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HAR VE NNUSMETS I EN PUUNKORJUUM E NETEL MÄT 

JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄ T 

Eduttisimmaksi harvennusmetsän kuusikui
tupuun korjuwnenetewrtksi vuoden l97t 
patkka.- ja hintatasotta todettiin tynkil
karsitun noin J m kuitupuun hakkuu ajo
uran varteen ajouravälin ollessa kapea 
ja kuljetuksen tapahtuessa nivelpuomi
kuozrmaimella varustetul ta kuozrmat rakto
ritla. Kun ot et tiin huomioon korjuuolo-

suhteiden vaikutus eri harvennusvaiheis
sa, todettiin I harvennuksen (nuoren har
vennusmetsttn ) korjuukustannukset 45 % ja 
II harvennuksen (varsinaisen harvennus
metsän) l6 ••• l? % ka.lliinmiksi kuin III 
harvennuksen (väljennysmet sän) korjuuk:wr 
tannukset . 

Katsauksessa pyritään kartoit tamaan erilaisten ihmistyövaltai sten korjuumenet elmien 
käyttömahdoll isuuksia harvennusmetsäolosuhteissa . Katsaus perustuu Metsätehossa 
vuos i na 1968 -1971 suoritettuihin HAKO-toimikunnan harvennusmetsien puunkor juun ko
neit a ja menet elmiä koskeviin tutkimuksiin . 

KORJUUMENETEIMIEN VÄLISIÄ KUSTANNUSSUHI'EITA 

Kuvassa 1 esitetään eräiden kuusikuitupuun korjuumenetelmien välisiä kustannussuh
tei ta alkuvuoden 1971 kustannustasolla. Menetelmät on valittu useita vaihtoehtoja 
sisältäneestä tutkimussarjasta , josta tämän tarkastelun kohteeksi otettiin käyttö
kelpoisimmiksi todet~t ratkaisut . Vertailumenetelmäksi (menetelmä 1, suhteelliset 
yksikkb'kustannukset = 100) on kuvassa valittu noin 3 m kuusikuitupuun valmistus 
ajouran varteen 30 metrin ajouraväliä käytettäessä ja metsäkuljetuksen tapahtuessa 
ni ve lpuomikuonna ime lla varustetulla kuorma traktorilla . 

Edullisirmnaksi osoittautui noin3 m kuitupuun korjuu tynkäkarsittuna ja ajouran var
teen kasattuna ajouravälin ollessa 20 metriä ja lähikuljetuksen tapahtuessa kuorma.
traktorilla (menetelmä 2) . Kun ajouraväli on kasvanut 30 metriin, korjuukustannuk
set ovat nousseet noin 2 % (menetelmä 1). Likimain samoihin kustannuksiin kuin ver
tailumenetelmässä on päästy valmistettaessa pitkää, 2 ••• 6 m kuitupuuta palstalle 
kasoihin ja käytettäessä kapeaa ajouraväliä . Kuljetus on tällöinkin suoritettu ni
velpuomikuorma.imella varustetulla kuormatraktorilla (menetelmä 4). Tutkimuksen koh-
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Korjuumenetelmät 

D MatellkulJetua 

Menetelmässä 

1Ja2 lruormaus n1velpuom1lruorma1mella ajouran varteen 
valm1stetu1sta kasoista 

3 kuonnaus teleskoopp1puom1lruorma1mella palstalle 
valmistetuista kasoista 

4 kuormaus n1velpuomikuonna1mella palstalle val
mistetu!sta kasoista 

5 kuormaus laahustralctorin vintturilla palstalle 
val.mistetu!sta kasoista 

6 kuonnaus laahustraktorin vintturilla. rad.io-oh
jatull.a vintturilla es1kasatu1sta kasoista 
(Menetelm!ssä 5 Ja 6 käsinkasaus alle 0 . 075 
k-m3:n runkojen osalta ) 

Kuva 1. Korjuumenetelmien vertailu. Tyn
käkarsi ttu kuusikui tupuu, oksaisuusluokka 
II! , I'Ul}80n pituusluokka 3 ja rungon koko 
0 .1 k-nY' . Maast oluokka I , metsäkuljetus
matka 200 m, leimikon tiheys 33 k-m3/ha Ja 

pystypuustan tiheys 700 runk ./ha 

I harvennus (nuoren metsän harvennus) 

t eena. oli myös W'årtsilä-teleskooppipuomikuor
maimen koekappale , j olla kuormattiin palstal
le .tehtyä pitkää kuitupuuta ajouravälin ol
lessa 30 m (menetelmä 3). Kuormaus osoittautui 
tällöin yhtä nopeaksi kuin kuormaus nivelpuo
mikuormaimella kapealla ajouravälillä mene~ 
telmässä 4, mutta korjuukustannukset nousi
vat 2 ••• 3 % teleskooppipuomikuormaimen kal
liimpien kustannusten vuoksi. 

