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JOHDANTO

Kasvatusmetsissämme ei viime aikoina ole korjattu puuta niin paljon, kuin
näiden metsien rakenne ja puUJ?-_tuot~o~ _t";voitt_eet edellJ,ttä.lsivät. 1970luvulla harvennushakkmta tehtun keskimaänn vain runsailla 100 000 hehtaarilla vuodessa. Tavoitteeksi 1980-luvulle on asetettu määrän nostaminen
310 000 hehtaariin vuodessa vuosikymmenen loppuun mennessä. Se merkitsee 15- 16 milj. m 3 :n korjuuta harvennuksista vuosittain. Ensiharvennusten osuus tavoitteesta olisi 3-4 milj. m3 eli 80 000- 100 000 ha vuodessa.
Syinä pieniin korjuumääriin ovat olleet suuret korjuukustannukset, sopivien menetelmien ja koneiden puute sekä osittain myös suunnittelu- ja feimausresurssien vähyys.
Ongelmaksi tilanne on muodostumassa nuorissa kasvatusmetsissä (kehitysl~okka 2), jo!ssa pie~ten ~oj~n j~ vähäisen _korjuukertymän vuoksi
~OIJUU o_n kallemta. Xu:te~ J1:1un n:issä hakkmden pu~tu?t<i?toa o~3aava vaikut_us on mer~ttä~t~ p ensiharvennuste? latmlll lyommen vaikuttaa metsån koko kiertoaikaiseen tuotokseen eruten.
Maamme tulevan puuntuotannon määrän ja laadun turvaamiseksi on
nuorten kasvatusmetsien oikea käsittely erittäin tärkeää. Metsikön kehityksen alkuvaiheessa taimikko tulee harventaa oikeaan aikaan ja riittävän
voimakkaasti sekä myöhemmin suorittaa metsikössä asianmukainen ensiharvennus. Näiden toimien yhdistäminen, jotta taimikonhoidossa poistettava raaka-aine saataisiin talteen, ei ole suositeltavaa enempää puun tuotannon kuin korjuunkaan kannalta
V~a ~nsiharve~usten puunkotjuuta on ja1:kuvas~ k~hitetty j"; uusi~
ratkaisuja saatu aikaan, tulee kOIJUU yhä varsrn kalliiksi suonttajasta ruppumatta. Kustannuksia voidaan kuitenkin estää kohoamasta kohtuuttomik:si, jos valitaan oikea menetelmä. Tässä oppaassa kerrotaan korjuun
merkityksestä ja esitellään joukko menetelmiä joilla korjuu nykyisin tiedoin O? ~ation";alisinta. Oppaan tav<?itteei;ia o°: tuoda ongelmia esiin jaantaa ohjeita sopivan menete1män valitsemiseksi.
Oppaan ovat laatineet Kesku metsälautakunta Tapion ja Metsätehon asiantun~jat kannustam~ ja _motivoimaan ksityis~etsätalou~essa j~ n;ie_täteollisuudessa sam01n kwn metsätalouden muilla ektoreilla tolffilvia
ammattimiehiä jotta he kukin o altaan edistäisi ät nuorten kasvatusmetien puunkorjuuta.
Helsingissä helmikuus a 1982

KESKUSMETSÄLAUTAKUNTA TAPIO

METSÄTEHO
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NUORTEN METSIEN
HARVENTAMISEN
MERKITYS
PUUNTUOTANNOLLE

Nuorten kasvatusmetsien oikea-aikainen harventaminen on välttämätöntä tulevien hakkuumahdollisuuksien :ylläpitämiseks~. Jos nuorta metsää e1 harvenneta ajallaan, seuraa ensivaiheessa ylitiheys, joka supistaa
latvuksia ja taannuttaa kasvun. Kasvu tappio oikein harvennettuun metsään verrattuna voi nousta 40- 50 %
ensimmäisten viiden kymmenen vuoden kuluessa.

ty~t.on tehty ajallaan vain ~sassa nyky1s1ä nuona kasvatusmets1ä.

Puuntuotannon tavoitteena on nykyistä j~eäm_{'i ja runsaspuustoisemp1 .metsikkö, ;ossa puuntuotanto on
ohjattu nykyistä harvempiin, hpälaatuisiin p elinvoimaisiin run.koihin.
Nuorten kasvu.metsien osuus kasvaa
1980-luvulla, ja jos nykyisin vajaa-

Toisessa vaiheessa alkaa metsikön itjoka.on l~-30 %
kuutiomäärästä. Lisäksi metsikön tuhoriski kasvaa suureksi lahoavan ja
pystykuivan puuston vuoksi.

