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OSAPUUKORJUUSEEN PERUSTUVA PUUNHANKINTA 

Harri Rumpunen 

Tutkimus koski la tulevyteollisuuden puun
hankintaa, mutta tutkimuk en menetelmärat
kaisuja voidaan oveltaa myö muun teolli
suuden raaka- aineen hankinna sa . 

Tutkimuksessa todettiin kor ·uu-, kuljetus
ja tehdaskä ittelyku tannuksiltaan kilpailu
kykyiseksi o apuumenetelmäksi lehtipuu al
taisissa päätehakkuukohteissa ketju, johon 
kuuluivat hakkuu miestyönä (tukkia uus tava
ralajeiksi, kuituosuus kuljetuskelpoiseksi 
osapuuksi) , metsäkuljetu sekakuormina osa
puuta tukeilla tii i täen, osapuun arasto
haketu ja hakkeen autokul ·etus ekä hak
keen eulonta tehtaalla . Va taa anlaisia 
o apuukorjuumenetelmiä oidaan käyttää myö 
puunhankinnas a harvennus- ·a jätemetsikkö
kohteista suhteellisesti yhtä edullisin tu
lok in. 

0 apuukorjuuseen peru tu hankintaket ·un 
suurimmat hyödyt o at aa i sa merkit-
tä inä ku tannu ää töinä korjuu 
man ~een pienenemi en kautta ·a kehittä
mismahdollisuuk ien li ääntymi enä. Li äk i 
raaka- aineen talteenotto teho tuu ja ketju 
mahdolli taa ok i ta ja latvuk i ta aata
van lisäraaka- aineen käyttämi en joko ener
giantuotantoon tai jalo tuk een . 

Kokeiden mukaan o apuumenetelmi ä korjuuta 
oidaan myö koneelli taa ·a autokuljetuk en 
ekä tehda käsittelyn menetelmiä kehittää . 

0 apuukorjuun tekniikan edelleen kehittämi
en ohella ratkai ematta o at ielä mm . 
aikutuk et puukauppaan ·a mittauk een ekä 

hankinnan o a aiheiden palkkau ·a ohje-
mak uky ymyk et . 

TUTKIMUKSET 

Katsaus perustuu tutkimuksiin , joita Metsä
teho on toteuttanut yhdessä Pellos Oy:n kans
sa vuodesta 1979 alkaen . Tutkimuksista osa 
kuuluu kauppa- ja teollisuusminis teriön ra
hoittamaan projektiin '' En e rgiapuun ko rjuu 
teollisuus puun korj uun yhteydessä". 

Tutkimusten tavoitteena oli alkuvaiheessa 
korjuun rationalisointi yhdistämällä koko
puu- ja haketusmenetelmiä tavaralajikorjuu
seen . Lisätavoitteeksi vuodesta 1981 alkaen 
tuli teknisesti soveltuvien ja taloudellis
ten energiapuun hankintamenetelmien selvit
täminen , silloin kun hankinta tapahtuu teol
lisuuspuun hankinnan yhteydessä. 

Tutkimuksissa käytetyistä ja kehitetyistä 
korjuumenetelmistä käytetään nimitystä osa
puukorjuu ja korjattavasta raaka- aineesta 
perinteisiä tavaralajeja lukuun ottamatta 
nimitystä osapuu . Tutkittuja osapuumenetel
miä oli useita leimikkojen hakkuutavan, puu
lajin ym . mukaan . 

Aiemmin on julkaistu tuloksia miestyönä teh
dystä päätehakkuusta ja myöhemmästä harven
nuksesta sekä niihin liittyvästä metsäkulje
tuksesta (Metsätehon tiedotus 365) , osapuiden 
autokuljetuksesta (moniste 16 . 3 . 1982) sekä 
ensiharvennuskorjuusta (Metsätehon katsaus 
4/1982). Lisäksi aihepiiriin liittyy Metsä
tehon tiedotus 372 haketuksesta ja hakkeen 
autokuljetuksesta . Yksityiskohtaisia tulok
sia v uoden 1981 tutkimuksista julkaistaan 
lisäksi myöhemmin . 

LISÄRAAKA-AINE 

Osapuukorjuussa talteen saatavan lisäraaka
aineen määrä joudutaan edelleen osittain ar
v~o~maan . Ennen muuta korjuuvaiheen hävik
kiä koskevat menetelmittäiset selvitykset 
ovat puutteellisia . 

