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SAHAPUIDEN RUNKOINAHANKINTA 

Jaakko Salminen 

Tavara~imeneteZmän osuus puunkorjuusta 
Suomessa on noin 99 %. Viime vuosina on 
pohdittu sahapuiden runkoinahankinnan ja 
siihen liittyvän terminaalikäsittelyn mah
dollisuuksia . Muualla saadut kokemukset 
ja tutkimustulokset osoittavat, että tämän 
meneteLmän kannattavuus riippuu ratkaise
vasti paitsi hankintaoloista my~s sahalai
toksen kyvystä käyttää hyväksi runkojen 
raaka- ainearvoa . Suomen oloissa runkoina
hankintaa ei voida pitää yleisratkaisuna . 
Sen soveltaminen tulee kysymykseen lähinnä 
pienillä sahalaitoksilla tai osaratkaisuna 
suurillakin sahalaitoksilla, jos tuotteiden 
ostajien erikoismittojen tai nopeiden toi
mitusten markkinointi pystytään kannatta
vasti ratkaisemaan. 

Runkomenetelmä on puunkorjuun valtamene
telmä paaosassa metsätalousmaita , muun 
muassa Kanadassa , Japanissa, euvostolii
tossa ja pääosassa Eurooppaa . Rungot val
mistetaan tavaralajeiksi autotien varressa 
tai kuljetetaan sellaisinaan autolla tai 
rautateitse edelleen ala- tai tehdasvaras
tolle . Pääsyinä tämän menetelmän kannat
tavaan ja yleiseen käyttöön ovat lähinnä 
suuret, yhtenäiset , erämaanluonteiset avo
hakkuualueet, vaikeat maastot ja standardi
tuotteet . 

Pohjoismaissa tavaralajimenetelmä on ylei
sin ja taloudellisin hankintamenetelmä . 
Tavaralajimenetelmän osuus puunkorjuusta on 
Suomessa noin 99 %, Ruotsissa noin 90 % ja 
Norjassa noin 50 %. Syinä tavaralajimene
telmän suosioon ovat muun muassa pienet 
leimikot, pienet puut, pitkät kuljetusmat
kat, vähäiset varastotilat, suuri yksityis-

metsien osuus, suuri harvennushakkuiden 
osuus , helppo sovellettavuus, haja-asutus 
ja hajalleen sijoitetut, pääasiassa integ
roimattomat tehtaat . 

Viime vuosien aikana on Pohjoismaissa alet
tu pohtia ja kokeilla runkomenetelmän käyt
töönottoa sahapuita hankittaessa . Tosin 
esimerkiksi Suomessa jo 1960- luvun alussa 
korjattiin puita runkomenetelmällä. Run
komenetelmän osuus oli meillä parhaimmil
laan yli 10 %: n . Nyt ajatellaan, että 
runkoina hankinta tapahtuisi sahalaitok
selle tai jollekin muulle keskuskäsittely
paikalle asti , jossa katkoota suoritettai
siin erityisessä katkontalaitoksessa, ter
minaalissa . Tämän menetelmän mahdollisina 
etuina tavaralajimenetelmään verrattuna 
olisivat seuraavat seikat : puuraaka- aineen 
hyväksi käyttö tarkentuu, apteeraustulos 
paranee, erikoistavaralajien saanti mahdol 
listuu ja nopeutuu, automatisointimahdol
lisuudet paranevat, metsätyövoiman tarve 
vähenee, metsässä tarvittavat koneet yksin
kertaistuvat ja halpenevat sekä taloudelli
suus paranee . 

Menetelmän mahdollisia haittoja tavarala
jimenetelmään verrattuna esitellään tuon
nempana . 