1970-luvun

seh~entuminen,

20"-

Keskimääräinen nuori kasvatusmetsä on nykyisin puust~ltaan tilastoj~n
mukaan seuraavanlamen:

METSÅALASTA

25-30"'

Nuorten kasvatusmetsien joukossa
on mukana asianmukaisin ensiharvennuksin käsiteltyjä metsiköitä sekä
- suurelta osin - käsittelemättömiä
metsiköitä.. Samoin taimikonhoito-

tuottoiset metsiköt kyetään ripeästi
uudistamaan nuorten metsien osuus
s~yy suw:ena myös seuraavina vuosikymmeninä.
Vastaavasti nuorten kasvatu met ien
hakkuu.mahdollisuuksien o uus koko
hakkuukertymästä nousee nopeasti
2- 5-kertaiseksi nykyi e tä (Kuva)
Nuorten met ien harvennuksista saatava osuus metsänomistajan ke ki-
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määräisistä hakkuutuloista on tätä
nykyä suhteellisen pieni, yleensä alle
5 % kokonaiskantorahatuloista. Se
kuten muutkin kasvatushakkuiden
kantorahatulo~ on kuitenkin "puhdasta" tuloa ilman metsänuud.istamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäksi
metsänomistajan suorittaman hankintatyön työtulon verovapaus (nykyisin 150 m3 / vuosi) parantaa huomattavasti nuorten kasvatusmetsien
korjuun taloudellisuutta
Oikea-aikainen ensiharvennus merkitsee vastaisuudessa parempilaatuista ja järeämpää puustoa sekä huomattavasti parempia korjuuoloja
myöhemmissä harvennuksissa ja päätehakkuissa. Molemmat seikat lisäälopulla

2-5%
HAKKUUKERTYMASTÄ

5-10%

NUORTEN KASVATUSMETSIEN
OSUUDET
alussa

vät metsänomistajan tulevia myyntituloja.
Ensiharvennusten laiminlyönnistä
seuraavan kasvutappion sekä kuvattujen puuntuotanto- ja korjuuvaikutu ten yhteinen taloudellinen merkity lisättynä. saamatta jäävään ensiharvennuksen kantorahatuloon vähentää yleensä. metsä.lön kokonaistuloja merkittävästi.
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KORJUUOLOT NUORISSA
KASVATUSMETSISSÄ

Oppaassa rajoitutaan tarkastelemaan
puun.korjuuta sellaisista nuorista kasvatusmetsistä, joissa korjuukertymään ei yleensä sisälly järeitä puutavaralajeja. Nämä metsiköt kuuluvat
kebitysluokkaan 2 ja ovat metsätyypin, puulajin ja sijainnin mukaan
25 - 45 vuoden ikä.J.siä. Niiden korjuuolot vaihtelevat hyvin laajasti syn-

tytavan, kasvupaikkatekijöiden ja aikaisemman käsittelyn mukaan.
Kuvan luvut esittävät taimikkovaiheessa harvennetun metsikön puustotunnuksia Milloin metsikön taimikonhoito on laiminlyöty, korjuuolot ovat yleensä huomattavasti fmonommat.

KORJUUN KANNALTA TAVOITTEENA OLEVAT
KESKIMÄÅRÄISTUNNUKSET EN SIHARVENNUSLEIMIKOSSA

KORJUUSSA
POISTETTAVA
PUUSTO

1000 kpl/ha
50 m'/ha
keskipituus

12 m
keskimäärin

11cm, 10 m'

KASVATETTAVA
PUUSTO

1100 kpl/ha
90 m'/ ha
keskipituus

14 m
keskimäärin

13 cm, 15 m•

4m

4m
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Ensiharvennusten
käsittelyohjeet
Keskusmetsälautakunta Tapio on
julkaissut metsien käsittefyohjeet,
Joissa on harvennusmalleja EteläSuomen kasvatusmetsiköitä varten.
Mallit koskevat luontaisesti syntyneitä metsiköitä, joissa tehdään ensi kerran koneellisen metsäkuljetuksen
vaatimat ajourat.
Metsiköissä, joissa taimikonhoito on
toteutettu, voidaan käyttää joko valtapituuteen ja runkolukuun perustuvia ohjeita tai valtapituuteen ja
pohjapinta-alaan perustuvia ohjeita.
Ensiharvennusmetsiköissä, joissa taimikko on joko jätetty kokonaan hoi-

tamatta tai se on hoidettu liian lievästi, käytetään ajourien välisen puuston
kasvatustiheyden ohjeena narvennusmalleissa mainittuja runkolukuja.
Pienemmän valtapituuden ohjelukuja käytetään metsiköissä, joissa taimikkoa ei ole hoidettu tai se on hoidettu liian lievästi. Jos ensiharvennus
joudutaan tekemään jo silloin, kun
valtapituus on alle 10 metrin, voidaan
mairuttuja runkolukuja korottaa
100 - 200 kpl.
Suuremman valtapituuden ohjelukuja käytetään metsiköissä, joissa taimikko on hoidettu vähintään tyydyttävästi, ja siksi ensiharvennus voidaan siirtää siihen asti, kun valtapituus on yli 12 metrin.

8 ~
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NUORTEN KASVATUSMETSIEN PUUNKORJUUN
KESKEISET ONGELMAT

Varsinkin puiden pieni koko, niiden
suhteellisen runsas oksaisuus, leimikon alhainen kertymä pinta-alaan
nähden sekä kasvatettaviksi jäävät
puut ja korjuun ajoitus aiheuttavat
ongelinia nuorten kasvatusmetsien
puunkorjuussa. Niiden yhteisvaikutuksesta korjuun yksikkökustannukset nousevat huomattavasti muita
hakkuita suuremmiksi.

Pieni rungonkoko
D

on ennen muuta hakkuun ongelma
ja korostuu erityisesti koneellisessa hakkuussa. Hakkuun työnvaiheet ovat samat niin pieruä kuin
suuriakin runkoja käsiteltäessä ja
ajanmenekkikin on runkoa kohti
lähes sama. Sen sijaan pienistä
rungoista puu tavaraa tulee vähän.