Myös aihepiirin käsitteistö on toistaiseksi 
vakiintumatonta . Tässä yhteydessä lisäraa
ka-aineella tarkoite taan korjuussa talteen 
saatavaa (tai saatavissa olevaa) oksa- ja 
latvuspuuta kuorineen ja neulasineen ja li
säksi eräissä tapauksissa kaupallisen aines
puun mittoja täyttämätöntä pienpuuta oksi
neen . Osapuumenetelmien lisäraaka-aine on 
siis useimmiten yhtä kuin hakkuutähde tava
ralajikorjuussa, kuite nkin myös osapuukor-
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TAULUKKO 1 Tutkitussa osapuumenetelmässä talteen 
saatavissa olevan lisäraaka-aineen 
suhteellinen määrä 

Rungon koko Mänty Kuusi Koivu 

(ainesp~uta) , Suhteellinen lisäraaka- ainemäär ä m (rungon kuitupuuosuus = 100) 

0.05 60 100 40 

0 . 10 45 90 25 

0.20 100 125 90 

0 . 30 100 145 85 

0 . 50 55 200 130 

juussa voi esimerkiksi tukkiosan oksat jäädä 
metsään hakkuutähteenä . Lisäksi varsinaiseen 
ainespuuhun sisältyvällä kuorella ei myös
kään useimmiten ole teollisessa j alostuk
sessa käyttöä. Näin ollen jako teollisuus
puuhun ja energiapuuhun poikkeaa jaosta ai
nespuuhun ja lisäraaka-aineeseen . 

Mittausten mukaan osapuukorjuussa erityises
ti päätehakkuumetsissä potentiaalinen tal
teen saatavissa oleva lisäraaka-ainemäärä on 
käytännön laskelmissa käytettyjä arvioita 
suurempi. Esimerkiksi menetelmässä, jossa 
tukkiosuus tehdään tavaralajeina, lisäraaka
ainetta ( = kuituosan oksat ja latvus oksi
neen) on tukkikokoisilla puilla kaikilla 
puulajeilla lähes latvakuitua vastaava määrä. 

Korjuuvaiheen hävikkiä on usein pyritty sel
vittämään hakemäärän avulla keskimääräisiä 
haketiheyksiä käyttäen, mikä yksittäistapa
uksissa voi johtaa erittäin suuriin vaihte
luihin. Kaikkiaan korjuuvaiheen hävikki ei 
näytä osapuukorjuussa olevan merkittävän 
suurta, koska metsäkuljetus tehdään kuormaa 
kantavilla traktoreilla . Menetelmiä kehit
täen voidaan silti mm. metsäkuljetuksessa 
ajamatta jäävää osuutta edelleen pienentää. 

HAKKUU 

Osapuukorjuuseen perustuvassa puunhankinnassa 
hakkuuvaihe on tärkein. Jollei hakkuussa 
saavuteta merkittäviä säästöjä, koko hankin
taketjuakaan tuskin on mahdollista saada 
kannattavaksi. 

Hakkuussa osapuumenetelmät eroavat tavarala
jimenetelmistä s~~na, että tavaralajimene
telmissä karsinta ja pölkytys ovat osittain 
luonteeltaan raaka-aineen jalostukseen liit
tyviä esitoimenpiteitä, kun taas osapuumene
telmissä niitä tehdään ainoastaan operatii
visista syistä. Osapuuhakkuussa siis karsi
taan, jos "ulosotto" leimikosta sitä edel
lyttää, ja katkotaan kuljetusten vaatimiin 
pituuksiin. Kun hakkuu tehdään miestyönä, 
säästö saavutetaan yleensä puiden kuituosuu
den karsinnassa ja kasaamisessa . Katkoota 
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TAULUKKO 2 Tu t ki tun osapuuhakkuumenetelmän ( tukkios uus 
tavaralajeina + kui tuosuus karsimattomana 
n . 6 m: n osapuuna) suh teellinen ajanmenekki 
ainespuuosuutta kohti 

Jä r eysluokka 

Puulaji J2 J3 J4 J5 J6 Jl J8 J9 J l O Jl Jl2 

Osapuuhakkuun suh t eellinen ajanmenekki 
* ) 