YHTEISPOHJOISMAISET TUTKIMUKSET 

Nordiska Skogsarbetsstudiernas Rådin ( SR) 
aloitteesta on pohjoismaisena yhteistyönä 
suoritettu viime vuosina tutkimuksia saha
puiden runkoinahankinnasta ja siihen liit
tyvästä terminaalikäsittelystä. Tutkimuk
set suoritettiin Ruotsissa ja Tanskassa . 
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Ruotsalaisen Forskningsstiftelsen Skogs
arbetenin t utkimuksessa 197&-77 vertail
tiin k~neellista tavaralajimenetelmää run
komenetelmään, jossa katkonta tapahtui joko 
välivarastolla autotien varressa tai auto
kuljetuksen jälkeisessä terminaalissa . 
Terminaalivaihtoehtoina vertailtiin saha
laitoksesta erillään olevia ja sahalaitok
sen yhteydessä olevia lai toksia . 

Puutavaran hankinnan kokonaiskustannukset 
eri menetelmien ja terminaalivaihtoehtojen 
osalta esitetään taulukossa 1. 

Taulukosta nähdään, että t avaralajimene
telmä on edullisin. Runkomenetelmä, jossa 
katkonta tapahtuu välivarastolla, on ollut 
10 7. kalliimpaa . Runkoinahankinta, jossa 
katkonta tapahtuu sahalaitoksella, on run
koinahankintavaihtoehdoista edullisinta, 
mutta sekin on ainakin 25 7. tavaralajime
netelmää kalliimpaa . Lisäkustannuksia ai
heuttavat kuitupuuosan pidentynyt kulje
tusmatka ja lisäkäsittely . Tässä oletet
tiin, ettei ylimääräistä kuljetusta synny . 
Taulukosta nähdään myös, että runkoina
korjuu on ollut noin 15 7. halvempaa ja run
kojen autokuljetus 60 km:n matkalla 23 7. 
kalliimpaa kuin vastaavat vaiheet tavara
lajimenetelmässä . Automatkan pidentyessä 
autokuljetuskustannusten määrällinen ero 
kasvaa. Autokuljetuskustannusten ero joh
tui runkokuljetuksen tavaralajikuljetusta 
pienemmästä kuorman koosta. Tämä puoles
taan johtui siitä, että kaikki rungot kuor
matt11n tyvipäät eteenpäin . Jos kuorma 
tehdään tyvi- ja latvapäät vuoroittain eri 
suuntiin, runkokuorman koko kasvaa jopa 
30 7. ja vastaavat kustannukset alenevat . 

Runkoinahankinnan ja siihen liittyvän ter
minaalikäsittelyn kannattavuus tavaralaji
hankintaan verrattuna riippuu ratkaisevasti 
terminaalikäsittelyn antamasta hyödystä 
runkoja käsiteltäessä . 

TAULUKKO 1 Hankinnan kokonaiskustan~ukset rungon 
keskikoen ollessa 0.33 m ja ter!inaal in 
vuosituotoksen ollessa 100 000 m vuoden 
1976 kustannustason mukaan. Terminaalin 
perustamiskustannukset 3 .7 ... 7.3 milj. kr 

Runkomenetelmä 

Tavara Katkontapaikka 

Vaihe laji-
mene- Auto- Terminaali 
telmä tien 

varsi Erillinen Saha-
täyd. j yksink. laitos 

Hankintakustannukset. kr tm3 

Korjuu 27 31 23 23 23 

Autokuljetus 13 13 16 16 16 (60 km) 

Terminaali - - - 19 14 11 käsittely 

Yhteensä 40 44 58 53 50 
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Runkoinahankinnan ja siihen liittyvän ter
minaalikäsittelyn kannattavuuslaskelman 
mukaan vuodelta 1979 runkoinakorjuu ja 
autokuljetus olisi tavaralajeinakorj u~ta 
ja autokuljetusta hieman (1 . •. 4 kr/m) 
halvempaa. Term~naalikäsittelyn kustan
nukset 100 000 m :n vuosituotost~ silmällä 
pitäen ovat nykyään 15 ••• 20 kr/m . Termi
naalissa tapahtuvan apteera~ksen hyödyksi 
lasketaan nykyään 7 .• . 8 kr /m , mutta lähi
vuosina sen arvioidaan pienentyvän 4 . . . 5 
kr:ksi /m3• M.onitoimikoneiden syöttörullien 
aiheuttamat mekaaniset ja sinistymisvaurio§ 
tuottavat piikkirullakoneilla 4 •. • 5 kr:n/m 
tappion, mutta koska koneita, jotka eivät 
aiheuta vaurioita, alkaa olla käytettävissä , 
eroa ei tässä ole otettu huomioon. Jotta 
runkoinahankinnan hyödyt vastaisivat lisä
kustannuksia , erikoistavaralajeista ynnä3 
muista olisi saatava lisäksi 3 ... 15 kr:a/m 
vastaava hyöty . Hyöty on tässä laskettu 
terminaalin koko vuosituotokselle, josta 
todellisuudessa vain osa voidaan valmistaa 
erikoismittaiseksi. Se, vastaavatko hyödyt 
lisäkustannuksia, on ratkaistava yksityis
tapauksittain . 