Runsas oksaisuus
o Vaikka nuorten kasvu.metsien puiden oksat ovat ohuita, niitä on
rungon kuutiosisältöön nähden
runsaasti ja täysin oksaton rungonosa on lyhyt tai sitä ei ole lainkaan. Oksat hankaloittavat huomattavasti kaatoa ja karsintaa sekä lisäävät näiden työnvaiheiden
ajanmenekkiä etenkin miestyönä
hakattaessa.
Varsinkin nuorissa kuusikoissa
oksaisuudesta aiheutuu näkemäesteitä, mikä vaikeuttaa konetyötä.

Pieni kertymä
D

Nuorten kasvatusmetsien korjuukertymä hehtaarilta on huomattavasti päätehakkuita pienempi.
Sen vuoksi hakkuuseen sisältyy
paljon aikaa vievää kasausta tai
metsäkuljetuksessa koneet joutuvat siirtymään palstalla paljon
suhteessa korjattavaan puumäärään.

Kasvatettavaksi
jäävä puusto
D

Kasvatettava puusto jää nuorissa
kasvatusmetsissä suhteellisen tiheään asentoon, joten vapaa työtila korjuussa on pieni. J>uuston
varomiseksi suunnittelun tarve
kasvaa ja varsinkin konetyö hidastuu. Pystypuiden vuoksi ei aina
voida käyttää kokonaisuuden kannalta taloudellisimpia menetelmiä
ja koneita.

Korjuun ajoitus
D Puuston vaurioitumisen vuoksi ei

metsäkuljetusta pehmeillä mailla
nuorissa kasvatusmetsissä yleensä
voida ajoittaa sulan maan aikaan
eikä ~orjuuta piente~ runkojen
vuoksi yleensä paksuumnan lumen aikaan. Nämä seikat rajoittavat ja vaikeuttavat koIJuun
suunnittelua ja aiheuttavat muun
muassa koneiden työllistämisongelmia

~9
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PUUNKORJUUN
SUUNNITTELU NUORISSA
KASVATUSMETSISSÄ

Yksityiskohtaiset ohjeet leimikon ja
korjuutyömaan suunnittelusta ovat
esimerkiksi Metsätehon oppaassa
"Leimikon suunnittelu".

Puiden yksilöinti Qeimaus) voidaan
jättää ammattitaitoiselle hakkuumiehelle tai hankintakaupassa metsänomistajalle itselleen. Jäävän puuston määrä on alle 15 m:n keskipituisessa metsässä luotettavinta selvittää

Puunkorjuun suunnittelu ja le~a~s
on nuonssa kasvatusmetsissä entyisen tärkeää. Keskeisimmät seikat
ovat
D leimikon oikea rajaus
D ajouraverkoston liuolellinen suun-

