat 
kuin suorinnassa . Metsäkuljetustuotos ja 
-kustannukset menetelmissä olivat samat . 
Rungon koon ja leimikon tiheyden kasvaessa 
meneteLmien välinen kustannusero entises
tään kaventuu. 

4.4 III harvennus 

Kuvassa 18 esitettyjä III harvennuksen 
korjuumenetelmien kustannuksia ei voi ver-

Vaikka kustannuserot eri menetelmissä 
olivat pienet,taloudellisesti paras tulos 
III harvennuksessa saavutetaan ilmeisesti 
meneteLmillä, joissa hakkuumies kasaa vain 
vähän. Hakkuumiehen suorittama ajouralla 
olevan puutavaran siirtely ajouran sivuun 
(suorinta) näyttää tosin kannattavan. Se 
vähentää koneellisen kasauksen kustannuk
sia, koska se helpottaa kasauskoneen liik
kumista. Lisäksi se vähentää hankalaksi 
osoittautunutta suoraan koneen edestä 
tapahtuvaa kasausta. 
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5 KORJUUVAURIOT 

Menetelmien soveltuvuutta jäävän puuston 
tiheydeltään erilaisiin leimikoihin selvi
tettiin myös inventoimalla pystypuustolle 
aiheutuneet vauriot. Eri korjuuvaiheissa 
syntyneitä vaurioita ei eritelty, vaan 
inventointi suoritettiin vasta, kun puuta
vara oli korjattu välivarastoon. 

Vaurioituneiden puiden maara suhteessa 
Jaavaan puustoon ei muuttunut suuresti 
puuston tiheyden vaihdellessa. Vaurioitu
neiden puiden kappalemäärä hehtaarilla oli 
sen S~Jaan I harvennuksessa selvästi suu
rin (taulukko 8) • 

Tämän ja eräiden muiden tutkimusten mukaan 
pitkän puutavaran korjuussa aiheutuneista 
runkovaurioista 80 ••. 90% on 0 ... 3 m:n 
etäisyydellä ajouran reunasta. Suuri osa 
runkovaurioista syntyneekin metsäkuljetuk
sen kuormausvaiheessa. Tämän vuoksi ajo
uraleveys vaikuttaa merkittävästi pitkän 
puutavaran korjuusaa syntyvien vaurioiden 
määrään. 

6 PÄÄTELMIÄ 

I harvennuksessa pystyyn jäävä puusto 
haittaa hakkuuta n~~n paljon, että se 
rajoittaa pitkän puutavaran korjuumenetel
mien käyttöä. Suoriminen ja palstalle 
kasaus on hankalaa. Levälleen teko ei I 
harvennuksessa ole kustannuksiltaan kan
nattavaa pienen kappalekoen vuoksi. Pitkän 
puutavaran hakkuumenetelmistä edullisin 
I harvennuksessa lienee hakkuu apu-urien 
varteen. Lyhyen kuitupuun hakkuu ajouran 
varteen I harvennuksessa on toistaiseksi 
edullisin vaihtoehto, etenkin kun koneelli
nen kasaus tai kuormaus pitkäulotteisella 
kuormaimella voidaan tällöin jättää pois. 
Erityisesti kahden eri koneen käyttöön 
perustuva korjuumenetelmä on I harvennuk
sessa kallis, koska hakkuukertymä on 
vähäinen ja suuri osa puutavarasta tulee 
ajouralta eikä sitä välttämättä tarvitse 
ennakolta koneellisesti kasata. 

Vaikka lyhyen kuitupuun ja tukin korjuuta 
II harvennuksessa ei tutkittukaan, voidaan 
päätellä, että II harvennuksessa pitkän 
puutavaran korjuumenetelmät ovat kilpailu
kykyisiä. Menetelmähän, joka perustuu ly
hyen kuitupuun hakkuuseen ajouran varteen, 
on II harvennuksessa sikäli epärationaali
nen, että siinä joudutaan monessa tapauk
sessa sahatukit kasaamaan koneellisesti, 
mutta kasattava määrä on vähäinen. Lisäksi 
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TAUWKKO 8 Runkovauriot eri menete~ssä 

Vaurioituneita puita 
Menetelmä % jäävästä kpl/ha puustosta 

L!!~!~!!D.J!:! 
Kokopuut 52 3.2 

Katkotut kokopuut 39 2.4 

3 ... 6 m, kasaus palstalle 43 2.7 

!!_!!~!~!!!!!!!! 

3 ... 6 m, lev~een 28 1.8 

3 .•• 6 m, suorinta 24 1.5 

!!!_!!~~!!!!!!:! 