Iaahusjuontoon perustuvat runkojen (menetel
mät 5 ja 6) samoin kuin tämän tarkastelun 
ulkopuolelle jätetyt pitkän kuitupuun korjuu
menetelmät ovat olleet verraten epätaloudel
lisia menetelmiä. Erityisesti koneellinen 
kasaus leveitä ajouravälejä käytettäessä on 
lisännyt korjuun kokonaiskustannuksia . Iaa
husjuontornenetelmien epäedullisuuteen ovat 
lisäksi vaikuttaneet rrrn . pystypuuston haitta 
kuormausvaiheessa sekä harvennusmetsien puun 
koosta aiheutuva pieni kuorman koko. 

Tutkituista menetelmistä korjuukustannuksil
taan kallein on tässä käsittelemättä jätetty 
pinnanmyötäisesti karsitun, määräpituisen 
kuitupuun valmistus ja kuljetus. Tämä ei 
kuitenkaan johdu harvennusolosuhteista vaan 
karsinta - ja katkontatavan aiheuttamista kus
tannuksista . 

KORJUUMENETEIMÄT ERI HARVENNUSVAIHEISSA 

Kuvassa 1 esitetyt tulokset perustuvat vaki
oituihin leimikko-olosuhteisiin. Olosuhtei 
den muuttuessa myös eri kor juumenetelmien vä
liset kustannussuhteet muuttuvat. Kuva 2 
esittää harvennuskuusikon korjuukustannusten 
välisiä suhteita eri harvennusvaiheissa ku
hunkin vaiheeseen edullisinvna.ksi valittuun 
korjuumenetelmään perustuen . Menetelmän va
lintaan ja tuloksiin vaikuttavia olosuhteita 
harvennusvaiheittain tarkastellaan eräisiin 
muihin HAKO-tutkimuksiin ja kokemusperäiseen 
tietoon pohjautuen. 

Leimikon tiheys on 15 • •• 40 k-m3 /ha ja pystyyn jäävän puuston tiheys 1 200 .• • 1 500 
runk./ha . Korjattavan rungon keskikokona voidaan pitää 0 . 05 k-m3:ä. Tukkipuuta ei 
normaalisti esiinny, vaan kaikki korjattava puu on kuitupuuta. Korjuuteknisten ja 
pystypuuston vaurioitumiseen liittyvien syiden vuoksi laahusjuontomenetelmien käyt
tö ei rivi- ja käytäväharvennuksia lukuun ottamatta tule kysymykseen, vaan korjuu
menetelmän on perustuttava ajouran varteen tapahtuvaan kasaukseen ja nivelpuomikuor
maimella varustetun kuormatraktorin käyttöön. Puuntuotannollisten näkökohtien ta
kia ajourien väli ei voi alittaa 30 metriä. Pystypuuston tiheyden ja pienen harven
nuspuun kasaukseen sopivien laitteiden puuttumisen vuoksi kasaus joudutaan suorit
tamaan ihmistyönä, jolloin puutavaran pituus runkojen pienestä koosta huolimatta on 
rajoitettava 3 metriin . Ergonomisten tekijöiden vaikutusta korjuumenetelmiin ei 
kuitenkaan voida tarkerrrnin ottaa punnittavaksi, koska sitä ei HAKO-tutkimusten yh
teydessä ole luotettavasti selvitetty. 
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II ha.rvennus (varsinainen ha.rvennus) 