nittelu ja merkintä
D harvennusvoimakkuuden

tarkis-

taminen mallialan avulla
D mittausmenetelmän valinta
D korjuun ajoitus.

~~~? tulee r~jat~ lu<?i:itaisi~ raJOJa pitkin, selväpurteisesti Ja kor.Juun
näkökohdat huomioon ottaen. Ajourat suunnitellaan mahdollisimman
suoriksi ja riittävän leveiksi, erityisesti vaikeissa maastokohdissa. f>uuntuotan tonäkökoh tien vuoksi ei voida
käyttää Y.li 4 m:n levyisi~ ajo~a eikä
30 m:ä tiheämpää uraväliä. Leimauksessa on muistettava normien mukainen voimakkuus ja vältettävä liian
varovaista lei.mausta. Nuorissa ja pienirunkoisissa metsissä mi ttausmenetelmien väliset kustannuserot korostuvat. Mittausmenetelmän valinnassa tulee ottaa kustannusten ohella
huomioon puukaupan, hakkuun ja
mets~u;t~~sen ~e~tamat rajoit~
set. Ain
kuusikoissa metsäkulJetus on tehtävä maan ollessa jäätyneenä.

runkolukua hyväksi käyttäen. Sitä
kookkaammissa metsiköissä määrittäminen on riittävän luotettavaa
myös pohjapinta-alan avulla.
Käyttökelpoisin

mittausmenetelmä
on pi~ormttaus. P~eruen ~~{n täydellinen pystyrmttaus on h
ala ja kallis menetelmä. Kehitteillä on kuitenkin uusia, vähemmän työtä ja kustannuksia vaativia pystymittausmenetelmiä.
nuo~ssa kas~at~sleimikoi~sa

Silti esimerkiksi hakkuumiesleimausta käytettäess;;~:utaan edelleenkin
käyttämään j ·· · · ttausmenetelmiä.

10 llj
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NUORTEN KASVATUSMETSIEN PUUNKORJUUSEEN SOVELTUVIA
KORJUUKETJUJA

Seuraavassa esitellään sekä pysty- että hankintakorjuuseen joukko korjuuketjuja, jotka tutkimusten 3a kokemusten mukaan parhaiten soveltuvat
nuorten kasvatusmetsien puunkorjuuseen. Valinta perustuu sekä korjuuteknisiin että taloudellisiin vertailuihin keskimäärisissä leimikko-oloissa ja
keskimääräisiin kustannuksiin.
Erityisesti hankintakorjuuseen esitetyt ketjut on nähtävä esimerkinomaisina, koska siellä on olemassa lukuisa joukko yksityiskohdissaan toisistaan
poikkeavia kalustoratkaisuja. ~~oin taloudelliset perusteet hankintakor3uussa ovat lähes tapauskobtalSla.
Leimikon korjuumenetelmän lopullisessa valinnassa puunkorjaajan on
syytä ottaa huomioon omat korjuuolosuhteensa (eri hilluutapojen määrät
ja osuudet), korjuumahdollisuutensa (kalusto, työvoima, ammattitaito) ja
olemassa olevat vaihtoehdot.
On myös muistettava, että menetelmän valintaa mahdollisesti rajoittavat
korju1:ll ajoitus, ?J-ittaustap~ tai raaka-~een käyttötarkoituksen ja kaukokul3etuksen tai tehdaskäs1ttelyn vaatimukset.
Hankintakauppojen yhteydessä näistä vaatimuksista on sovittava ostajan
kanssa

11
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Korjuu menetelmä:

Etuja:

Hakkuu miestyönä noin 3 m tai noin 2 m
kuitupuuksi kasoihin ajouran reunalle.

+ Traktorin li ävaru teita tarvitaan vä-

Metsäkuljetus kitkaketjuilla ja reellä tai
yksinkertaisella perävaunulla varustetulla maatalous traktorilla; kuormaus ja purkaminen käsin.

Tuotos taso:
Hakkuussa 3 - 5 ml päiväs ä, metsäkuljetuk e a alle 2 ml tunnissa.

hii? ja neo at halpoja, joten varu teet
v01daan kuolettaa p1enehköin hankintamäärin.

+ Puu to auriori kit ovat muihin maataloustraktorimenetelmiin verrattuina uhteelli en vähäi et.

~13
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URALEVEYS 4 m

Haittoja:
-

.

Kasausta sisältyy hakkuu een paljon?
koska kasat on kuormauksen vuoksi
tehtävä aivan uran reunalle.
Kä inkuormau ja -purkaminen on
hidasta ja raska ta.
Kuorman koko jää pienek i.
Metsäkuljetu kalustoI? . m~asto~e.1 poi uu on huono; enty1sesti lunu Ja
uuret kaltevuudet hidastavat työtä.
Koska kuormau laitteet puuttuvat,
menetelmää ei voi käyttää mui a
hak.kui a.

Suositeltavuus:
Soveltuu nuorten kasvatusmetsien hankintakorjuu een helpoimmissa ~etsä
maastoi a hyvin. Korjuun työt~timää
rä uhtees a kertymään on suun. M~ne
telmä on edullinen ko ka lisävarusteiden
käyttö ja hankint~ eivät aiheuta suuria
ku tannuk ia.

14~

2

AJOURA VÄLI 30 m

Korjuu menetelmä:
HakkUu miestyönä 3 m tai noin 3 m kuitupuuksi kasoihin palstalle apu-urien varteen.
Metsäkuljetus kitkaketjuilla ja juontokouralla varustetulla maataloustraktorilla.

Tuotos taso:
Hakkuussa 5 - 7 m3 päivässä, metsäkuljetuksessa runsaat 2 m 1 tunnissa.

Etuja:

+ Hakkuu on kevyttä, koska kasau ta
on vähän.

+
+
+

Met äkuljetukses a ei tarvitse nousta
traktoristakuormauksen aikana mikä
keventää ja jouduttaa työtä.