3 m, ajouran varteen, 
tukki levälleen 9 1.9 

3 •• . 6 m, kasaus palstalle 5 1.0 

3 . .. 6 m, suorinta 10 2.1 

3 .•. 6 m, levälleen 17 3.5 

lyhyt kuitupuu ja tukki vielä yleensä aje
taan eri kuormissa, jolloin myös metsäkul
jetuksen lajitiheys II harvennuksessa on 
pieni. Pitkää puutavaraa tehtäessä II 
harvennuksessa koneellisen kasauksen ja 
metsäkuljetuksen lajitiheyttä voidaan ta
vallaan "suurentaa". 

III harvennuksessa todettiin pitkän, 3 ... 6 
m:n puutavaran korjuu hieman edullisemmak
si kuin 3 m kuitupuun ja tukin korjuu, 
joskin ero oli vähäinen. 

Vaikka ihmistyönä suoritettu kasaus todet
tiin edullisimmaksi pienipuustoisissa 
leimikoissa, ei siitä täysin kannata luo
pua myöhemmissäkään harvennuksissa myös
kään pitkää puutavaraa hakattaessa. Eten
kin palstan rajalta kaadettujen runkojen 
latvakappaleet kannattaisi siirtää jonkin 
suuremman kuitupuukappaleen viereen. Myös 
hakkuun yhteydessä suoritettu ajouralle 
jääneiden pienten kappaleiden siirtely ajo
uran sivuun näyttää kannattavan . 

Koneellisen kasauksen kannalta parhaat 
hakkuumuodostelmat pitkän puutavaran eri 
hakkuumenetelmissä syntyvät leimikoissa, 
missä puulajeittainen vaihtelu on vähäistä. 
Joissakin tapauksissa maasto saattaa ra
joittaa pitkän puutavaran ihmisvoimaista 
kasausta tai siirtelyä . 

Erityinen huomio pitkän puutavaran hak
kuusaa tulisi kiinnittää myös kaadon suun-



taukseen ja kasojen suuntaan. Hyvin suun
nattu kaato ei lisää kustannuksia, .mutta 
helpottaa oleellisesti pitkän puutavaran 
käsittelyä sekä koneellisessa kasauksessa 
että metsäkuljetuksessa. 

Kapean, 25 m:n ajouravälin käyttöä pitkän 
puutavaran korjuussa tutkittiin vain . jon
kin verran. Saatujen tulosten mukaan se 
ei sovellu ainakaan koneelliseen kasauk
seen ja metsäkuljetukseen, jos korjuu pe
rustuu pitkillä puomeilla tapahtuvaan 
metsäkuljetusta edeltävään koneelliseen 
kasaukseen. Kapea ajouraväli on epäedul-
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HARVESTING OF LONG TIMBER IN YOUNG AND MIDDLE-AGED FORESTS 

By Mikko Kahala and Jukka Taipale 

Summary 

The study is associated with the joint 
Nordic forest technology development stud
ies to be conducted on the initiative of 
the Nordic Council in Denmark, Finland, 
Norway and Sweden. The studies will be 
financed by the respective governments. 
The coordinating organ for these studies 
is the Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd 
(NSR). This study belongs to the project 
"Mechartization of cleaning and thinning 
work" for which Sweden is the leading 
country. 

Methods of harvesting 3 ••• 6 m timber and 
whole trees that are based on manual cut
ting, bunching wi th boom-type bunching 
equipment and forest haulage of timber 
bunched alongside the strip road were 
studied. The investigation stands were 
distributed between different thinning 
phases: 

1st thinning (share of sawlogs under 5 %) 
2nd thinning (share of sawlogs 6 ••• 30 %) 
3rd thinning (share of sawlogs over 30 %) 

The harvesting methods studied are given 
in Table 1 (p . 6). 

Harvesting of long timber has become common 
in Finland in recent years. More than 10 % 
of the pulpwood harvested in 1977 was over 
3 m long. 

The main advantages achieved in the 
harvesting of long timber compared with 
sorting harvesting of short pulpwood and 
sawlogs are the increase in the average 
size of the timber pieces by 10 ••. 60 %, 
the 5 ••• 30% increase in the quantity of 
timber placed within the reach of the for
warder loader through directed felling and 
the deerease in manual bunching of bolts. 
In addition, the load space of the for
warder is used more effectively in the 
transport of long timber. 
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Drawbacks of long timber harvesting , again, 
are the difficulty of sorting sawlogs from 
pulpwood during mechanised bunching or 
forest haulage, the greater obstacle of 
the residual growing stock for harvesting 
and the increase in harvesting damage, 
especially in dense growing stocks. 