RUOTSALAISET KOKEMUKSET 

Ruotsissa, lähinnä Etelä- ja Keski- Ruot
sin pienillä ja keskisuurilla sahalaitok
silla, käytetään nykyään jonkin verran ta
varalajimenetelmän rinnalla runkoinahan
kintaa ja siihen liitettyä terminaalikä
sittelyä . Runkoinahankinnan osuus on yksi
tyisen sahalaitoksen kohdalla tavallisesti 
vain 10 .. • 30 % sahalaitoksen koko hankin
tamäärästä. 

Runkoterminaa l eja on Ruotsissa käy t össä 
noin 10 yksikköä vuosituotokseltaan 
20 000 . .. 130 000 m~/yksikkö. Ni iden käsit
telemä puumäärä edustaa noin 1 %:a Ruotsin 
koko vuotuisesta hakkuumääräs t ä . Suurimpia 
runkoinahankintamenetelmän soveltajia ovat 
Hasselfors Bruks AB ja Åtvidabergs Trävaru 
AB. 

HasseZfors Bruks AB:n sahalaitoksen vuosi
tuotos vuonna 1978 oli 80 000 m3. Raaka
puusta noin puolet tulee omis ta metsistä, 
toinen puoli ostetaan joko runkoina (35 %) 
tai tukkeina (65 %) . Päätehakkuut korja
taan runkomenetelmällä moo ttorisahaa, 
Logma T 310 -karsimakonetta ja puristus
pankolla varustettua laahustraktoria käyt
täen . Rungot kuormataan tyvipäät eteenpäin 
puoliperävaunul lis iin kuorma- autoihin auto
kohtaisella kourakuormaimella . Autoyhdis
te lmän pituus on 24 m, erivapaudella valoi
sana aikana 28 m. Liian pitkät puut katko
taan moot torisahalla autoili~an toimesta. 
Autokuorman koko on 30 . . . 35 m ja keskiaj o
matka 33 km . Kuljetus tapahtuu pääosin 
omilla metsäautoteillä . 



Terminaalissa rungot puretaan pyöräkuor
maajalla joko suoraan vastaanottopöydälle 
tai varastoon. Mittaus tapahtuu jatkuvana 
kuormittaisena kehysmittauksena ja pisto
koemaisena rungoittaisena kiintomittauk
sena. Rungot siirtyvät poikittaissyöttöi
seltä vastaanottopöydältä pitkittäissyöt
töiselle apteeraus- ja katkontapöydälle . 
Ohjaamossa oleva mies määrittää katkoota
kohdat ja muistiin ohjelmoitu katkoota
päätös toteutetaan pyöräsahalla elektro-

· nisesti ohjattuja levyrajoittimia käyttäen. 
Katkontapituudet ovat 2.8 . •• 4 .9 m 30 cm:n 
välein. Tukit mitataan ja lajitellaan 
omiin taskuihinsa . 

Runkoinahankinnan ja terminaalikäsittelyn 
tärkeimpänä etuna pidetään nopeasti muutet
tavaa ja tarkkaa apteerausta. Nykyistä, 
jo 13 vuoden ikäistä terminaalia pidetään 
vanhentuneena ja se tullaan tänä vuonna 
uusimaan ja varustamaan nykyistä automaat
tisemmalla apteerauspöydällä . Sillä on 
saavutettavissa + 1 cm:n pituusmittatark
kuus . Runkoinahankintaa tullaan jatkamaan. 