Traktorin lisävarusteet eivät ole kohtuuttoman kalliita. Ne voidaan kuolettaa ke kimääräisin hankintamäärin
jokseenkin kannattavasti.
Soveltuu muihinkin hakkuisiin.

Haittoja:
-

Hakkuu edell ttää huolelli ta uuntoteutu ta ja kasan paikkojen ekä apu-urien huomioon ottamis~ttelua ja

~15
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URALEVEYS 4 m

ta lei.mauksessa, mikä hidastaa työtä
ja lisää kustannuksia.
Pitkähkön ja kankean metsäkuljetusyhdist~lmän liikkuminen ~asvate.t
tavien pwden keskellä on hidasta Ja
puustovaurioiden riski suuri.
Kuorman koko jää pieneksi, mikä
nostaa metsäkuljetuksen kustannuksia.
Metsäkuljetuskaluston
maastokelpoisuus on huono.
Mittapinon teko ei ole mahdollista
juontokouralla, joten se joudutaan latomaan kä in.

Suositeltavuus:
Soveltuu nuorten kasvatusmetsien han~takorjuu~~en ko~talaisesti. Menetel~a on edullism lyhyillä kuljetusmatkoilla
Ja se keventää sekä hakkuu ta että metsäkuljetusta. Lisävarusteiden hinnan vuoksi
kannattavuus on enintään välttävä.

16 [IJ
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AJOURA VÅLI 30 m

Korjuumenetelf!1ä_:

.

Hakkuu miestY.önä 3 m tai norn 3 m kwtupuuksi kasoihin ajouran varteen.
Metsäkuljetus puoliteloilla (tai 4-vetoinen traktori kit.Kaketjuilla) ja perävaunulla tai reellä ja hydraulisefla kourakuormaimella varustetulla maataloustraktorilla.

Tuotos taso:
Hakkuussa 4- 6 m3 päiväs ä, met äkuljetuksessa 5 - 7 m3 tunnissa.

Etuja:
+ Kuormaimen vuoksi met äkuljetus on
+
+
+

kevyttä ja joutui aa ja tuoto kohtalainen.
Korjuumenetelmä ja varu teet oveltu at kaikentyyppi iin hakkui iin.
Kuormain ta Ja perävaunua voi käyttää m ö maataloude a.
Met äkuljetu varu tu mahdolli taa
m ö urakoinnin tilan ulkopuolella.

~17
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URALEVE\'S 4 m

Haittoia:

- Metsäkuljetusvarustuksen korkean
hinnan vuoksi kannattava käyttö ei
ole pelkässä omassa puunkorjuussa
useimmiten mahdollista.
Met äkuljetuskaluston
maastokelpoisuus ei ole riittävä vaikeimpiin
maastoihin.
Maataloustraktorikuormainten ulottuvuus on verraten lyhyt, mikä lisää
kantamista hakkuussa.
Jäykkä traktorin ja perävaunun yhdistelmä muodostaa puustovauriori k.in
nuorissa kasvatusleimikois a.

Suositeltavuus:
Soveltuu teknisesti tyydyttävästi nuoriin
~asvat1;1sme~slln:·. K<l?11attavuus edellyttää kwtenk.in ruttäviä urakointimahdollis_uuksia korjuu.kaluston kuolettamiseksi
tai kaluston käyttöä maataloudessa.

18 ~
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AJOURAVÅLI 30 m

Korjuu menetelmä:
Hakkuu miestyönä karsituiksi rangoiksi
suorien palstalle, yli 7 m:n runkojen kertakatkaisu.
Metsän.kuljetus ja kasaus vinssillä, kuormauspuomilla, kitkaketjuilla ja reellä tai
kevyellä perävaunulla varustetulla maataloustraktorilla.

Tuotostaso:
Hakkuussa noin 8 ml päivässä, met äkuljetuksessa yli 2 ml tunnissa.
Metsäkuljetuksessa apumiehen käyttö
suosi te] tavaa.

Etuja:
+ Hakkuu on kevyttä, koska ei isällä
kantami ta.

+ Puomin ansio ta myös kuormaus ja
prnkaminen ovat kevyitä.
oveltuu muihinkin hakkui iin.

+ Met äkuljetu varu tu

~19
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URALEVEYS4m

Haittoja:
Kasvatettavan puuston varominen hidastaa ja vaikeuttaa suorin taa. . .
Vinssaus on verraten raskasta 3a vie
aikaa.
Ollakseen tyydyttävästi kannat.tavaa
hankintamäärien pitää olla keskimääräistä suuremmat.
Met änk:uljetuskalu ton maastokelpoisuus on bueno ja vin sau kohottaa
puustovau.riori kiä.
Apumiehen tarve metsäkuJjetukse sa
voi lisätä ku tannuksia.

Suositeltavuus:
Korjuuketju on valittu oppaaseen yaihtoehtona ;olla voidaan tyydyttävästi ratkaista ensiharvennuspuun korjuu kotitarve-energiaksi. Tästä syystä kannattavuus
tulee laskea vaihtoehtoisten energialähteiden pohjalta. Korjuuteknisesti menetelmä oveltuu nuoriin kasvatusmetsiin
tyydyttävästi, paremmin kuin erilaiset
kokopuuvaih toehdot.

20 ~

Korjuu menetelmä:

Hakkuu miestyönä noin 3 m kuitupuuk i
kasoihin uran varteen.
Metsäkuljetus ke kikokoisella kuormatraktorilla.

Tuotos taso:
Hakkuussa 5 - 8 m' päiväs ä, met äkuljetuksessa noin 10 m tunnissa.

Etuja:
+ Korjuumenetelmä ja -kalu to soveltu at hyvin erityyppisiin hakkui iin.

+ Met äkuljetu kalu ton maastokelpoiuu on hyvä.

+ Met ätraktorin uuren kuormankoon

yuo~si ajok~rt.ojen ~ä~~ on pie~ ja
J1;1un tovauno1den nski Jää vähät ek1.
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Haittoja:
Yleen ä pienissä en ibarvennusleimikoissa l<:oneiden siirrot aiheuttavat
lisäkustannuk ia.
Menetelmään kuuluu run aasti raska ta puutavaran kasau ta.

Suositeltavuus:
Soveltuu teknisesti hyvin ensibarvennukiin ja on ku tannuksiltaan keskimääräi oloi a edullisin vaihtoehto. Ei edellytä erityi varu teita hakkuussa tai metäkuljetuk e sa.
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Korjuumenetelmä:

H~u_u mi~styönä noin 3 m
kaso~
vyöhykkeelle".

kuitupuuksi
(Vastaavan
tyyppinen menetelmä on myö 3 - 6 m
kmtupuun hakkuu ka oihin pal talle.)
Metsäkuljetus keski.kokoi ella kuormatraktorilla, jonka kuormaimen ulottuvuus on noin 10 m.

Tuotostaso:
Ha~Jrnussa

10- 12 m 1 päivä sä, met äkuljetu.k e sa 8 - 10 m1 tunni a.

Etuja:
+ Kasau ta tarvitaan hakkuu a vähän
mikä

nop~uttaa

ja keventää t ötä.

+ Met äkulJetuskalu to o eltuu h in
m ö muihin, erityi e ti arttune1den
kas atu met ien hakkuisiin.
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Haittoja:
Pal talta kuormattae a metsäkuljetuk en tuottavuus pienenee.
Hakk:uumenetelmää käytettäe ä _aatetaan tehdä turhaa uran uunta.l ta
puutavaran iirtämi tä.
Pitkäulotteinen kuormain li ää inve tointi- ja käyttöku tannuk i~
aurio1den välttäminen vaatu huolelli uutta.

Suositeltavuus:
So eltuu t dyttävästi nuoriin kasvatus:
Jeimikoihin. Menetelmän käyttöä voi
puoltaa ~ime~kiks~ metsäkuljetuskalu ton työllistämJ. ek i. Kustannukset ovat
edulli immillaan järeimmi sä ensiharvennuksi sa Pitkän puutavaran korjuun kustannuksia li ää p tymittaus.
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Korjuumenetelmä:

Etuja:

Noin 3 m kuitupuun valmistus kasoihin
aj_o':lfan. vart~en pienharveste_rilla: (En~i
Sijaisesu uos1tellaan, että kuljettaja valitsee poistettavat puut.)

+ Työvoiman tarve erittäin pieni.
+ Korjuu on kevyttä ko ka se on täysin
koneelli tettua.

+ Ku tannuk iltaan uhteelli en edullinen.

Metsäkuljetus keskikokoisella kuormatraktorilla.

Tuotostaso:
Hakkuussa 3.5-4.5 m3 tunnissa, metsäkuljetuksessa 7 - 9 m3 tunnissa.
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Suositeltavuus:
Haittoja:
Pienharve teri soveltuu vain en iharvennuksiin.
Harve terin maastokelpoisuu rajoittaa huonoimmat leimikot menetelmän ulkopuolelle.
Pal talla toimiva harvesteri aattaa
vaurioittaa puustoa.

Soveltuu korjuu teknisesti hyvin 1. - 2.
maastoluokan ensiharvennuksiin lukuun
ottamatta paksuimman lumen aikaa. Hyvä tuottavuus mahdollistaa suurehkot
korjuumäärät, vaikka korjuukausi olisi
lyhytkin. Peru koneen käyttöaluetta ja
vuotui ta käyttömäärää voidaan lisätä
aru lamalla se kaato-kasauslaitteella.
Toi aalta korjuuketjun hyvä tuottavuus
vaikeuttaa en operatiivista ohjausta pienikokoi i a leimikoi aja koneiden siirtoihin aattaa kulua suhteellisen runsaasti
aikaa.
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Korjuumenetelmä:

Etuja:

Kaato miestyönä moottorisahalla. Puutavaran valmistus noin 3 m tai 3 - 6 m
kuitupuuk:si ajouralla toimivalla kuormainprosessorilla.

+ Työ oiman tarve on vähäinen eikä

Metsäkuljetus kuormatraktorilla.

Tuotos taso:
Kaadossa alle 20 m1 päivässä, puutavaran
valmistuksessa 4- 5 m1 tunrussa, metsäkuljetuk:sessa vajaat 10 m1 tunni a

raskasta kasau ta tarvita

+ Kaikki puuta ara on hakkuun jälkeen
uran arre a mikä nopeuttaa metäkuljetu ta.
+ Korjuu.kalu to on opiva m ö muihin kas atushakkui ilo ja o aan avohakkui takin.

~27

Haittoja:
Kaato on vaikeaa puiden vastakkai ten kaatosuuntien vuoksi.
Prosessorin
yksikkökustannukset
ovat suuret pieniä runkoja käsiteltäe sä.
Puu tovaurioiden välttämiseksi prose~sorityö vaatii erityistä varovuutta,
mikä hidas taa työtä.

Suositeltavuus:
So_ eltu1;1 kobtalaise_s~. nuoriin, paremmin
kw tenkin varttune1sun kasvatusmetsiin.
Sen käyttö helpottaa työvoiman saantiongelmia mutta sen kannattavuutta enibarvennuksissa on toistaiseksi vaikea
aada tyydyttäväksi.
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Korjuumenetelmä:

S"!tely~aato ja yli 7 m :n puiden kertakat-

krusu nuestyönä kahvakehikolla varu tetulJa moottorisahalla.
Kasaus ja metsäkuljetus ke ki.kokoi ella
kuormatraktorilJa, jonka kuormaimen
ulottuvuus on noin l 0 m.
Haketus metsävarastolla välivarastohakkurilJa.

Tuotos taso:

~aadossa noin 20 m 1 päivä sä, met äkulJet~sessa 5 - 6 m1 tunnis a, haketuk e a

norn 25 m1 tunnissa.

Etuja:
+
+