Mänty 38 29 26 25 25 37 45 50 55 58 62 

Leh t ipuu 51 44 32 34 30 28 30 34 38 41 44 

Kuusi 40 37 31 29 28 34 40 46 52 54 57 

*) Vas t aavan puulajin ja järeysluokan t avaralajihakkuun 
(tukki + 3 m kuitupuu) ajanmenekki avohakkuussa c 100 

sinällään saattaa viedä enemmänkin aikaa 
kuin tavaralaj imenetelmissä suuremman työ
vaikeuden vuoksi. Toistaiseksi erityisesti 
männikön ja koivikon tukkiosat kannattaa 
tehdä tavara lajeiksi myös osapuuhakkuussa, 
koska kokonaisena tukkiosa edellyttäisi kul
jetukseen erity iskalustoa. Tukkiosan sum
mittainen katkoota kuljetuskelpoiseksi puo
lestaan pilaisi merkittävästi jalostusarvoa. 
Sen sijaan kuusikoissa saattaisi tulla kysy
mykseen myös oksikkaimma n tukkiosan katkoota 
määräpituiseksi osapuuksi, joka karsittaisiin 
vasta jalostuspaikalla . 

Harvennushakkuissa mukaan lukien verhopuus
ton poistohakRuut voi miestyömenetelmiä käy
tettäessä tarkoituksenmukaisuus joissakin 
tapauksissa edellyttää myös kauimpana ajo
urista olevien puiden kuituosankin tekoa ta
varalajeiksi kasauksen mahdollistamiseksi . 
Urilta ja reuna-alueilta poistettavat puut 
hakattaisiin tällöinkin karsimattomiksi osa
puiksi. 

Koneellisten osapuuhakkuumenetelmien tutki
mukset ovat · toistaiseksi olleet vasta koe
luonteisia. Tulosten mukaan kaato-kasaus
koneiden käytölle olisi kannattavuudeltaan 
kilpailukykyisiä sovellutusalueita joko pien
koneratkaisuina pelkän kuitupuun kaadossa 
tai totaalisena isommilla konetyypeillä. 

METSÄKULJETUS 

Me ts äkuljetuksen taloudellisuus osapuukor
juussa tavaralajimenetelmiin verrattuna riip
puu luonnollisesti monista seikoista, kuten 
käytetystä hakkuumenetelmästä, leimikko
olosuhteista jne . Pääsääntöisesti osapuu
korjuussa metsäkuljetuksen tuottavuus on hie
man huonompi kuin tavaralajimenetelmissä. 

Avohakkuissa ja menetelmissä, joissa esimer
kiksi tukkiosuus tehdään tavaralajeina, voi
daan yl t ää samaan tuottav uuteen kuin tavara
lajikorjuussakin. Tämä perustuu mahdolli
suuteen käyttää erilaisia seka- ja kerros
kuormamenetelmiä, joissa tavaralajeilla osa
puuta tiivistäen kuorman koko saadaan riit-
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TAULUKKO 3 Esimerkki metsäkuljetustutkimusten 
tuloksis t a lehtipuuvaltaisessa 
päätehakkuussa 

-
Tuot os 

Kulje t e ttava Kuorma- Kuorman3 350 m:n 
puutavaralaji t yyppi koko , m ajollljtkalla, 

m /h 

Saha- ja vaneritukki lajipuhdas 9 . 5 13.2 

3 m kuitupuu " 6 . 0 10 . 6 

n. 6 m:n karsimaton " 7. 0 8 . 8 
osapuu 

n . 6 m:n karsimaton kerroskuorma 9 . 0 11.6 
osapuu + tukki 

" sekakuorma 8 . 5 11.5 

tävän suureksi . Erittäin suotuisissa olois
sa tuottavuus metsäkuljetuksessa voi olla 
tavaralaj ikorjuuta hieman parempikin. Sil
loinkin metsäkuljetuskustannukset leimikkoa 
kohti ovat suuremman kertymän vuoksi yleensä 
suuremmat kuin tavaralajimenetelmää käyttäen . 

Huonoimpaan tulokseen suhteellisesti päädy
tään sellaisissa oloissa, joissa osapuiden 
kasaus joudutaan yhdistämään kuormaukseen 
(esim. harvennukset), korjattava puusto on 
pientä ja kerroskuormarakenteita ei voida 
hyödyntää . 