Atvidabergs TräVaru AB:n sahalaitoksen 
vuosituotos on 40 000 m3 . Omista metsistä 
saadaan 60 % puuntarpeesta . Omien metsien 
korjuusta tapahtuu 85 % runkomenetelmällä 
moottorisahaa ja vaijerilaahustraktoria 
tai Logmaa ja juontopihtitraktoria käyttä
en. Autotien varressa rungot katkotaan 
tukkiosaan (10 cm:n latvaläpimittaan asti) 
ja kuitupuuosaan, joka viedään rankoina 
suoraan sellutehtaalle, Liian pitkistä 
rungoista katkotaan myös tyvitukit erik
seen ja ne ajetaan runkokuorman mukana . 
Terminaali on samanlainen kuin Hassel
forsissakin. 

Runkoinahankinnan tärkeimpänä etuna pide
tään sahalaitoksen mahdollisuutta itse 
apteerata rungot ottaen huomioon sahatava
ran ostajien erikoispituuksien ja toimitus
aikojen vaatimukset. Terminaalin nykyistä 
automaattisempien laitteiden käyttöönoton 
seurauksena apteerauksen tarkkuuden laske
taan tulevaisuudessa paranevan . 

Etelä-Ruotsin pienillä saha~itoksil~ on 
runkoinahankintaa ja terminaalikäsittelyä 
sovellettu edullisesti myös silloin, kun 
kaikki rungot hankitaan vieraista metsistä . 
Näissä tapauksissa runkoinahankinta on 
muodostanut 10 .•. 15 % koko puuntarpeesta . 

Ruotsin metsähallitus on myös suunnitel
lut runkoterminaalia omien metsiensä lä
heisyyteen Keski-Ruotsiin . Keskiajomatka 
terminaaliin olisi 28 km ja siellä käsitel
täisiin vuosittain runkoja noin 75 000 m3 . 
Rungot apteerattaisiin eri sahalaitosten 
tilaamien pituuksien, paksuuksien ja laa
tujen mukaisesti. Terminaalin ~äsittelykus
t annuksiksi arvioidaan 15 kr/m . Runkoina
hankinnan ja terminaalin käyttömahdollisuu-

det ja kannattavuus riippuvat ratkaisevasti 
apteerauksella saatavasta hyödystä lisäkus
tannuksiin verrattuna. 

NORJALAISET KOKEMUKSET 

Norjassa korjataan lähinnä vaikeiden ja 
jyrkkien maastojen takia noin 50 % puista 
runko- tai puumenetelmällä ja toinen puoli 
tavaralajimenetelmällä. Runko- ja puume
netelmässä kaato ja karsinta suoritetaan 
moottorisahoilla ja juonto traktorilla 
laahusjuontona autotien varteen, jossa 
nykyään 90 ..• 95% rungoista katkotaan moot
torisahoilla tavaralajeiksi. Koska auto
tienvarsipaikat ovat useimmiten kovin ah
taita sekä runkojen käsittelyä että huo
lellista apteerausta varten, rungot pyri
t ään yhä enemmän siirtämään kokonaisina 
tehtaalle tai muilla keskuspaikoilla ole
ville terminaaleille . Myös metsätyövoiman 
puute ja kalleus ovat edistäneet tätä kehi
tystä. Nykyään terminaaleihin siirrettävä 
määrä on 5 ... 10% runkoina korj attavasta 
määrästä , toisin sanoen 2 ... 5% koko puu
määrästä . Teiden puolesta arvioidaan tämä 
osuus voitavan nostaa 25 %:iin runkoina 
korjattavasta määrästä. 

Autokuljetusta runkoina rajoittavat paitsi 
vaikeat maastot ja tiet myös viranomaisten 
määräykset ajoneuvoille sallituista pituuk
sista ynnä muista mitoista sekä niistä joh
tuvat rajoitetut ajolupien saannit. yky
ään ajoneuvon suurinta sallittua pituutta, 
18 m:ä , pidetään runkoja varten liian lyhy
enä . Sallitun pituuden pitäisi olla 22 ..• 
24 m, jota erikoisluvalla saadaan käyttää
kin tieturvallisuuden ja tien mittojen 
sallimissa rajoissa. Runkojen ajoon käy
tetään pääasiassa 2- tai 3-akselisen veto
auton ja 1- tai teliakselisen puoliperä
vaunun yhdistelmiä . 

