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ENSIMMÄISESSÄ HARVENNUKSESSA 

Lyhennelmä Metsätehon selosteesta 15/1975 

Matti Ruotsalainen 

Tutkimus liittyy Pohjoismaiden Neuvoston 
aloitteesta Norjassa, Ruotsissa, Suomessa 
ja Tanskassa asianomaisten valtioiden 
rahoittamina suoritettaviin yhteispohjois
maisiin metsäteknillisiin kehittämistutki
muksiin. Näiden tutkimusten koordinoiva 
elin on Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd 
(NSR). Tutkimus kuuluu harvennuksen ja 
taimiston käsittelyn koneellistamista kos
kevaan projektiin, jonka johtava maa on 
Ruotsi. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli vertailla 
viljelymännik6n ensimmäisessä harvennukses
sa kokopuunkorjuuketjuja, joissa haketus 
tapahtui välivarastolla. 

Kokopuunkorjuumenetelmä, jossa metsäkul
jetus tapahtui kuormajuontona 20 m:n ajo
uravälein, oli korjuukustannuksiltaan 
edullisin. Menetelmä näyttää ko . olosuh
teissa olevan kilpailukykyinen myös tava
ralajimenetelmän kanssa. Ajouravälin suu
rentaminen 5 m:llä pienentää kuormajuonnon 
tuotosta 5 ... 10% ja nostaa vastaavasti 
kustannuksia. Jos juontamatka lyhenee ja 
poistettava puusto on järeämpää, laahus
juonnon edullisuus kuormajuontoon verrat
tuna paranee. Pystykääntöön perustuva kuor
maus ei näytä sopivan yksinomaisena tutki
tun kokoiselle puustolle, sillä pienet 
puut eivät kestä latvasta ottoa. 

Kasauksen kannalta tärkeitä ovat oikea työ
tekniikka ja työjärjestys; puun siirtely 

tulee suorittaa ennen kuin puu on kaatunut 
ja siirtelyn tulee kohdistua lähinnä pieni
kokoisimpiin puihin. Lähikuljetuksen tuo
tosta voidaan parantaa tekemällä kasat 
kuormaustaakan kokoisiksi. 

Vaurioituneiden puiden määrä oli noin 5 % 
jääVän puuston runkoluvusta. 

Kokopuunkorjuussa puuraaka-ainekertymä kas
voi noin 3-kertaiseksi tavaralajimenetel
mällä korjuuseen verrattuna. 

Kokopuina korjuun taloudellisuutta arvos
teltaessa on otettava huomioon koko ketju 
kannalta tehtaaseen seurausvaikutuksineen. 

Metsäteho tutki kesällä 1975 Ruovedellä 
yhdessä Oy W. Rosenlew Ab:n ja Valmet Oy:n 
kanssa viljelymännikön ensimmäisessä har
vennuksessa kokopuunkorjuuketjuja, J01ssa 
haketus tapahtui välivarastolla. Hakkuussa 
seurattiin kahden ammattitaitoisen miehen 
työskentelyä . Lähikuljetuksessa käytettiin 
Valmet 870 CN -kuormatraktoria. Se oli va
rustettu Marttiinin liukupuomikuormaimella 
ja pienellä puutavarakouralla ja sen kuor
matila jatkokarikoilla. Laahusjuontoa var
ten kuormatilaan asennettiin puristuspank
ko, ja pystykääntöön perustuvaa kuormausta 
varten puutavarakoura vaihdettiin Pika
prosessorin pihtiin. Kuormaimen suurin 
ulottuvuus maanpinnan tasossa oli 9 . 3 m. 
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Kuva 1. Kuormaus t ekniikkaa. Taakat nostettiin 
puiden l atvojen yli kuormaan. Valok . Metsät eho 

TUTKITUT MENETELMÄT JA 
TUTKIMUSAINEISTO 

A Kuormajuonto, ajouraväli 20m. Puiden 
kaato moottorisahalla tyvet ajouralle 
päin, yl i 7 m:n puiden katkonta. Kasaus 
kuormaustaakan kokoisiksi kasoiksi. 

B Kuormajuonto, ajouraväli 25 m. Kaato, 
katkonta j a kasaus kuten edellä . 

