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Puutavaran hakkuu ta ja alku.kuljetusta koneellis tettaessa on :perin
teellisen tavaralajeittaisen korjuumenetelmän rinnalla ryhdytty ko
keilemaan runkoina korjuuta. Kuljettamalla kokonaiset rungot joko 
karsittuina tai karsimattomina varastolle pyritään siirtämään osa ai
kaisemmin metsässä suoritetuista työvaiheista välivarastoille tai 
käyttöpaikan varastoille, joilla töiden koneellistamismahdollisuudet 
ovat paremmat kuin metsässä. Runkoina korjuuta on kokeiltu useina 
erilaisina menetelminä. Jotkut menetelmät perustuvat VArraten vä
häiseen koneiden käyttöön ja toiset taas edellyttävät huomattavia ko
neinvestoint~ja. Pohjnis-Arnerikassa ja Neuvostoliit~ssa sekä viime 
vuosina IJ\YÖs Ruotsissa on kehitetty runkojen käsittelyä varten eri
laisia kaato-, karsinta- ja katkontakoneita. Ruotsissa suorit ettiin 
hiljattain tutkimus , jossa lähinnä pohjoisamerikkalaisten ja runtsa
laisten kokemusten pohjalla tehtiin suuntaa antava selvitys erilais
ten puunkorjuumenetelmien soveltuvuudesta sikäläisissä olnsuhteissa 
(Kjell Kilander - Åke Jä:rvholm, Analys .av avverkningssystem. Forsk
ningsstiftelsen Skogsarbeten. Redogörelse nr 12/1965) . 

Vertailun kohteena olevat 
puunkorjuumenetelmät 

Ruotsalaisessa tutkirruksessa käsitellyt puunkorjuumenetelmät ovat 
seuraavat . 



1. Tavanomainen tavaralajeittainen 
korjuu 

2. Pitkälle koneellistettu tavara
lajei ttainen korjuu 

3. Tavanomainen karsittuina runkoi
na korjuu 

4. Pitkälle koneellistettu karsit-

5. Yksinkertainen 
runkoina korjuu 

6. Moottorisahakaatoon ja siirret
tävään varastokäsittelykonee
seen perustuva karsimattomina 
runkoina korjuu 

7. Pitkälle koneellistettu karsi
mattomina runkoina korjuu 

Väli varasto, 
josta valmis 
pm.tavara. ku 1-
j et et aan au
toilla edel
leen 

Eri korjuumenetelmissä suoritetaan työt seuraavasti. 

1. Kaato, karsinta ja pölkytys suoritetaan metsässä moottorisa
halla. Tukit kaadetaan suunnattua kaatoa käyttäen ja pinotavara 
tehdään palstatien varteen. Alkukuljetus suoritetaan kahmainnostu
rilla varustetulla nykyaikaisella metsätraktorilla, jota hoitaa yk
si mies. Traktoria kohti on 4 ••• 7 hakkuu.miestä, jotka valmistavat 
J ••• 4 eri tavaralajia. 

2. Kaato, karsinta ja pölkytys suoritetaan maastossa liikkuval
la koneella, Busch Combine'lla tai Koehring Processor'illa. Laskel
mat perustuvat jälkimmäisen koneen käyttöön. Konetta käyttää yksi 
mies. Palstalle nippuina pudotettu tavara kuljetetaan autotien var
teen erikoisrakenteisella metsätraktorilla. 

3. Kaato ja karsinta suoritetaan moottorisahalla ja juonta run
ko-ohjatulla metsätraktorilla. Rungot pölkytetään varastolla moot
torisahalla tai yksinkertaista katkontalaitetta käyttäen. Traktoria 
kohti työskentelee 3 ••• 5 hakkuumiestä. 

4. Kaato ja karsinta suoritetaan metsässä liikkuvalla koneella, 
Beloit Tree Harvester'illa. Kone karsii puun pystyssä, katkaisee 
latvan, kaataa rungon ja asettaa sen kasaan. Puut juonnetaan varas
tolle :runko-ohjatulla metsätraktorilla ja katkotaan varastolla kat
kaisulai toksessa. 