Runkoterminaaleja on Norjassa nykyään 10 .. . 
20 yksikköä. Ne ovat tavallisimmin saha
laitosten yhteydessä ~a niiden vuosituotos 
on 25 000 ... 100 000 m /yksikkö . Terminaa
lin rakennuskustannukset ilman kuorimako
netta ovat olleet 0 .5 ... 2 . 0 milj. mk ja 
yksikkökustannuksec 5 .•. 10 mk/ m3 . Norjan 
oloissa edullisimpana pidetään yleensä yk
sinkertaisia ja halpoja terminaaleja. 

Norjalaisten mielipiteet runko- ja tavara
lajimenetelmien eduista ja haitoista vaih
televat. Yleisimmin tavaralajimenetelmää 
pidetään edullisimpana, mutta sopivissa 
oloissa, esimerkiksi vaikeissa maastoissa, 
runkomenetelmällä on etunsa . Terminaali
kustannuksia pidetään nykyään yleensä liian 
suurina . Puumenetelmän käyttö tulee ylei
semmin kysymykseen vasta sitten, kun ok
sien ja muiden jätepuiden käyttö energian 
lähteenä yleistyy. 
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RUNKOINAHANKINNAN SOVEL-TAMINEN 
SUOMEEN 

Runkoinahankintaa ja siihen liitettyä ter
minaalikäsittelyä Suomeen sovellettaessa 
edellä esitettyjä tutkimustuloksia ja koke
muksia voidaan likimain pitää tämän mene
telmän kannattavuuden arvioinnin perustana. 
Seuraavia lisänäkökohtia Suomen osalta voi
daan esittää. 

- Vaikka terminaaleissa käsiteltävät saha
puut korjataan järeistä päätehakkuulei
mikoista (keskimääräinen rungonk~ko Suo
men eteläpuoliskossa noin 0.33 m ), kui
tupuutakin tulee kuitupuurungoista ja 
sahapuurunkojen latvoista yhteensä 20 ... 
30 % koko kuutiomäärästä. Runkoinahan
kintaa suunniteltaessa on siten ratkais
tava, missä vaiheessa ja miten kuitupuu
osuus erotetaan sahapuusta sekä mitkä 
ovat tämän erottamisen ja kuljettamisen 
lisäkustannukset. Samoin laho- ynnä muu
ta vikaa sisältävien puiden tai puunosien 
erottaminen sahapuista on ratkaistava 
paikan ja tavan suhteen. 

Runkoina korjuussa rungot voidaan val
mistaa manuaalisesti ja niiden metsä
kuljetus suorittaa laahusjuontokoneella . 
Koneellisessa runkoina korjuussa edulli
simmaksi on osoittautunut runkoharvesterin 
(esim. Lokomo 961 T) ja pankkojuontotrak
torin muodostama ketju. Tämä korj uuketju 
olisi 3eräiden tutkimusten mukaan noin 
5 mk/m halvempi kuin kaatoon käytettä
vän moottorisahan, prosessorin ja kuorma
traktorin muodostama tavaralajiketju. 
Lopputuotteena on edellisessä ketj ussa 
katkomaton ja jälkimmäisessä katkot t u 
tavara . Runkoharvesteria käytettäessä 
väl tytään katkovien monitoimikoneiden 
mahdoll isi l t a apteeraustappioilta. 