T ö oiman tarve on pieni eikä raskasta kasau ta tarvita
Oksien ja latvu ten talteenoton vuok i
korjuukert mä kas aa
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Haittoja:
Pitkä puutavara aiheuttaa kuormauke a Ja met äkuljetuk e a belpo ti
puu tovaurioita.
Varastohaketu edellyttää hyviä arastotiloja ja bakkunn ku tannusten
vuok i riittävän uuria leimikoita

Suositeltavuus:
So eltuu pienirunkoisiin pinta-alaltaan
uuriin kasvatusleimikoi.bill. Kannattavuu edellyttää joko metsäbakkeen käyttömahdoUi: uutta ellai enaan tai bakkeen eulontamahdollisuutta.
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Suosituksia hankintakorjuumenetelmän
valintaan nuorissa
kasvatusmetsissä
Metsänomistajan hankintakorjuuketjuista lyhyen kwtupuun hakkuu kasoihin
ura.i:t reun~le ja metsäkuljetus reellä tai
yksillkertaisella perävaunulla varustetulla maataloustraktorilla käsin kuormaten
ja purkaen soveltuu parhaiten,
D kun tilalla on tarjolla työkykyistä työvo~aa ja puunhankintaan on käytettävissä runsaasti aikaa
D kun nuorista kasvatusmetsistä korjattavan puun määrä on pieni ja
D kun tilalle ei ole kannattavaa hankkia
muita metsäkuljetusvarusteita.
Tähän rinnastettavissa on hakkuu kasoihin palstalle ja hevos- tai moottorikelkk'.1_lrulj~tu~. ~~ sov~ltuv~.t erityis~sti piellllll leimikoihin, eikä nnssä tarvita varsinaisia ajouria. Pelkästään kasvatusmetsien puunkorjuuta varten hevosen tai
moottorikelkan hankintaa on kuitenkin
vaikea osoittaa taloudelliseksi. Lisäksi
nämä menetelmät vaativat paljon ihmistyötä ja ovat raskaita, koska kuormaus ja
purkaminen joudutaan suorittamaan käs~n. Jos pystytään kehittämään moottorikelkkaan soveltuva kuormauslai te, kelkan käyttömahdollisuudet paranevat.
H~uu kaso~

palstalle apu-urien varteen Ja metsäkulJetus juontokouralla varustetulla maataloustraktorilla on esimerkki menetelmistä, jotka soveltuvat
käytettäviksi,
D kun tarjolla olevan työvoiman työkyky
on iän_ tai muun syyn vuoksi rajoittunut tai
D kun hankinta työhön ei ole käytettävi sä runsaasti aikaa.
Esitettyä juontokouraa vastaavia met äkuljetusvarusteita on muitakin tyyppejä.

Y1eisintä me!sänomistajilla olevaa maataloustraktonn metsävarustusta vin in
ja loyip~o_n yhdiste!rnää ei voi korjuut~~s~sti entyisemmin suositella käytettaväks1 nuonssa kasvatusmetsissä. Menetelmä edellyttää hyvin toimiakseen
k~den h~ngen työryhmää ja silloinkin
vi~ssa1;1s vie byv_in s1;1uren _o an kuljetust~o~ . aJ~enekistä Ja k~J~tustuotos jää
vähaiseksi. Puuston vauno1tumisriski on
suuri ja vaurioiden välttäminen hidastaa
hakkuuty~>tä, .koska vinssauslinjojen ja
kasan paikkojen suunnittelu vie aikaa.
Sen sijaan järeämpipuustoisiin hakkuisiin
varustus sopii paremmin.
Y1e~_se_sti?.

jos metsänon_llstajal:1_a on käytettavissa vapaata työaikaa, ruttävät varusteet ja ammattitaito, hänen kannattaa
tehdä hankintakorjuuta nuorissa kasvatusmetsissä työn suuren metsähoidollisen
merkityksen vuoksi. Korjuun taloudellinen ~anna!tavuus on paljolti riippuvainen til~a JO olevasta Kalustosta Ja vaiht<;>eht01s1 ta työkohteista Jos kalusto on
eikä muuta työtä ole, kannattaa tehdä
hankintatyötä, vaikka e liiketaloudellisesti näyttäisi epätaloudelliselta
!os uusia varusteita joudutaan puunkorJUUta varten hankkimaan on otettava
huomioon myö niiden miilidollinen soveltuvuu maatalouden töihin. Lisäksi
yars~aisten p1;1unkorjuuseen tarkoitettujen Ii ävaru teiden ohella maataloustrak~0!1-n k~yttö rnet .äs ä ylee~sä edellytää
JOidenkin_ traktona_ UOjaavien varusteiden hankintaa - e imerkkinä pohjapanssarit. Laskelmi a on aina varauduttava
ensi ijai e ti maatalouskäyttöön tarkoitetun traktorin vaurioitllilll een puunkorj1;1_u aja_ iitä ai!Jeutuviin Ii äku tannuksun. (Esimerkkinä rengasrikon ku tannuk et IOO _m' :n puu~avaraerän kulietuke a merkit evä t nolll 20 mk:n/ m-s lisäkustannuk ia.)
Vaikeimmat met ämaastot eivät ovellu
maatalou traktoreille.

~31

7

OJITUSALUEIDEN
PUUNKORJUUN
ERITYISONGELMAT

Ojitus on merkittävä investointi, jonka
tuotto riippuu myös puuston oikeasta käsittelystä. Harvennushakkuilla varmistetaan osaltaan ojituskohteiden puuston
edullinen kehitys. Lähimpien kymmenen
vuoden aikana nuoren metsän kasvatushakkuu on tarpeellinen yli 700 000 ojitetulla hehtaarilla.

suuksien mukaan urien sijoittelussa on
myös käytettävä hyväksi ojalinjoja tai
