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NYKYISET KORJ1JUMENETELMÄT 

Nykyiset puutavaran korjuumenetelmät Ruotsissa ovat tavaralajeina sekä 
kokonaisina runkoina ja puina korjuu . Kahdessa ensin mainitussa menetelmäs
sä puutavaran valmistus tapahtuu moottorisahalla ja juonto joko koura- tai 
laahus juontotraktorilla . Puina eli karsimattomina runkoina korjuussa kaato 
suoritetaan moottorisahalla , juonto laahusjuontotraktorilla ja karsinta ja 
katkonta välivarastolla karsinta-katkontakoneella . Näiden menetelmien osuus 
SCA :n (Svenska Cellulosa AB :n) hakkuissa on ollut seuraava . 

Tavaralajeina Runkoina Puina 
Vuosi korjuu korjuu korjuu 

</, 
1963/64 91 8 1 
1964/65 85 12 3 
1965/66 76 17 7 
1966/67 63 29 8 

17/1967 
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Kuva 1. Puina kor
juu . Ka.rsimattomat 
rungot juonnetaan 
avohakkuulta väli
varastolle , missä 
ne käsitellään kar-
sintalaitoksessa . 

Kuva 2. Palstatiel
tä korjuu . Kaato ja 
kasaus suoritetaan 
erikoisella kaato
kasauskoneella. Kar
sinta ja katkonta 
suoritetaan palsta
tiellä liikkuvalla 
monitoim.ikoneella. 

Kuva 3. Harvennus
leimikon korjuu . 
Kaato ja katkonta 
tapahtuvat mootto
risahalla , kasaus 
ja karsinta palsta
tiellä liikkuvalla 

karsimakoneella. 

) 



TULEVAISUUDEN KORJUUMENETELMÄT 

Palkkakustannus ten jatkuva nousu pakottaa lisäämään koneel listamista. 
Palkkakustannusten osuus on nykyään 70 ••• 75 % korjuun kokonaiskustannuksis
ta. Koneellistamista jatketaan sekä perinnäisiä että uusia menetelmiä ke
hittäen pyrkimyksenä korjuun täydellinen koneellistaminen. 

SCA:n mukaan tulevaisuuden korjuumenetelmät olisivat seuraavat. 

1 • Puina korjuu 

Puina korjuu soveltuu avohakkuualueille. Kaato suoritetaan kaato-kasaus
koneella, joka myös juontaa puut lyhyeltä matkalta. Pitemmältä matkalta puut 
juonnetaan metsäpyörätraktorilla . Puutavaran lopullinen valmistus joko run
goiksi tai tavaralajeiksi tapahtuu tavallisesti autotien varrella olevalla 
välivarastolla koneellisesti esimerkiksi Sundin käsittelylaitoksessa. 

2. Palstatieltä korjuu 

Palstatieltä korjuu on myös tarkoitettu avohakkuualueille. Kaato suori
tetaan kaato- kasauskoneella, joka sijoittaa kasat palstatien varteen. Puu
tavaran lopullinen valmistus suoritetaan palstatiellä liikkuvalla monitoimi
koneella. Valmis tavara juonnetaan traktorilla välivarastolle . 

3. Harvennusleimikon korjuu 

Kaato ja katkonta suoritetaan tavallisesti metsässä moottorisahalla. Eri
koisen kaatokoneen käyttö saattaa olla mahdollista. Puiden kasaus ja kar
sinta suoritetaan palstatiellä liikkuvalla karsimakoneella. Puiden siirte
lyä varten koneessa on pitkäpuominen kouranosturi. Karsimakoneena saattaa 
tulla kysymykseen Skruven-tyyppinen kone, jossa puut pyörivät poikittais
suunnassaan kahden samaan suuntaan pyörivän ruuvin avulla. (Ks . Metsätehon 
katsauksen 19/1966 kuvia 2 ja 3) 

TÄY5IN KONEELLISTETTU KORJUU 

SCA:ssa on arvioitu, että vuoteen 1975 mennessä SCA:n hakkuissa on siir
rytty täysin koneellistettuun korjuuseen. Tällöin puina ja palstatieltä 
kerjuulla käsitellään noin 70 % koko puumäärästä. Harvennusleimikon ker
juulla hankitaan noin 30 % puumäärästä. 

Täysin koneellistetussa puutavaran korjuutyössä melkein kaikki metsätyön
tekijät ovat koneenkäyttäjiä. Koneenkäyttäjätyöpäivien osuus tulee vuonna 
1975 olemaan 60 • •• 70 % kaikista työpäivistä, kun se nykyään on vain 20 %. 
Samalla ~hmistyöpanos laskee nykyisestä 0.26 miespäivästä/k- m3 0 .1 0 miespäi
vään/k-m • 

Korjuutyön eri osavaiheista on nykyisin tyydyttäväs ti koneellistettu kuo
rinta, karsinta ja juonto . Kaato sen sijaan tapahtuu vielä käsin moottori
sahalla . Tämän hetken tärkein koneellistamiskohde onkin kaato ja siihen yh
diste tty kasaus . Tällä alalla on Ruotsissa viime aikoina kehitelty erilai
sia, esimerkiksi Sund- ja ÖSA-merkkisiä kaato-kasauskoneita. 

Jaakko Salminen 
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