Leimikon tiheys on 25 ••. 50 k-m3 /ha ja pystyyn jäävän 
puuston tiheys 700 ••• 1 000 runk. ;'.ha.. Kor ja tta van 
rungon keskikoko on noin 0.10 k..nY. Pääosa korjat-
tavasta puusta on kuitupuuta, mutta tukkipuuta esiin
tyy 15 .•• 25 % kuutiomäärästä. Iaahusjuontomenetel
mien käyttö ei vielä tässäkään tapauksessa ole kan
nattavaa.. Pystypuuston harvemman asennon ansiosta 
on huolellisella suunnittelulla mahdollista tihentää 
ajouraverkko 20 ••• 25 metriin, Jolloin voidaan aja
tella kuitupuun valmistamista pitkänä kasoihin pals
talle ja kuormaamista teleskooppipuomikuormaimella. 
Tällöin olisi mahdollista jättää myös tukit palstal
le eikä tarvitsisi suorittaa niiden erillistä koneel
lista kasausta ajourien varteen. Kokeillun teleskoop
pipuomikuormaimen suuren takaulottuvuuden vuoksi oli
si ajouraleveyden tosin oltava lähes 5 metriä. Käy
tettäessä nivelpuomikuorma.inta tai leveämpää ajoura
väliä on pakko turvautua ensimmäisen ha.rvennuksen yh
teydessä esitettyyn lyhyen kuitupuun korjuumenetel
mään, jolloin tukit joudutaan kasaamaan koneellises
ti joko kuljetusta suorittavaan kuormatraktoriin 
asenne~ulla tai erillisellä vintturilla. 

III harvennus (väljennys) 

Lei!Jlikon tiheys noussee tässä tapauksessa 50 • .• 100 
k-nr': iin/ha pystyyn jäävän puuston määrän ollessa 400 
• • • 700 runk./ha. Kor jattavan rungon keskikoko on suun
nilleen 0.20k-m3. Tukkipuun osuus on melko huomatta
va, 30 • .• 50 % korjattavasta puumäärästä. Myös kuitu
puu on pääosiltaan Järeähköä. Puiden koon ja pysty
puiden harvahkon asennon ansiosta (puiden välinen kes 
kietäisyys 4 ... 5 m) on laahusjuontomenetelmien käyt 
tö mahdollista. Pystypuuston kuormausta hidastava 
vaikutus, riski pystypuuston vaurioitumisesta, mene
telmän vaatima lyhyt juontomatka sekä vaatimus ver
raten laaja-alaisista varastoalueista, jollaisia har
venn~metsäolosuhteissa on vaikea lyhyen etäisyyden 
puitteissa perustaa, rajoittavat kuitenkin laahus-
juontomenetelmien käyttöä. Nivelpuomikuormaimella 
varustetun kuorma.traktorin käytölle sen sijaan on hy
vät· mahdollisuudet. Koska pystypuiden välinen kes
kietäisyys ylittää kuorma.traktorin vaatiman kulku
leveyden, ei tiheälläkään ajouraverkolla, joka poh
jautuu huolelliseen ennakkosuunnitteluun, merkittä
västi häiritä loppuhakkuuseen jätettävän puuston 
kasvuedellytyksiä. Tällöin a j ourat voitaisiin suun
nitella keskimääri n 15 ..• 20 m:n välein, mikä suun-
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0 MetaäkulJetua 

Korjuunenetelmät eri harvemrusvaiheissa : 

kasaus ajouran varteen, kuormaus 
n1 ve lpuomikuonraimella 

II a kasaus ajouran varteen, kuormaus 
n1 velpucmikuorma.1.me l.la 

n b kasaus palstalle, lruonm.us tele
skoopp1 puomlkuo.rma ime lla 

Ill kasaus palstalle, kuormaua n1vel
puom1.kuorma1me lla 

Kuva 2 . Suhteelliset korjuu 
kustannukset eri harvennusvai 
heissa . Tynkäkarsi ttu kuusi 
kui tupuu ja kuusitukki , oksai 
suusluokka II! , pituusluokka 3 , 
maastoluokka I ja metsäkulje -

tus kuormatraktorilla 200 m 

natun kaadon vaikut uksen j a nivelpuomikuormaimen ulottuvuuden huomioon ottaen täyt
täisi vaatimukset palstalle valmistetun tavaran kuljetuksesta suoraan nivelpuomi
kuormaimella varustetulla kuorma.traktorilla. 

ERI HARVENNUSVAIHEIDEN KORJUUKUSTANNUKSET 
JA NIIHIN VAIKtmAVAT TEKIJÄT 

Analysoitaessa tarkenrnin kuvassa 2 esitettyjä eri ha.rvennusvaiheiden korjuukustan
nuksia ja niiden välisiä suht eita esitetyissä olosuhteissa harvennu$kuusikossa voi
daan tehdä !llTl. seuraavia päätelmiä. 
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Korjuukustannukset ovat korjuuolosuhdetekijöiden vaikutuksesta I harvennuksessa 45 % 
korkeanunat ja II harvennuksessa 16 ••• 17 % korkeammat kuin III harvennuksessa. 