C Laahusjuonto puristuspankolla varuste
tulla metsätraktorilla. Kaato ja kasaus 
kuten edellä . Ei katkontaa. 

D Laahusjuonto puristuspankolla, kuormaus 
ns. Koiviston pystykääntömenetelmällä 
(ks . Metsätehon katsausta 13/1975). 
Palstalla olleet puut kaadettiin latvat 
ajouralle päin siten, ett ä mahdollisim
man monta latvaa tuli samaan kasaan. 
Pienet puut kasattiin näin muodostunei
hin r öykki öihin. 

Kasauksella t arkoitetaan t ässä l ähinnä ty
vien siirtämistä yhteen sekä kokonaisten 
puiden tai katkaistujen puunosien siirtä
mistä kasaan. Kokonaisten puiden siirtä
mist ä oli tosin verraten vähän. 

Kohteet sijaitsivat vuonna 1950 kylvämällä 
uudistetussa männikössä. Kylvöväli oli 
ollut 1.5 x 1. 5 m ja alueella oli suori
tettu kylvötuppaiden harvennus ja perkaus . 
Puuston tiheys oli 3 000 ... 3 500 runk./ha 
ja harvennuksen jälkeen 1 100 ... 1 200 
runk./ha. Puiden keskipituus oli noin 8 m. 

Hakkuun tutkimusaineisto käsitti yhteensä 
1 088 runkoa. Lähikuljetuksen aineisto kä
sitti 76 kuormaa ja maastoluokka oli II. 
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Poistettav&n puuston keskili.pimitta , cm 

Kuva 2 . Hakkuun tuotos . Poi s t uman 
tiheys 2 000 runkoa/ha 

Ellei toisin mainita, m3:llä tarkoit etaan 
runkopuuosan kuorellista kuutiomäär ää . 

TUTKIMUSTULOKSET 

Hakkuu 

Kuvassa 2 esitetään hakkuun tuotokset työ
maatuntia kohti - keskeytysaika on tällöin 
mukana . - Tuotokset on laskettu runkokoh
taisia ajanmenekkej ä käyttäen j äreydeltään 
erilaisille puustoille. 

Hakkuun tehoajasta noin puolet on kaatoa. 
Toiseksi suurimman osan muodostaa kuorma
juontomenetelmissä kasaus. Kasauksen ajan
menekki näyttää kasvavan puun koon mukaan 
erityisen tuntuvasti yli 8 cm :n puilla. 
Kasattavien puiden osuus poistuman runko
luvusta oli eri menetelmiss ä seuraava. 

Menetellilä Kasattavia 
puita, % 

A Kuormajuonto, 20 m 37 

B Kuormajuonto, 25 m 45 

c Laahusjuonto 19 

D Laahusjuonto, 
12 pystykääntö 

Kuormajuontaa varten yli 7 m:n pituiset 
puut joudutaan yleensä katkaisemaan. Puus
ton järeytyessä eri menetelmien välinen 
edullisuus voi muuttua, sillä katkonta
aika lisääntyy kuormajuonteon perustuvissa 
menetelmissä. 

Lähikuljetus 

Lähikuljetuksen käyttötuntituotokset esi
tetään kuvassa 3. 

Merkittävimmän osan kokonaistehoajanmene
kistä muodosti kuormaus, esimerkiksi 200 
m:n lähikuljetusmatkalla noin 60 %. Kuor-



mauksen ajanmenekki kuutiometriä kohti oli 
huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi 
2 m ja 3 m kuitupuun kuormauksessa. Tämä 
johtui siitä, että karsimattomia puita oli 
hankala kuormata, ja siitä, että taakan 
kuutiosisältö jäi pieneksi. Kuormaustaakan 
koko oli vain 20 % siitä, mitä se on ollut 
3 m kuitupuun kuormauksessa. 

Kuormaustaakan ja kuorman koko: 
Taakan Kuorman 

Menetelmä koko koko 
3 m 

A ja B Kuormajuonto 0 . 06 2.7 
c ja D Laahusjuonto 0 . 06 1. 8 

Samalta paikalta ~uormattu puumäärä oli 
keskimäärin 0.22 m . Kuormaustaakan koko 
oli poikkeuksetta sama kuin kasan koko . 