5. Kaato suoritetaan moottorisahalla, juonto metsätraktorilla 
sekä karsinta ja pölkytys varastolla moottorisahalla. 

6. Kaato suoritetaan moottorisahalla, juonta metsätraktorilla 
sekä karsinta ja pölkytys varastolla siirrettävällä erikoiskoneella, 
kanadalaisella LRA-monitoimikoneella. Konetta kohti on kaksi hak
kuumiestä ja 3 ••• 6 juontotraktoria. 

7. Kaato ja juonta suoritetaan samalla koneella, Vit Feller Bw:cll
er -traktorilla, ja varastokäsittely suuritehoisessa karsinta- ja 
katkaisulaitoksessa m/Sund. Katkaisulaitosta kohti tarvitaan 2 ••• 2-t 
yhdistettyä kaato- ja juontotraktoria. Puut kaadetaan · traktorin 
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edessä olevalla sahalla traktorin päällä olevan pankon varaan ja juon
netaan sitten varastolle. 

Vertailussa on lähdetty siitä, että kussakin menetelmässä puuta
vara tuodaan autotien varteen. Kustannuslaskelmissa on otettu huo
mioon hakkuun ja juonnon suoranaiset kustannukset, ts. palkka- ja 
konekustannuksct. Hakkeena korjuu on jätetty vertailusta pois,ko.ek~
s itä ei pidetä ajankohtaisena. 

Eri menetelmien soveltuvuus 

1. Tavanomainen tavaralajeittainen menetelmä. Sen soveltuvuut
ta eri olosuhteisiin pidetään hyvänä. Nimenomaan harvoissa pääte
hakkuuleimikoissa ja harvennusleimikoissa se on tällä hetkellä kat
sottava muita menetelmiä käyttökelpoisemmaks i. Menetelmä on verra
ten pitkälle kehitetty ja sen soveltamistekniikka hallitaan yleensä 
hyvin. Sen sijaan useimmat muut vertailussa olleet menetelmät ovat 
huomattavalta nsaltaan vasta kokeilu- ja kehitysvaiheessa. Vertai
lussa onkin päädytty siihen, että nykyään tämä menetelmä on useim
mis sa tapauksissa muita parempi . Koneel listamisaste on kuitenkin 
alhainen, joten palkkakustannusten jatkuva nousu tulee ajan mittaan 
heikentämään menetelmän käyttömahdollisuuksia. Palkkakustannusten 
osuudeksi on laskelmissa saatu 70 ••• 75 % kokonaiskustanrruksista. Me
netelmää kehitettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että tuotos 
riippuu muihin menetelmiin verrattuna paljon tavaralajien määrästä, 
joten niiden määrää vähentämällä voidaan parantaa menetelmän käyttö
mahdollisuuksia. 

2. Pitkälle koneellistettu tavaralaj ei ttainen menetelmä . Jos on 
kysymyksessä paperipuun ja tällöinkin vain yhden tavaralajin hanki:i
ta ja jos työt suoritetaan kahdessa vuorossa, kuutioyksikköä koht i 
lasketut kustannukset ovat alhaisemmat kuin muiden menetelmien kus
tannukset . Koneellistamisaste on korkein . Palkkakustannusten osuus 
on yksivuorotyöskentelyssä hieman yli 20 % ja kaksivuorotynskentelys
sä 34 %. Sahatukkien ja useiden eri tavaralajien valmistaminen ra
joittaa kuitenkin menetelmän taloudellista käyttöä . Koehri.ng Process::ir 
-koneen katsotaan voivan työskennellä tietyin edellytyksin myös har
vennusleimikoissa. Nykyisten pyöräalustalle asennettujen koneiden 
maastokelpoisuus on verraten heikko . 