Nuoren ·harvennusmetsän (I) korkeat korjuukustannukset aiheuttaa lähinnä hakkuuvaihe. 
PääsiYnä on ollut pieni rungonkoko pystypuuston aiheuttaman haitan ollessa lyhyellä 
kuitupuulla vähäinen. Ihmistyövaltaisia korjuumenetelmiä käytettäessä rungon koon 
pienentyessä 0.20 k-m3:stä 0.05 k-m3:iin korjuukustannukset nousevat 35 ••• 50 %. Ly
hyen kuitupuun korjuukustannuksia alkaa pystypuuston haitta kohottaa määrän ylittä
essä 1 000 runk./ha, mutta pitkän kuitupuun korjuussa vaikutukset alkavat näkyä jo 
pystypuuston määrän ollessa yli 600 runk.jha. 

Metsäkuljetus on ensiharvennusmetsässä (I) edullista hakkuun yhteydessä ajouran var
teen suoritetun kasauksen vuoksi. Kun tukkia ei vielä tässä vaiheessa esiinny, ei 
myöskään tukin erillistä koneellista kasausta tarvitse suorittaa eikä tästä aiheu
tuvia lisäkustannuksia tarvitse ottaa huomioon. 

Varsinaisessa harvennuksessa, jossa nivelpuomikuormaimen käyttöön perustuvan mene
telmän (II a) lisäksi on laskettu teleskooppipuomikuormaimen käyttöön pohjautuva me
netelmä (II b), ovat hakkuukustannukset jo alentuneet rungon koon suuretessa, leimi
kon tiheyden lisääntyessä ja tukin tullessa mukaan kuvaan. 'l\lkin vaatima kasaus on 
tässä tapauksessa kuitenkin aiheuttanut metsäkuljetuskustannusten nousun nivelpuo
mikuormaimen käyttöön pohjautuvassa korjuumenetelmässä. Teleskooppipuomikuormain
ta käytettäessä ovat hakkuukustannukset edellisiä pienerrmät, mikä johtuu puutavaran 
palstalle jättämisestä ja sen suurerrmasta pituudesta, mutta metsäkuljetus on hiukan 
kalliimpaa kaluston suurempien käyttb'kustannusten vuoksi. 

Todettakoon tässä yhtyedessä, että varsinaista harvennusta edustavien leimikoidentä
män hetken keskitiheyttä, 33k-m3:ä/ha, on pidettävä korjuun taloudellisuuden · kannal
ta alarajana yhden puutavaralajin leimikoissa. Jos puutavaralajeja sen sijaan on 
esimerkiksi kolme, kutakin noin 10k-m3/ha, puunkorjuukustannukset nousevat 10 ••• 15 'f,. 

V"åljennysmetsässä (III) on hakkuuvaihe ollut halvin rungon koon, tukkipuun kasvaneen 
osuuden, suurehkon tiheyden ja kapean ajouravälin mahdollistaman palstalle hakkuun 
ansiosta. Metsäkuljetuksesta sen sijaan on tullut muita harvennusvaiheita kalliim
pi, mikä johtuu tienvarsitiheyden suhteellisesta alenemisesta ja puutavaran pituu
desta, sillä vaihtelevan pituisen pitkän kuitupuun samoin kuin tukin kuorma.us ja 
purkaminen on hitaampaa kuin 3 m kuitupuun. 

Mainittakoon, että ajourien varteen kasattaessa hakkuukustannukset ovat sitä pienem
mät, mitä kapeampi on ajourayäli, mutta leimikon tiheyden pysyessä samana alenee 
tienvarsitiheys, mikä puolestaan on omiaan lisäämään kuljetuskustannuksia. Harven
nusmetsissä puuntuotantoon liittyvät näkb'kohdat rajoittavat ajouravälin valintaa. 
Ajouran leveyden taas määräävät ensi sijassa valittu ~orjuumenetelmä, käytettävä 
traktorityyppi ja maaston laatu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä traktorin si
vukallistuman, kääntösäteen ja kääntöleveyden vaikutukseen. Esimerkiksi hyvässä 
maastossa riittää kuormatraktorille ajouran leveydeksi yleensä 3.5 m suoralla ja 
4 .5 m kaarrepaikoissa, mutta huonossa maastossa leveyttä on lisättävä 0 .5 ••• l.O m. 

Vaikka esitetyt tulokset perustuvatkin harvennuskuusikon korjuuolosuhteisiin, voi
daan niitä soveltaa myös muiden puulajien muodostamiin harvennusleimikoihin, koska 
puulaji vaikuttaa korjuukustannusten välisiin suhteisiin vain vähän. 

Aarne Elovainio Juhani Tenhola 
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