Korjuuteknisesti osapuiden metsäkuljetus ei 
edellytä erityiskalustoa, vaan jopa 10 - 11 
m pitkää karsimatonta osapuuta voidaan avo
hakkuissa kuljettaa tavanomaisella kuorma
traktorilla . Myöskään kuorma us tai purka
minen eivät tuottavuudel t aan poikkea mer
kittävästi tavaralajikuljetuksesta . Kulje
tuskelpoisuudeltaan optimaalinen osapuun 
pituus riippuu ensisijaisesti kaukokuljetus
vaihtoehdosta . Haketukseen ja hakkeen auto
kuljetukseen perustuvissa osapuumenetelmissä 
7 - 9 m:n pituus on sopivin . Tähän verrat
tuna osapuun autokuljetukseen parhaiten so
piva noin 5 m:n pituus lisää sekä hakkuun 
että metsäkuljetuksen ajanmenekkiä ja kus
tannuksia hieman. 

Metsätraktorin varustaminen osapuiden katkon
t aan soveltuvalla kourasahalla näyttää las
kelmien perusteella puoltavan paikkaansa lä
hes kaikissa osapuukorjuumenetelmissä. 

HAKETUS 

Haketuksen liittäminen osapuukorjuuseen pe
r u stuvaan hankintaketjuun on tunnettu ja 
käytännössä kokeiltu ratkaisu. Se on ennen 
muuta kaukokuljetuksen kannalta hyvä vaihto
eh to, mutta useimpien kuitupuukokoista puuta 
jalostavien prosessien kannalta koko-/osa
puun hake tus merkitsee raaka-aineen j alos
tusarvon olennaista huononemista, sillä eräi
siin jalostus prosesseihin sopimat t omien par
tikkelien (kuori, neulaset jne . ) tarkka erot
taminen metsähakkeesta on teknisesti vaikeaa 

TAULUKKO 4 Tuloksia osapuun seulontakokeesta 

Osapuun kuutio- Seulotun hakkeen 
määrän jakauma, kuutiomäär än 

Koe- erän % jakauma , % 
alkuperä 

lisä-
lastu- energia-

aines-
raaka-

levy- raaka-
puuta 

ainetta 
raaka- ainetta 
ainetta 

Koivuosapuu 51 49 89*) 11 

Leppäkokopuu 0 100 8/> 19 

Mäntyvaltainen 
88**) havuosapuu 55 45 12 

*) Seulotun hakkeen käyttöarvo likimain sama kuin 
kuorineen haketetun kuitupuun 

**) Käyttöarvo neulaspitoisuuden vuoksi kuitupuuhaketta 
alhaisempi 

ja varsin kallista. Silti lastulevyteolli
suudelle haketus sopii, sillä prosessi hy
väksyy huomattavan kuoripitoisuuden raaka
aineessa. 

Teknisesti osapuiden metsävarastohaketus uu
silla suurilla hakkureilla on pitkälle kehit
tynyttä ja tuottavuus kustannuksiin verrat
tuna tyydyttävä . Samoin autokuljetusmateri
aalina hake on lähes ihanteellista, koska 
sillä voidaan samanaikaisesti hyödyntää sekä 
auton kuormatila että kantavuus lähes t äysin. 

Organisatorisesti haketus metsävarastolla ja 
hakkeen autokuljetus ovat vaativa kokonai
suus. Toimintaketjun "kuumuus" edellyttää 
tehokasta operatiivista ohjausta, eikä kus
tannuksia aiheuttaviita odotusajoilta käy
tännössä voida välttyä . Ylimääräisiä kus
tannuksia keskitettyyn , esimerkiksi tehdas
varastohaketukseen verrattuna syntyy helpos
ti myös hakkurin hyvän tuottavuuden vuoksi . 
Työmaiden välisten siirtojen osuus muodostuu 
suureksi ja hakkurin toiminnallinen käyttö
aste alenee. 

Metsähakkeen esikäsittelyvaihtoehtona tutki
muksissa kokeiltu seulont a (tasoseulalla) 
johtaa lehtipuuraaka-aineella lastulevyteol
lisuudelle riittävän hyvään laatuun . Sen si
jaan havupuuraaka-aineen haketuksen jälkeen 
kääpiöoksissa kiinni olevat neulaset eivät 
seuloudu pois jalostettavasta osuudesta . 

