
OKSARAAKA-AINEEN KORJUU 

Oksaraaka-aineen korjuuta koskevat alusta
vat laskeUnat osoittavat, että kustannuk
siltaan edullisin korjuuvaihtoehto on puu
juonnon jälkeinen oksien haketus yläVaras
tolla (korjuuketju 1}. Varjopuolena ovat 
~~umeneteUnän vähäinen käyttömahdollisuus 
runkopuun korjuussa ja oksien runsas vari
seminen juonnon aikana. Mikäli oksat pals
talla tapahtuneen runkopuun käsittelyn 
jälkeen kuljetetaan ylävarastolle erikseen 
(korjuuketju 2} tulevat korjuukustannuk
set vihreänä hakkeena 60 ... 80% suuremmik
si. Tällöin on kuitenkin paremmat mahdol
lisuudet raaka- aineen tarkempaan talteen
ottoon ja suurempien raaka-ainemäärien 
korjuuseen . Jos runkopuu on käsitelty 
moottorisahan käyttöön perustuvilla mene
teUnillä (korjuuketju 2.1}, voidaan neula
set sitä paitsi saada irtoamaan palsta
varastoinnilla ja muun käsittelyn yhtey
dessä . Palstalla suoritettavaan haketuk
seen pohjautuva korjuuketju (korjuuketju J} 
on selvästi kallein ratkaisu kalliin hake
tuslaitteiston ja pienen tuotoksen vuoksi . 

JOHDANTO 

Suomen Metsäteoll isuuden Keskusliiton 
aloitteesta on ryhdytty selvittämään oksa
raaka-aineen korjuuta ja käyttöä . Alusta
vaa selvittelyä varten on muodostettu 
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kolme tehdaspään projektiryhmää ja metsä
paan projektiryhmä. Tehdaspään ryhmien 
tehtäväksi tuli selvittää oksaraaka-aineen 
käytön mahdollisuudet erikseen selluloosa-, 
kuituleyy- ja lastuleyyteollisuudessa. 
Metsäpään osaprojektin tavoitteeksi ase
tettiin selvittää alustavasti kor juukel
poisen oksaraaka-aineen määrä, laatu ja 
sen korjuussa kysymykseen tulevat korjuu-
vaihtoehdot. Projektin tutkimusryhmä, 
johon kuuluivat metsänhoitaja Yrjö Schildt 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiöstä puheenjohtaja
na, metsänhoitaja Teemu Ruoste Metsäntut
kimuslaitoksesta sihteerinä ja vt . profes
sori Pentti Hakkila Met säntutkimuslaitok
sesta ja metsänhoitaja Aarne Elovainio 
Metsätehosta j äseninä , sai työnsä päätök
seen keväällä 1972 . Tässä katsauksessa 
esitettävät alustavan tutkimuksen päätu
lokset perustuvat osittain teor eettisiin 
laskelmiin ja osittain aikaisemmin tehtyi
hin selvityksiin sekä suppeahkoihin kent
tätutkimuksiin . 

TULOKSET 

Oksaraaka-aineen määrä 

Oksaraaka-aineella tarkoitetaan sitä tällä 
hetkellä käyttämättä j äävää · raaka-aineosaa , 
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joka koostuu oksista neulasineen tai leh
tineen, latvuksista ja osittain muusta hak
kuutähteestä. 

Oksaraaka-aineen potentiaalisen kokonais
määrän lisäksi pyrittiin selvittämään kor
juukelpoinen maara korjuuolosuhteet ja 
kysymykseen tulevan teollisuuden sijainti 
huomioon ottaen . Koska !4etsäntutkimuslai
toksen laskemaa raaka-ainetasetta koskevat 
tutkimustulokset on jo aikaisemmin jul
kaistu (Pentti Hakkila , Oksaraaka-aineen 
korjuumahdollisuudet Suomessa . Folia 
Forestalia 159, Helsinki 1972), ei niihin 
tässä puututa . Todettakoon vain , että po
tentiaaliseksi kokonaismääräks i saatiin 
yli 8 milj . kuiva-ainetonnia vuodessa . 
Vuosittaiseksi korjuukelpoiseksi määr äks i 
vuonna 1980 on arvioitu 1 . 5 ... 2.5 milj . 
kuiva-ainetonnia korjuutekijöistä ja toi 
mintasäteestä riippuen , mikä vastaa 4.0 ... 
7 . 0 milj. m3 : ä oksaraaka-ainetta . 

Korjuumenetelmät 

Laskennan kohteeksi valittiin kolme perus
korjuuketjua. Ne olivat 

1. kokopuumenetelmään perustuva ylä
varastokäsittely, 

2. palstakeräykseen perustuva ylä
varastokäsittely ja 

J . palstalla tapahtuvaan haketukseen 
perustuva käsittely . 