Taakan koko ei vaikuta merkitt ävästi taa
kan ottoaikaan; t~akan koon kasvae ssa 
0.03 m3 : stä 0.10 m :iin ottoaika li sääntyi 
vain 20 %. Kuormausetäi syyden kasvaessa 
edullisimmasta 2 m:stä 9 m:iin ottoaika 
kasvoi 25 . .. 35 %. Kasan koon suurentami
nen on t äten t ärkeää , kun pyritään paran
tamaan lähikuljetuksen tuotosta . Optimaa
linen kasan koko on suurin yhdellä kertaa 
kuormat.tava kuormaustaakan koko. 

Kuormauksen helpottamiseksi kaato voitai
siin suorittaa ajouralta palstoille päin 
pistäville käytäville. 

Valmet 870 CN -kuormatraktori soveltui hy
vin kokopuiden palstalta tapahtuvaan kuor
maukseen hyvin sijoitetun kuormaimen ansi
osta. 

Kuorma
juonta, 
20 111 

Kuorma
juonta, 
25. 

La&hus
juonto 

14 .4 

K.a.atunut 
puu 

Latvus- ja 
runkoT&uri o 

Latvus
vaurio 

Runko
vaurio 

Laahuajuonto, 
PJ'Ot)'ki!ntÖ 

Kuva 4 . J äävälle puustolle aiheutuneet vauriot 

100 200 300 4oo 500 

Juontamatka, m 

Kuva 3. Lähikuljetuksen käyttötuntituotokset . Katko
viivalla on merkitty laahusjuontoon perustuvien mene
telmien tuotokset, kun purkaminen on tapahtunut pu
dottamalla. Muissa tapauksissa puut pur ettiin nostu
rilla kasaan 

Jäävälle puustolle aiheutuneet vauriot 

Eri menetelmi en välillä ei ollut runkojen 
pystyynkääntöön perustuvaa menetelmää (D) 
lukuun ottamatta merkittävi ä eroja jääväl
l e puustolle aiheutuneissa vaurioi ssa 
(kuva 4). Pääosa vaurioista oli kuormat
tuna-ajosta aiheutuneita runkovaurioita ja 
kaatuneita puita. Ajourat olivat kaarteis
taan l i ian ahtaat varsinkin l aahus juontoon. 
Tutkitusta kuormaustekniikasta (taakan kä
sittely latvojen yläpuolella) johtuvia lat
vusvaurioita oli 25 .. . 35% kaikista vauri
oista. Ilman kyseistä kuormaustekniikkaa 
pitkien kuormaustaakkojen käsittely olisi 
tuskin onnistunut puuston tiheyden vuoksi . 

Raaka-ainekertymä 

Puuraaka-ainekertymä kasvoi keskimäärin Y-li 
3-kertaiseksi siihen verrattuna, mitä se 
olisi tavaralajimenetelmällä (kuva 5). 

Aja 8 
Kuonu.
juonto 

C ja D 
La.abus
juonto 

Otaat ja neulaset 

Dl.) ~ 4 c:m. :n puiden 
runkopuuosa 

Kuitupuun mittainen 
puu 

Kuva 5. Raaka- ainekertymä 
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Oksien ja neulasten osuus oli laahusjuonto
menetelmissä 18 % ja kuormajuontomenetel
missä 32 % koko korjatusta puuraaka-aine
määr ästä . Laahusjuonnon tutki muspalstoil
la puut olivat vähäoksaisempia. Kokopuina 
korjattaessa puuraaka-aineen puupitoisuus 
on pi enempi kuin t avaralajimenetelmällä 
korjattaessa . 

Miestyön ajanmenekit ja 
korjuukustannukset 

Seuraavassa esitett ävät miestyön ajanmene
kit on laskettu kuormajuontoon, ajouraväli 
20 m, perust uvalle menetelmälle . Vertailun 
vuoks i on aikai sempi en tutkimuksien pohjal
t a laskettu a janmenekit tavaralajimenetel
mälle samoissa olosuhteissa. Epävarmuutta 
aiheuttaa se, että tavaralajeittaista hak
kuuta on tutkittu vastaavissa olosuhteissa 
verraten vähän . 

