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PUUNKORJUUMENETELMÄT 

J A KORJUUTEKNISET OLOSUHTEET 

HANKINTAVUONNA 1 9 6 7 / 6 8 

Metsäteho keräsi kesällä 1967 tilastoa maassanme käytetyistä puunkor juumene
telmistä ja korjuuteknisistä olosuhteista. Tilasto käsitti silloin Metsätehon 
jäsenten, metsähallituksen sekä rnaatilametsänomistajien suorittamat hakkuut. Kos
ka kehitys etenee puunkorjuun alalla nykyään verrattain nopeasti, kerättiin ke
sällä 1968 Metsätehon jäsenten pystykauppojen ja omien metsien sekä metsähalli
tuksen hakkuista uusi, hankintavuotta 1967/68 koskeva tilasto. Eräät tiedot ovat 
kuitenkin sellaisia, että ne koskevat myös maatilametsänomistajien hankintahak
kuista saatua puuta. 

Vastaukset annettiin entiseen tapaan parhaiten saatavissa olevien tietojen tai 
vastaajan oman, henkilb"kohtaisen kokemuksen perusteella, joten ne perustuvat vain 
osittain kirjanpitotietoihin. Tuloksia laskettaessa maa jaettiin kolmeen aluee
seen, Lappiin, joka käsittää suunnilleen Lapin lääniä vastaavan alueen, Pohjan
maahan, jonka alue vastaa osapuilleen Oulun lääniä, ja Etelä-Suomeen, joka käsit
tää Oulun läänin eteläpuolella olevat alueet. Tilastoon vastanneiden ~nkinta
vuonna 1967/68 hakkaama puumäärä oli yhteensä 17.2 milj. kuorellista k-m , josta 
76 % tuli Metsätehon jäsenten ja 24 % metsähallituksen suorittamista hakkuista. 
Tästä puumäärästä oli havutukkeja 35 %, lehtipuutukkeja 5 % ja pinotavaraa 60 %. 
Tilaston peittävyys ja tilastoitu puumäärä olivat Metsätehon jäsenten ja metsä
hallituksen osalta jokseenkin samat kuin hankintavuonna 1966/67. 
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KORJlJurEKNISET OLOSUHTEET 

Kauppatavat 

Pystykaupat 

Hankintakaupat 

Lappi 

25 

75 

Pohjanmaa Etelä-Suomi Koko maa 

% puumäärästä 

29 

71 

56 

44 

51 

49 

Esitetyt luvut on laskettu Metsätehon jäsenten käyttöön tulleesta puumäärästä. 
Pystykauppoihin on luettu myös omista metsistä hakattu puu. 

Avohakkuut ja harvennushakkuut 

Avohakkuut 

Harvennushakkuut 

Lappi 

67 

33 

Poh janmaa Etelä-Suomi Koko maa 

% hakkuumäärä stä 

72 

28 

44 

56 

50 

50 

Avohakkuiden osuus oli metsähallituksella huomattavasti keskimääräistä suurem
pi, 71 %, kun taas vastaava osuus Metsätehon jäsenten suorittamissa oli 43 %. 

Leimikon koko 

Avohakkuut 

Harvennushakkuut 

Lappi 

76 

37 

Pohjanmaa Etelä-Suomi Koko maa 

Leimikon koko, ha 

23 

34 

5 
12 

8 

13 

Le imikot olivat metsähallituksella avohakkuissa noin 10 kertaa ja harvennus 
hakkuissa noin 5 kertaa niin suuret kuin Metsätehon jäsenten suorittamissa hak
kuissa. 

Leimikon tiheys 

Avohakkuut 

Harvennushakkuut 

Lappi Pohjanmaa Etelä-Suomi Koko maa 

47 

34 

Leimikon tiheys , kuorell .k-m3/ha 

115 

29 

89 

33 

Metsähallituksen hakkuissa l eimi kot olivat kaikilla alueilla , erityisesti Poh
janmaalla , selväs t i tiheämpiä kui n Metsätehon jäsenten suorittamissa hakkuissa . 

Leimikoiden keskimääräi sen pinta -alan ja tiheyden perustee13a voidaan laskea, 
että koko maas3a hakattiin leimikkoa kohti avohakkuissa 712 k -m ja harvennushak
kuissa 429 k -m . 
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Rungon koko 

Havutukkirungon keskikoko pinotavaralatv'.)1-neen oli o.48 kuorell.k-m3. 3lehti
puutukkirungon pinotavaralatvoineen o.46 k-m ja pinotavararungon 0.12 k-m • Ha
vutukkirunkojen koko oli La.pissa 20 % ja Pohjanmaalla 12 % pienempi kuin Etelä
Suomessa. 