- Runkojen autokuljetus tapahtuu puoliperä
vaunuautolla . Ajokustannukset ovat las
kelmien mukaan likimain samansuuruiset 
kuin tukkeina täysperävaunuautolla kulje
tettaessa . Laskelma edellyttää, että 
rungot on kuormattu tyvet ja latvat sekai
sin tasaiseksi kuormaksi. Jos tasaiseen 
kuormankokoon ei pääs t ä , ajokustannukset 
tulevat tukkienkuljetuskustannuksia suu
remmiksi . Runkoinauittoa on Suomessa ko
keiltu , mutta kokemusten mukaan runkojen 
uittomahdollisuudet ovat rajalliset sekä 
teknisesti että taloudellisesti. 
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- Runkoinahankinta saattaisi edellä esite
tyn mukaan olla korjuultaan ja autokul
jetukseltaan tukkeinahankintaa halvempaa
kin. Runkojen autokuorman todellisen 
koon sekä kuitupuuosan erottamisen ja kul
jettamisen aiheuttamat l isäkustannukset 
ratkaisevat paika!listen olojen mukaan 
lopullisen kustannuseron . 

Jos sahapuiden runkoinahankinta yleistyi
si, joutuisimme käyttämään rinnakkain 
kahta hankintamenetelmää, toisin sanoen 
kuitupuulle tavaralajimenetelmää ja saha
puulle runkomenetelmää. Niiden vaatimas
ta erilaisesta hankintakalustosta aiheu
tuu lisäkustannuksia. Lisäksi leimikoiden 
tiheyden alentumisesta aiheutuu lisäkus
tannuksia useita menetelmiä käytettäessä . 

Vuosituotokseltaan noin 50 000 m3 :n ter
minaalin perustamisen vaatima investointi 
olisi vähintään 2.4 milj. mk . Terminaali 
sisältäisi runkojen purkamislavan, pit
kittäiskuljettimet, automaattisesti ohja
tut katkontalaitteet, tukkien erottelu
ja annostelulaitteet sekä automaattiset 
mittaus- ja tietojenkäsittelylaitteet 
ja TV-laitteet. Terminaalikäsitt~lyn 
kustannukset olisivat 10 .•. 20 mk/m il
man tukkien l ajittel ulaitoksen kustan
nuksia. Pääosa nykyis in ulkomailla ole
vista terminaaleista on teknisesti van
hentuneita, joten etenkin niiden auto
matiikkaa on itse kehitettävä . Toisaalta 
terminaalin taloudell isen käytön perus
edellytyksenä on pitkälle kehi tetty ja 
hyödynnettävissä oleva automatiikka . 

- Jotta runkoinahankinta olisi kokonaisuu
dessaan kannat t avaa , vaadittaisiin lä
hinnä terminaalikäsittelyn kustannuksia 
vastaava apteerauksesta ja erikoistavara
lajien valmistuksesta saatava hyöty . 
Kannattavuutta laskettaessa ja arvioi
taessa on otettava huomioon myös paikal
lisista oloista johtuvat kuitupuiden ja 
lahopuiden l isäkäsittelyn sekä autokul
jetuksen aiheuttamat lisäkustannukset. 
Tärkeintä on joka tapauksessa se, kuinka 
paljon hyötyä sahalaitoksella saadaan 
rungoista tukkeihin verrattuna . Tämän 
kysymyksen selvittämiseksi sahalaitos
terminaaleja koskevia tutkimuksia on 
edelleenkin jatkettava . 

Runkoinahankinta siihen liittyvine termi
naalikäsittelyineen ei ole Suomen oloissa 
yleisratkaisu , vaan se sovel tuu käytettä
väksi vain erikoistapauksissa tavaralaji
menetelmän täydennyksenä. 

PURCHo\SING SAWTIMBER BY 1tE lREE-LB.GTH I"EMlD 

The share of the shortwood method in timber 
harves ting in Finland is about 99 %. The possi
bilities of the tree- length method for sawtimber 
and t he associated centralized wood processing 
have been deliberated in recent years . Experience 
and investigation results elsewhere show that the 
profitability of this met hod depends decisively on 
the purchasing conditions and on the ability of 

the sawmill to utilize the raw-material value of 
the stems . The tree-length method cannot be re
garded in Finnish conditions as a general solution. 
Its application is feasible chiefly at small saw
mills or , by way of a part solution, also at large 
sawmills if it proves possible t o solve profitably 
the buyer ' special dicension and quick delivery 
requirements. 
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