Myös lehtipuun osalta ongelmaksi saattaa 
talviaikaisessa haketuksessa ja hakkeen seu
lonnassa muodostua energiakäyttöön tarkoite
tun seulontajätteen lumesta aiheutuva erit
t äin suuri kosteuspitoisuus. 

KEHITTÄMINEN 

Las tulevyt eollisuuden raaka- aineen hankin
nassa tutkitut osapuumenetelmät ovat kilpai
lukykyisiä ja niiden välitön käytäntöön so
veltaminen on mahdollista. Sen ohella, että 
niillä voidaan päästä tavaralajimenetelmiä 
edullisempiin yksikkökustannuksiin, ne levy
teollisuudessa lisäävät jalostukseen menevän 
raaka-aineen kertymää leimikkoa kohti . 
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Kuva. Osapuukorjuuseen perustuva puunhankinta lastulevyteo ll isuudelle 

Menetelmiä voidaan lisäksi tehtyjen kokeiden 
mukaan kehittää mm. korjuuvaihetta koneel
listaen (kaatokoneet, kourasaha) . Lisäksi 
haketuspaikan siirto tehdasvarastolle tai 
terminaaliin hankintareitin varteen paranta
nee haketuksen taloudellisuutta, eikä osa
puun autokuljetus liene ylitsepääsemätön 
tekninen tai taloudellinen este. 

Kehittämisessä pitemmällä aikavälillä on 
syytä lähteä korjuuvaiheen täydestä koneel
listamisesta, osapuun autokuljetuksesta (mah
dollisesti myös rautatie- ja proomukuljetus) 
sekä kehi t tyneemmäs tä tehdaskäsittelystä. 
Tällainen esimerkiksi kuivarumpuun tai muu
hun nippukarsintalaitteistoon perustuva teh
daskäsittely laajentaisi lastulevyteollisuu
den raaka-ainepohjaa myös havupuihin . Osa
puukorjuuta muuhun teolliseen jalostukseen 
tarkoitetun raaka-aineen hankintaan sovel
lettaessa tulisi jo alussa ottaa lähtökoh
daksi vastaava kehittynyt tehdaskäsittely
ratkaisu. 

Lisäraaka-aineen hinnoittelu puukaupassa ja 
sitä koskevat määräselvitykset kaupan ja han
kinnan muiden osavaiheiden yhteydessä ovat 
toistaiseksi ra tkaisemat tornia kysymyksiä, 
joilla on huomattava vaikutus osapuukorjuu
seen perustuvan puunhankinnan taloudellisuu
teen ja kilpailukykyyn. 
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ENERGIAPUU 

Osapuumenetelmiä käyttäen talteen saatava 
lisäraaka-aine joko kokonaan tai osittain 
samoin kuin varsinaisesta ainespuustakin 
mahdollisesti jalostukseen sopimaton osa so
veltuvat hyvin energian tuotantoon. Sen 
käyttöarvo saattaa eräissä tapauksissa paran
taa hyvinkin selvästi koko hankintaketjun 
kannattavuutta. 

Silti osapuuhankintaketjun kannattavuuden 
tulisi pääasiassa perustua muihin seikkoihin 
kuin jäteosuuden energia-arvoon. Sellaisia 
voivat olla: 

- puuraaka-aineen massakäsittely hankinnan 
kaikissa vaiheissa, 

- korjuuvaiheen toimintojen yksinkertaistu.:.. 
minen, 

kevyempi korjuuorganisaatio ja alhaisemmat 
yleiskustannukset. 

Jos osapuuhankinta saadaan kannattavaksi jät
teen polttoarvosta riippumatta, voidaan myös 
teollisuus- tai energiakäy tt öön menevän raa
ka-aineen raja mää rittää te o llisuudenaloit
tain esimerkiksi suhdanteiden mukaan liikku
vana. 

WOOD PROCUREMENT BASED ON PART-TREE HARVESTING 

Case studies on wood procurement by part-tree methods are r ev iewed. The resul ts showed 
that part-tree methods are cost-competitive alternatives that are worth developing. 

METSÄTEHO 
1 N 7-4 
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