Kaikki kor juuratkaisut perustuvat oksa
raaka-aineen haketukseen ja na1n saadun 
hakkeen autokuljetukseen tehtaalle. Kai 
kissa ketjuissa laskettiin kustannukset 
vihreälle hakkeelle (= puuaine + kuori + 
neulaset) . Lisäksi laskettiin korjuuket
jussa 2 kustannukset myös ruskealle hak
keelie ( = puuaine +kuori). Käytetyt kor
juutunnukset olivat seuraavat. 
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Päätehakkuuleinikko Kuus ikko Männikkö 

Leinikosta kertyvä puumäärä 

- run.'<opuuta 
- oksaraaka- ainetta 

Leinikon koko 

1!tet säkuljetusmatka 

!~aastoluokka 

Autokuljetusmatka keskimäärin 

- 50 ko:n säteellä 
- 100 kn:n säteellä 

115 
55 

Talteen saatava oksaraaka- aineen 
I:läårä 

- puujuontona 
- palstakeräyksenä 

m3/ha 

90 
25 

800 m3 

300 m 

II 

54 km 
92 kl:! 

60 % 
70 % 

Autokuljetuskustannukset laskettiin erik
seen 50 km :n ja 100 km:n linnuntiesäteellä 
tehtaasta toimittaessa. 

Korjuuketjussa 1 runkopuu kuljetetaan kar
simattomina puina ylävarastolle . Runkopuun 
käsittelyn jälkeen oksaraaka-aine jää va
rastolle. Tehokkaan haketuksen mahdollis 
tamiseksi se kasataan varastolla esimerkik
si etukuormaajatyyppisellä kasauslaitteel
la. Tämän jälkeen tapahtuu haketus siir
rettävällä hakkurilla, jonka esisyöttö
laitteena toimii hakkuriin sovitettu oksa
kuormain . Hake puhalletaan suoraan vaihto
perävaunuun . 

Korjuuketjussa 2 laskettiin kaksi vaihto
ehtoa , kor juu moottorisahalla (2 .1) ja 
korjuu monitoimikoneella (2 . 2) tapahtuneen 
runkopuun kor juun jälkeen . Oksaraaka-aine 
kerätään molemmissa tapauksissa palstalta 
ja kuljetetaan kuormatraktorilla ylävaras
tolle . Ensimmäisessä tapauksessa (2 .1) 
oksaraaka-aine kasataan laahusjuontotrak
tori-harava-yhdistelmällä tai muulla sopi
valla kasauslaitteella ajourien varteen. 
Jälkimmäisessä tapauksessa(~2) arvioidaan 
oksaraaka-aineen jäävän sellaisiin muodos
telmiin, että kuormaaminen traktoriin käy 
tyydyttävästi påinsä. Tosin kuljetustuo
tos tällöin jonkin verran alenee . Oksa
raaka-aine puretaan varastolla sellaisiin 
kasoihin , että haketus niistä suoraan on 
mahdollista . Muuten varastolla työskente
levä kalusto ja toteutus ovat samat kuin 
korjuuketjussa 1. 

Korjuuketjussa 3 oksaraaka-aine kasataan 
mahdollisimman hyviin kasoihin ajourien 
varteen. Tämän jälkeen suoritetaan hake
tus ajourilla liikkuvalla hakkurilla, jos
sa on tehokkaaseen esisyöttöön sopiva kuor
main ja perään kytkettynä vähintään 15m3:n 
kuormatila tai perävaunu . Hake kuljete
taan tällä yksiköllä tai erillisellä trak
torilla ylävarastolle . Kuor maus autoon 
tapahtuu hakkeen kuormaukseen soveltuval
la autokohtaisella kuormaimella tai eril
lisellä kuormaajalla . 

Korjuukustannukset 

Eri korjuuvaihtoehdoille saadut kustannus
suhteet käyvät ilmi kuvista 1 ja 2 . Kus 
tannuksiin sisältyvät ainoastaan kor juu
kaluston ja käyttöhenkilöstön kustannukset 
sekä kaukokuljetuskustannukset. Lisäksi 
on kuvassa 3 esitetty oksaraaka-aineen 
sisält~än puuaineen tehdashinnan suhteet 
lajittelemattomassa hakkeessa 50 km:n lin
nuntiesäteellä tehtaalta toimittaessa. 
Kustannuksiin ei s11s sisälly neulasten 
ja kuoren erottamisesta aiheutuvia kus
tannuksia . 
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Korjuuketju 