Maaston laatu 

Sulan maan aikana maaston puolesta juonnettavissa olevissa paikoissa arvioi
tiin sijainneen yhteensä 48 % vastaajien hakkaamasta puumäärästä. La.pissa osuus 
oli 37 %. Pohjanmaalla 19 % ja Etelä-Suomessa 55 %. 

PUl1l'AVARAN VAI.MISTUS JA METSÄKULJETUS 

Valmistusmenetelm:'it 

Katkottuina tavaralajeina 

Karsittuina runkoina 

Lappi 

99 
1 

Pohjanmaa Etelä-Suomi Koko maa 

% hakkuumäärästä 

99 
1 

87 

13 

90 

10 

Runkoina korjatusta puumäärästä vajaa 1 % kuljetettiin kokonaisina runkoina 
jalostuspaikalle asti. Kokonaisina puina korjuuta esiintyi myös hiukan, mutta 
sen osuus jäi kaikilla tilastoalueilla selvästi alle 1 %:n. 

Runkomenetelmän käyttö oli Metsätehon jäsenten suorittamissa hakkuissa jonkin 
verran yleisempää kuin metsähallituksen hakkuissa. 

Pape!'ipuun pituus 

Mänty Kuusi Koivu Paperi puut 
Pituus % puumäärästä 

yht. 

2 m 90 75 96 85 

3 m 5 10 1 7 
4 m 4 10 3 6 

silmävaraisesti 1 5 0 2 katkottu 

Yhteensä 100 100 100 100 

Asetelma on laskettu Metsätehon jäsenten käyttöön tulleesta puusta, joten sii
nä on mukana myös maatilametsien hankintahakkuista saatu puumäärä. Maatilametsi
en hankintahakkuissa tehtiin 2 m paperipuuta suhteellisesti enemmän ja 3 m ja 4 m 
sekä silmävaraisesti katkottuja tavaralajeja vähenmän kuin Metsätehon jäsenten ja 
metsähallituksen suorittamissa hakkuissa. 

Karsintatavat 
Lappi Pohjanmaa Etelä-Suomi Koko maa 

% hakkuumäärästä 

Moottorisahakarsinta 79 45 40 46 

Kirveskarsinta 21 55 60 54 
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Karsimakonei ta ei meillä vielä kuluneena hankinta vuonna prototyyppikokeiluja 
lukuun ottamatta käytetty. 

Me tsäkuljetusmenetelrrii.t 

Metsäkuljetusten jakautuminen kuljetustavoittain. 

% kuljetetusta puumäärästä 

Lappi 7 47 40 5 1 

Pohjanmaa 7 65 16 6 6 

Etelä-Suomi 47 24 8 17 4 

Koko maa 37 32 13 14 4 

Katkotun tavaran kuljetuksessa oli hevoskuljetuksen osuus suurempi, 42 %, ja 
metsätraktorilla laahuskuormana tai konttima.lla kuljetetun tavaran osuus pienempi, 
7 'f,, kuin koko puumäärän kuljetuksessa. Muiden kuljetustapojen osuudet olivat lä
hes samat kuin koko puumäärän kuljetuksessa. Kokonaisista rungoista juonnettiin 
metsätraktorilla 77 % ja maataloustraktorilla 22 % sekä muulla tavoin, etupäässä 
erillisellä vintturilla 1 %. 

Hevoskuljetuksen osuus oli La.pissa ja Pohjanmaalla tuntuvasti pienempi ja 
traktorikuljetuksen osuus vastaavasti suurempi kuin Etelä-Suomessa. 

Metsähallituksen suorittama metsäkuljetus oli pitemmälle koneellistettu kuin 
Metsätehon jäsenten suorittama kuljetus. Metsähallituksella oli hevoskuljetuk
sen osuus kaikilla alueilla pienempi sekä yksinkertaisin varustein varustetuilla 
maataloustraktoreilla ja kourakuormaimella varustetulla traktorilla kuljetetun 
puun osuus suurempi kuin Metsätehon jäsenten metsäkuljetuksissa. Metsätraktoril
la laahuskuormana tai konttimalla sekä autolla suoraan palstal ta kuljetettujen 
puumäärien osuudet taas olivat koko maan osalta molemmilla samaa suuruusluokkaa. 