3. Tavanomainen karsittuina runkoina korjuumenetelmä . Sitä pi
detään verraten pitkälle kehit ettynä ja siitä on jo useiden vuosien 
käyttökokemukset. Jos puut ovat isoja, kustannukset ovat jonkin 
verran halvempia kuin tavanomaista tavaralajeittaista menetelmää 
käytettäessä . Jos taas puiden keskikoko on pieni suhde on päinvas-

. M ' ta.inen . enetelmän soveltamismahdollisuudet eri olosuhteissa ovat 
verraten hyvät varsinkin suurissa päätehakkuuleimikoi~sa. Harven
nushakkuut ovat menetelmän kannalta rajoittava tekijä . Menetelmää 
voidaan soveltaa vaikeammassa maastossa kuin tavanomaista tavarala
jeittaista menetelmää. Koneellistamisaste on verraten alhainen, 
sillä palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuksista on runsaat 60'f,. 

4. Pitkälle koneellistettu karsittuina runkoina korjuumenetelmä. 
Kuutioyksikköä kohti lasketut kustannukset ovat huomattavan suuret 
ja useassa tapauksessa suuremmat kuin muita menetelmiä käytettäessä. 
Syynä on kannolla tapahtuvan työn kalleus . Menetelmän soveltuvuus 
on katsottu verrat en huonoksi varsinkin, jos käytetään suurta kaato-
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ja karsinta.konetta, kuten laskelmissa on tehty. Menetelmää tuskin 
voitaneen soveltaa harvennusleimikoissa. Ison koneen maastokelpoi
suus on rajoitettu, ja tuotos riippuu puiden koosta ja leimikon ti
heydestä enemmän kuin muissa menetelmissä. 

5. Yksinkertainen karsimattomina runkoina korjuumenetelmä. Me
netelmä on välimuoto tavanomaisen karsittuina runkoina korjuumenetel-_ , 
män ja varastokäsittelykoneen käyttöön perustuvan karsimattomina run
koina korjuumenetelmän välillä. Moottorisahakarsinnan siirtämisellä 
metsästä varastolle ei näytä olevan saavutettavissa etua, sillä mene
telmän ~ustannukset nvat korkeammat kuin, jos karsinta suoritetaan 
metsässä kaadon jälkeen. 

6. Moottorisahakaatoon ja siirrettävän varastokäsittelykoneen 
käyttöön perustuva karsimattomina runkoina korjuumenetelmä. Menetel
mä, joka on vasta kokeiluvaiheessa, voi taloudellisessa mielessä kil
pailla tavanomaisen tavaralajeittaisen menetelmän ja tavanomaisen 
karsittuina :runkoina menetelmän kanssa vain päätehakkuuleimi.k~i&&a 
edellyttäen, että puut ovat isoja. Harvennusleimikoissa ja pieniko
koista puuta käsiteltäessä tilanne näyttää olevan päinvastainen. Ko
nee.l.J:i.stamisaste on korkea, sillä palkkakustannusten osuus on yksivuo
rotyöskentelyssä 42 % ja kaksivuorotyöskentelyssä 48 % kokonaiskus
tannuksista. - Nykyiset siirrettävät katkaisukoneet rajoittavat usei
den tavaralajien ulosottoa. 

7. Pitkälle koneellistettu karsimattomina runkoina "kbrjuumenetel
mä. M0netelmä näyttää kustannuksiltaan edellistä menetelmää edulli~ 
sammalta. Kustannukset ovat alhaisemmat kuin tavanomaisen tavarala
jeittaisen menetelmän kustannukset päätehakkuuleimikoissa ja siellä, 
missä on kysymys suurista keskitetyistä hakkuualueista. Koneellis
tamisaste on korkea. Palkkakustannusten osuus kokonaiskustannuks~ 
t:n työvuorojen määrästä riippuen 37 % ja 49 %. Tuotos ja kustannuk
set riippuvat paljon puuston koosta, leimikon tiheydestä, puumäärän 
suuruudesta ja maaston laadusta. Tällä menetelmällä pystytään val
mistamaan useita eri tavaralajeja. 

Menetelmissä, joissa puut katkotaan varastolla koneellisesti (me
metelmät 4, 6 ja 7), varastolla suoritettaviin töihin voidaan liit
tää myös kuorinta ilman muita sanottavia lisäkustannuksia kuin kuo
rimakoneesta aiheutuvat kustannukset. Kuorinnan yhdistäminen muuhun 
varastotyöhön saattaa tietyissä tapauksissa parantaa näiden menetel
mien taloudellisuutta. 