Miestyön a janmenekit 

Hakkuu Lähi - Yh-
kulj et us t eensä 

h/m3 (runkopuuta) 
3-metrinen, 
hakkuu a j ouran varteen , 1.40 0 .12 1. 52 
kuorma j uont a 

Kokopuu, kuormajuonta 0 . 56 0 . 43 0 . 99 

Tutkituista menetelmistä oli metsäpään 
korjuukustannuksiltaan taloudellisin 
kuormajuontoon, ajouraväli 20 m, perustuva 
menetelmä (kuva 6). Jos juontamatka lyhe
nee ja puusto on j är eämpää, laahusjuonto
menetelmä tulee kilpailukykyiseksi kuorma
juontamenetelmän kanssa . 

Seuraavassa vertaillaan tuloksiin perustuen 
kokopuunkorjuumenetelmää , jossa mets~e
tus tapahtui kuormajuontona, tavaralajime
netelmään samoissa olosuhteissa. Kustan
nuksiin sisältyvät sosiaalikulut . 

Metsäteho Review 3/1976 

Suhteelli eet 
kustannukset 

100 200 300 4oo 

Juontomatka , m 

Kuva 6. Suhteell iset kor j uukus tannukset 

Kor j uukustannukset 

Hakkuu Lähi- Yh-

500 

kulj etus t eensä 

3- metrinen, 
hakkuu ajouran varteen, 
kuormajuonta 

Kokopuu, kuormaj uonto, 
r unkopuukuut i ometr iä 
kohti 

Kokopuu , kuormajuonto, 
kokopuukuutiometriä 
kohti 

mk/m3 

30 9 39 

12 35 47 

8 24 32 

Kokopuunkorjuumenetelmän taloudellisuutta 
arvosteltaessa on otettava huomioon koko 
ketj u kannelta tehtaaseen sekä saatavien 
tuotteiden arvo tavaralajimenet elmään ver
rattuna, raaka-aineen tarkempi talteenotto 
ja menetelmän metsänhoidoläset vaikutukset. 

w-IQLE-TREE HAAVESTING IN THE THINNING OF PINE PLANTATIONS 

The study is assoc i ated wi th the joint Nor dic f arest tech
nology development studies to be conducted on the init i 
ative of the Nordic Council i n Denmark , Finland , Norway 
and Sweden . The studies will be financed by the respec 
tive governments. The coordinating organ for these stud
ies is the Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd . The study 
be1ongs to the project for t he mechanisation of thin~ 
and the c1eaning of young stands. Sweden is 1eading the 
pr oject. 

The aim of the investigation was to compare whole- t r ee 
harvesting methods , based on chipping at a upper 1anding , 
in the first thinning of a pine p1antation. 

The most economic i n harvesting cost s was t he sy s t em 
based on forwarding with a strip road spacing of 20 m. 
The method would seem to be competitive in these condi 
tions also with the shortwood system. Increasing the 
strip road spacing by 5 m reduces the forwar ding output 
5 .. . 10 per cent and increases the costs correspandingly. 
When the farward,ing distance shartens and the size af 
the grawing stack ta be r emaved i ncreases , the advantage 

of skidding aver farwarding impr aves. A l aading met hod 
based· on upr ight turning ( see Metsäteho Revi ew 13/1975) 
daes nat seem ta be suitabl e as t he sole method f or 
grawing stack af the size studied , f ar small t r ees da 
not to1er ate gr asping from the top . 

A carrec t worki ng technique and order of vork are i mpar
tant f or bunching; movi ng must take place befor e the 
t r ee has fa11en and it must app1y mai n1y t o t r ees of the 
sma11est size. The output of for est hau1age can be im
praved by making the bunches i nto loading s i ze. 

The quantity of damaged t r ees was appr ox. 5 per cent of 
the number of stems i n t he residual groving stack . 

The whole-t ree harvest ing method gave a waad rav mat~ 
yie1d that was about 3-fo1d that of t he shor t wood har
vest i ng method. 

In assessing the econamicalness of the whole- t r ee har 
vesting method it i s neCessary to take into considera~ 
the who1e chain of wor k phases f r om stump to mi l1 and 
t heir effects . 

METSÄTEHO SUOMEN METSÄTEOLLISUUDEN KESKUSLI ITTO RY :N METSÄTYONTUTKIMUSOSASTO 
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