Kuva 1 . Oksaraaka-aineen suoranaiset korjuu- ja 
kuljetuskustannukset 50 km:n säteellä tehtaalta 

toimittaessa 

Halvin korjuuvaihtoehto on puumenetelmään 
perustuva ylävarastokäsittely (1), jossa 
kustannukset ovat 50 km:n säteellä teh
taalta toimittaessa noin 6 ,50 mk/i-m3 vih
reää haketta vuoden 1972 kustannustasolla. 
Koska puumenetelmää voidaan käyttää runko
puun korjuussa vain rajoitetusti, johtaa 
tämän vaihtoehdon käyttö todennäköisesti 
melko pieneen raaka-ainesaantoon. Sitä 
paitsi osoittavat tehdyt tutkimukset lähes 
toisen puolen oksistosta häviävän puiden 
laahusjuonnossa . Toisaalta oksien talteen
otto parantaa puumenetelmän taloudellisia 
käyttömahdollisuuksia, jos oksaraaka
aineella saadaan korvatuksi osa runkopuun 
korjuukustannuksista ja oksista aiheutuvia 
varastohankaluuksia voidaan vähentää . 

Toiseksi paras vaihtoehto on palstakeräyk
seen perustuva ylävarastokäsittely, kun 
runkopuun käsittely on tapahtunut monitoi
mikoneella (2.2) . Jos arvosteluperusteeksi 
otetaan oksaraaka-aineen sisältämä puuaine 
(selluloosateollisuus), saattaa moottori
sahatyöskentelyyn pohjautuva korjuuketju 
(2.1) kuitenkin tulla edulliseksi . Oksat
han ovat t ällöin palstalla hajallaan , 
jolloin on mahdollista ainakin edullisissa 
sääolosuhteissa saada neulaset varisemaan 
palstavarastoinnilla ja muun käsittelyn 
yhteydessä . Korjuuketjussa 2 on myös 
mahdollisuus oksaraaka-aineen tarkempaan 
talteenottoon kuin ketjussa 1. 

Korjuuketjussa 3 kustannukset ovat selväs
ti kalleimmat, yli kaksinkertaiset edulli
simpaan vaihtoehtoon (1) verrattuina. Suu
ret kustannukset johtuvat pääasiassa kal
liimmasta haketusyksiköstä ja sen pienem-
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Kuva 2 . Oksaraaka- aineen suoranaiset kor juu- ja 
kuljetuskustannukset 100 km:n säteellä tehtaalta 

toimittaessa 

mästä tuotoksesta varastolla tapahtuvaan 
käsittelyyn verrattuna. 

LOPPUPÄÄTELMÄT 

Tuloksia arvioitaessa on muistettava , että 
tehdyt laskelmat ovat vain alustavia. Ne 
perustuvat avohakkuuolosuhteiden keskimää
r ä isiin korjuuolosuhteisiin ja paaasiassa 
kuviteltuun korjuukalustoon . Todelliset 
tulokset tulevat riippumaan siitä , miten 
runkopuun korjuumenetelmät ja korjuuolo-
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Korjuuketju 

Kuva 3. Oksaraaka-aineen tehdashinta 
50 km : n säteeltä hakkeen puuainetta 

koht i laskettuna 
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suhteet kehi ttyvät , sekä siitä , mi ten 
hyvi n mahdollis esti kehitettävä korj uuka
lusto tulee tekniseltä tasol t aan ja tuo
toksiltaan vastaamaan tässä yhteydessä 
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tehtyj ä ol ettamuksia. J oka tapauksessa 
kannattanee mahdol linen kehitystyö ohjata 
monitoimikonemenetelmi en jäl keiseen oksa
r aaka-aineen kor juuseen. 

Aar ne Elovainio 

HARVESTII'KJ OF BRANCH RAW MA.TERIAL 

The pr eliminary calculati ons of the har
vesting of branch raw mater ial that have 
been made on the initiative of the Centr al 
Association of Finnish Forest Industr ies 
show that the most economic alternative is 
chipping of the branches at the upper 
landing after tree-length skidding. The 
drawbacks are the limitations on using the 
full- tree method for harvesting stem wood 
and the considerable shedding of branches 
during skidding. If the branches are 
transported separately to the upper land
ing after the handling of stemwood at the 
felling site the harvesting costs of 

br anch r aw mater ial as green chips are 60 
... 80 per cent higher . Nevertheless, this 
allows more complete recovery of the raw 
mater ial and the harvesting of larger 
quantities . If stemwood is harvested by 
methods based on the use of power saw it 
will be possible, moreover , to shed the 
needles during felling-site storage and 
other handling . A harvesting system 
based on chipping at the felling site is 
clearly the most costly alternative be
cause of the expensive chipping equipment 
and small output . 
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