Päätelmät 

Tutkimuksessa on päädytty seuraavanlaiseen yhteenvetoon. 

1. Pitkälle koneellistettujen korjuumenetelmien ei voida odottaa 
antavan vielä 1960-luvulla merkittäviä kustannussäästöjä ainakaan 
laajalti käytettyinä . Näiden menetelmien soveltamista vaikeuttavat 
tällä hetkellä mm. rakenteellisesti hajanaisesta metsätaloudesta joh
tuvat erikoisnäkökohdat. 

2. Tavanomaista tavaralajeittaista korjuumenetelmää on pidettävä 
1960-luvulla valtamenetel~änä, kuitenkin niin 6ttä sitä täydenne
tään karsittuina runkoina korjuulla. Kehittämällä jatkuvasti näiden 
menetelmien koneita ja laitteita sekä työmenetelmiä ja töiden järjes
tämistä kustannuskehitystä voidaan jossain määrin ohjata edulliseen 
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suuntaan. Eräillä alueilla H'J'rlannissa ja Etelä- Ruotsissa karsi t 
tuina runkoina korjuuta sovelletaan nykyään huomattavassa määrin. 

· 3. Pitkälle koneellistettuja korjuumenetelmiä on otettava käyt
töön 1J70-luvulla. Jos suurilla alueilla voidaan keskittyä yksin
omaan paperipuun tuottamiseen, näyttää pitkälle koneellistettu tava
ralaje i ttainen menetelmä edulliselta. Jos taas joudutaan käsittele
mään useita eri tavaralajeja, tullee kvsymykseen karsimattomina run
koi na korjuu. 

4 . On tärkeätä, että nykyisten menetelmien kehittämiseen ja ajan 
tasalla pitämiseen kiinnitetään suurta huomiota. Lähivuosina olisi 
ryhdyttävä myös sellaisiin toimenpiteisiin, jotka helpottavat pit
källe koneellistettujen menetelmien laajaa käyttöönottoa . Tämänluon
teiset maaperää ·muokkaavat ulkoiset rationalisoimistoimenpiteet ovat 
usein aikaa vieviä . Koneiden ja menetelmien kehittäminen sekä nii
den kehityks en seuraaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä . Erityistä 
huomiota olisi pantava harvennusmetsissä tapahtuvien korjuutöiden 
kehittämiseen. 

Edellä esitetyn suuntaa antavan vertailun perustrella voidaan pää
tellä , että tavanomainen tavaralajeittainen korjuumenetelmä , jossa 
puut karsitaan ja p~lkytetään moottorisahalla metsässä, tulee olemaa.n 
meillä lähivuosina yleisin korjuumenetelmä. Näin ollen hakkuumiehen 
työtä säästävien työmenetelmien ja kuljetuskaluston kaikinpuolinen 
kehittäminen on ensiarvoisen tärkeätä . Mainitun menetelmän rinnalla 
tulee kysymykseen lähinnä päätehakkuissa ja leimikoissa, joissa run
got ovat isoja, moottorisahakaatoon ja - karsintaan metsässä sekä moot
torisahalla pölkytykseen varastclla perustuva karsittuina runkoina 
korjuu. Näiden menetelmien välimuotona on pidettävä menetelmää, jos
sa puut katkotaan metsässä tietynpituisiksi rangoiksi ja kuljetetaan 
rankoina käyttöpaikalle . Pitkälle koneellistettujen karsimattomina 
runkoina korjuumenetelmien käyttömahdollisuudet näyttävät meillä täl
lä hetkellä varsinkin maan eteläpuoliskolla rajoitetuilta. Lähinnä 
pienet ja hajanaiset leimikot, harvennushakkuiden yleisyys sekä palk
ka- ja konekustannusten suhde vaikeuttavat niiden käytt5ä. 

Aulis E. Hakkarainen 
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