suunniteltuja kunnostusojituksen tulevia ojalinjoja. Ojien ylityksiä tulee välttää ja erityisesti suurten runko-ojien ylitys ei ole toivottavaa. Pääsääntöisesti tulee pyrkiä sellaiseen uraverkkoon, että
varsinkin täysin kuormin ajetaan suon
kuivimmissa osissa tai reunustavan kangasmaan puolella. Tavanomaisten ajouralenkkien sijasta ojitusalueilla monesti
ovat käyttökelpoise~P.i~ sarkoja pi~
haarautuvat urat, JOihin metsätrakton
ajaa peruuttaen kuormaamaan.
Korjuun jälkeen on aina tarkastettava
ojien kunto ja poistettava niistä korjuun
aiheuttamat tukokset (hakkuutäliteet,
sortumat, tilapäiset täytteet ylityspaikoissa jne.).
·

Puunkorjuussa ojitusalueiden nuorista
kasvatusmetsistä tulee erityisolosuhteet
ottaa huomioon. Korjuun tulee siellä niveltyä muihin käsi ttelytoimenpi teisiin,
kuten ojanperkaukseen tai kunnostusoji,
tukseen. Pääsääntöisesti on syytä noudat- ,
taa työjärjestystä: ensin korjuu, sitten ,'
muut hoitotoimet.
Ajourien suunnittelussa ei kaavamai esti
toteutettu 30 m:n uraväli sovellu ojitusalueille. Uraverkko onkin suunniteltava iten, että e soveltuu riittävän hyvin puun
kuljetukseen, mutta jättää myö kasvatettavaa puustoa riittävästi jäljelle. Ajourat
tulee ensisijaisesti viedä sarkojen keskelle,
jo sa puusto on harvempaa.. Mahdolli-

+-- ojaverkosto

..... ... ajourat
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NUORTEN KASVATUSMETSIEN PUUNKORJUUN
TULEVIA KEHITYSNÄKYMIÄ

Hakkuun
koneellistaminen
D

D

etenee seuraavassa järjestyksessä: avohakkuut - muut päätehakkuut varttuneiden kasvatusmetsien hakkuut - nuorten kasvatusmetsien hakkuut
vaatii nuorten kasvatusmetsien osalta
monitoimikoneiden edelleen kehittämistä muun muassa useamman puun
samanaikaisen käsittelyn toteuttamiseksi.

Muut rationalisointikeinot
D Haketukseen perustuvat korjuumenetelmät, kokopuukorjuu tai osapuu-

menetelmät tarjoavat edelleen useita
kehitysmabdollisuuksia nuorten kasvatu metsien korjuuseen sekä miestyönä
että koneellisin menetelmin.
D Samoin miestyön ja konetyön yhdistäminen e imerkiksi iten, että miestyönä tehdään ajourien v'.iliss.ä o~ev~t
palstanosat kokonaan tai osittain Ja
koneella urat mahdollisesti lähialueineen saattaa tulla kyseeseen.
D Leimikon korjuuoloja voidaan kehittää esimerkiksi riittävin ja oikea-aikaisin taimikonhoitotöin, tienrakennukella tai metsänomistajien yhteistoiminnan avulla.
D Myö mittau -, leimaus- ja suunnittelumenetelmien kehittämisellä samoin
kuin raaka-aineen käytön ja tehdaskä ittelyn kehittämisellä on tulevaisuudes a mahdollisuus parantaa kasvatusmetsien korjuun kannattavuutta.

1990
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PUUSTO VAURIOIDEN
VAHENTÄMISEKSI
Leimikon suunnittelussa
D rajaa leimikko oikein

D valitse olosuhteisiin sopiva korjuumenetelmä ja kalusto
D suunnittele ajouraverkko huolellisesti ennen
leimausta
D leimaa ajourat riittävän leveiksi ja mahdollisimman suoriksi
D suunnittele erityisen huolellisesti vaikeat urakohdat

Korjuun toteutuksessa
D anna puuston varomista koskevat ohjeet ja
valvo niiden noudattamista
D jätä ajou?Tie. mahdo~s~an P.aljon hakkuutähte1tä J.Uunston SUOJaanuseks1 suuntaamalla
kaato oikein
D kunnosta tarvittaessa vaikeat urakohdat tasoittamalla ja havuttamalla
D käytä koneita huolellisesti
D vähennä seurausvahinkoja korjaamalla vaurioituneet puut pois heti korjuun jälkeen
D keskitä en1yisesti nuorten kuusikkojen metsäkuljetus aikaan, jolloin maa on jäässä
D noudata korjuun ajoituksessa hyönteistuhojen
välttämiseksi annettuja ohjeita
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KERTAUSTA

D Puolet kasvatusmetsien käsittely-

D

D

D

D

o

D

D

urakasta on rästissä - vastaisuudessa nuorten kasvatusleimikoiden osuus tulee kasvamaan
Oikea-aikainen taimikonhoito luo
edellytykset nuoren kasvatusmetsän korjuun onnistumiselle
Ensiharvennus parantaa metsän
jatkokehitystä ja tulevia korjuuoloja
Myös leimaus- ja mittauskustannuksia voi J1i~~entää oikealla menetelmänv · alla
Suorat 4 m:n leryiset ajourat 30
m:n välein ovat ruttävät ja vähentävät puustovaurioiden riskiä
Huolellinen leimikon suunnittelu
sekä korjuun menetelmänvalinta
ja toteutus parantavat korjuun tulosta
Miestyöhakkuu soveltuu vielä
toistaiseksi parhaiten nuoriin kasvatusmetsiin
Hankintatyössä metsänomistaja
itse vastaa työn laadusta ja voi siten itse vaikuttaa tulevan hoitohyödyn saavuttamiseen

ISBN 951-673-079-5
Milldi 1982 - Unsi-Sa

Oy