As manual bunching decreases, the need of 
mechanised bunching or loading with 
loaders with a long reach generally in
creases in the logging of long timber in 
young and middle-aged stands. 

Harvesting of long timber in fact reduces 
the human labour input by 2 .•. 25 % and 
above all transfers the human labour input 
from the logger to the machine operator. 

The cutting output of the different methods 
is shown in Figs . 4, 5 and 7 ( p. 8, 9 and 10), 
that of mechanised bunching in Figs. 10,11 
and 12 (p . 12, 13 and 14) and of forest 
haulage in Figs. 13, 14 and 15 (p.l5 and1.6) . 

The logging costs of the shortwood method 
studied in the first thinning (method 7) 
at the price and wage level in Finland at 
the end of 1977 were 2 ••• 12 % smaller than 
the logging costs per stemvood-m3(s) for 
the whole-tree methods (Fig. 17, p . 19). 
The logging costs per vhole-tree m3(s) of 
the whole-tree methods (metbods 1. .. 6) were, 
hovever, 14 ..• 21% smaller than the logging 
costs per stemwood-m3(s) of tbe shortwood 
method. 

The most economical whole-tree system in 
the first thinning was combined felling and 
bunching of the trees at an angle of 45° 
to the strip road, mechanised bunching of 
the felled trees to alongside the strip 
road, bundle-bucking of the trees by pover 
sav at the strip road and forest haulage 
of the trees bucked (metbod 3). The costs 
were highest in metbod 6 in which whole 



trees were bueked during 1oading by a 
grapp1e saw. 

In the seeond and third thinning the most 
eeonomieal method was the 1ogging of 1ong, 
3 ... 6 m timber. The differenees between 
the methods studied in the seeond and third 
thinning were smal1, however, despite the 
re1ative1y great variation in individua1 
east faetors (eutting, meehanised bunehing, 
forest hau1age) (Figs. 17 and 18 p. 19). 

Harvesting of 1ong, 3 .•. 6 m timber was 
found best both teehniea11y and as regards 
harvesting eosts for the eonditions of the 
third thinning. The methods of harvesting 
1ong timber are teehnieal1y suitab1e also 
for the seeond thinning and eompetitive at 
the eurrent east 1eve1. The harvesting 
method where the short pu1pwood bo1ts are 
bunehed manua11y to alongside the strip 
road is not rational in tbe seeond thinning 
as it is often neeessary to buneh the sma11 

number of saw1ogs meehanieally. In 
addi tien, short pulpwood and saw1ogs are 
general1y transported in different 1oads 
and thus the density of the assortments is 
smal1 in forest hau1age. When using 1ong 
timber 1ogging meth~s it is rssib1e to 
raise the density [m (s)/100 m in meeha
nised bunehing and forest hau1age, espe
eially in the seeond thinning. 

The residual growing stoek in the first 
thinning hampers eutting so mueh that it 
1imits the use of eompetitive 1ong timber 
1ogging methods (methods ine1uding 
bunehing by the 1ogger). The eonventiona1 
method of 1ogging short pulpwood, bunehed 
manually to a1ongside the strip road is so 
far the most eeonomieal harvesting a1ter
native in the first thinning, espeeial1y 
as meehanised bunehing or 1oading using 
1ong-reaeh 1oaders ean be omitted. The 
inerease in harvesting damage to young 
growing stoeks is also avoided in this way. 
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Työvaihe 

1 = kaato kabvakebikolla varustetulla , 
moottorisahalla (sis. kaatovaiheeseen 
kuuluvan kasauksen) 

2 ajouralle jääneiden tyvien katkoota 
ja siirto ajouran sivuun 

3 yli 7 m:n puiden katkoota ja latvan 
siirto runko-osan viereen 

4 nippukatkoota koneellisen kasauksen 
jälkeen 

5 = nippukarsinta ilman kabvakehikkoa 

6 alaoksien karsinta ja muu raivaus 
( sis. kaadosta erillisen kaeaukse.n) 

7 työmaakohtaiset yleiset ajat 

8 siirtyminen, jos leimaus suoritettu 
etukäteen 

9 siirtyminen, jos hakkuumies valitsee 
kasdettavat puut 

Kuva 1 . Puun koon vaikutus eri hakkuutyövaiheiden ajanmenekkiin I harvennuksen kokopuumenetelmissä 

Työvaihe 

1 kaato 

2 karsinta 

3 katkoota 3 ... 6 m:ksi 

4 kasaus palstalle 

5 siirtyminen 

6 muu raivaus 

7 z työcaakohtaiset yleiset ajat 
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Kuva 2. Puun koon vaikutus eri hal<kuutyövaiheiden ajanmenekkiin I harvennuksen tavaralajimenetelmässä 
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