Metsäkuljetuskalusto 
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Metsäkuljetuskaluston määrä ja sen vuotuinen käyttö 
saman kuljetuksenantajan metsäkul j etuksissa. 

Lukumäärä, kpl 

13 105 3 923 300 269 324 

Käyttöaika, pv/v 

61 66 126 190 121 30 



Varsinkin hevosten ja yksinkertaisin varustein varustettujen maataloustrakto
reiden määrä on melko epävarma, koska sen tarkka selvittäminen tuotti useille 
vastaajille suuria vaikeuksia. Sama kuljetusyksikkö on myös saattanut ollahan
kintavuoden aikana useamman kuin yhden kuljetuksenantajan palveluksessa, ja siten 
kaluston vuotuinen käyttöaika on ilmeisesti jonkin verran esitettyä pitempi. 

Metsäkuljetuksiin osallistuneista traktoreista 81 % oli yksinkertaisin varus
tein varustettuja maataloustraktoreita, 6 % kourakuormaimella varustettuja maa
taloustraktorei ta ja 13 % varsinaisia metsätraktorei ta. Metsätraktoreista oli 
45 % kuormaa kantavia ja 55 % runkojuontotraktoreita. 

KEHITYS HANKINTAVUODESTA 1966/67 

Korjuutekniset olosuhteet 

- Avohakkuista hakatun puumäärän osuus lisääntyi 45:stä 50 %:iin. 

- Leimikon koko kasvoi avohakkuissa noin 1 ha:n, mutta pysyi harvennushakkuissa 
ennallaan. 

- Leimikon tiheys oli avohakkuissa 10 kuorell.k-m3 ja harvennushakkuissa 2 k-m3/ 
ha suurempi kuin edellisenä hankintavuonna. 

Puutavaran valmistus ja metsäkuljetus 

- Runkoina korjuun ja katkottuina tavaralajeina korjuun suhde on pysynyt muuttu
mattomana. 

- Moottorisahakarsinnan osuus on kasvanut 36:sta 46 %:iin hakkuumäärästä. 

- Metsäkuljetuksen mainittavimmat muutokset ovat hevosella kuljetetun puumäärän 
osuuden väheneminen 15 prosen~tiyksikköä, yksinkertaisin varustein varustetul
la maataloustraktorilla juonnetun osuuden nousu 8 prosenttiyksikköä ja koura
kuormaimella varustetulla traktorilla juonnetun osuuden nousu 5 prosenttiyksik
köä. 

- Metsäkuljetuskaluston tärkeimmät muutokset ovat hevosten lukumäärän tuntuva 
väheneminen, kourakuormaimella varustettujen maataloustraktoreiden lisäänty
minen 60 %:lla ja kuormaa kantavien metsätraktoreiden lisääntyminen 115 %:lla. 

- Metsätraktoreiden vuotuinen käyttöaika saman kuljetuksenantajan metsäkuljetuk
sissa on selvästi pidentynyt. 

METSÄKULJETUKSEN ENNUSTE 

HANKINTAVUODELLE 1968/69 

Kesällä 1967 kerätyn tilaston yhteydessä pyrittiin ennustamaan metsäkuljetus
ten kehitystä hankintavuonna 1967/68. Ennuste osoittautui esillä olevan tilaston 
mukaan verrattain oikeaan osuneeksi. Vastaava ennuste on laadittu myös hankinta
vuodelle 1968/69. 
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Ennuste metsäkuljetusten jakautumisesta hankintavuonna 1968/69. 

% kuljetetusta puumäärästä 

32 28 21 15 4 

Ennusteen mukaan näyttää siltä, että hevosella kuljetetun sekä yksinkertai
sin varustein va·rustetuilla maataloustraktoreilla kuljetetun puun osuudet tule
vat pienenemään. Kourakuormaimella varustettujen traktoreiden käyttö tulee mel
koisesti lisääntymään. Runkojuonnon tai konttimisen sekä suoraan palstalta al
kavan autokuljetuksen osuudet pysynevät lähes ennallaan. 

Raimo Savolainen 

Metsäteho Review 19/1968 

METHODS AND TECHNICAL CONDITIONS OF LOGGING 

IN THE LOGGING YEAR 1967/68 

Describes the results of an inquiry concerning logging systems used by Finnish 
forest industries and the State Board of Forestry. Data for the statistics were 
collected in sunrner 1968. 
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