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METSÄKULJETUSMENETELMÄT 
Suomessa puutavaran korjuu perustuu nykyään 
98-prosenttisesti tavaralajimenetelmään , 
jossa puut valmistetaan tavaralajeiksi jo 
hakkuupaikalla ja metsäkuljetus t oteutetaan 
tavaralajeittain kuormatraktoreilla. Kuorma
traktorit soveltuvat myös osapuiden ja hak
keen metsäkuljetukseen. 

Muualla maailmassa runko- ja puumenetelmä t 
ovat yleisimmät korjuumenetelmät . e edel
lyttävät puiden metsäkuljetusta laahuskuor
mina laahustraktoreilla . Laahustraktorin 
kasaus- ja kuormauslaitteena on joko vint 
turi vaijereineen tai juontopihti tahi pan
kelle kuormaava kourakuormain. 

TUTKIMUSAINEISTO 

Metsäkuljetusmenetelmien vertailuaineistot 
perustuvat seuraaviin tutkimuksiin. 

Kuormatraktorikuljetus perustuu Metsätehon 
(M. Kahalan) tiedotukseen 355 vuodelta 1979 
"Puutavaran kuormatraktorikuljetus ja siihen 
vaikuttavat tekijät". 

Laahustraktorikuljetus kuormausvintturia käy
tettäessä perustuu Metsätehon (M. Kahalan) 
tiedotukseen 315 vuodelta 1972 " Laahusj uonto 
metsä- ja maataloustraktorilla". 

Laahustraktorikulj etus juontopihtiä käytet 
täessä perustuu sekä Metsätehon (M . Kahalan) 
tiedotukseen 315 että Metsätehon (J. Salmi
sen) katsaukseen 17/1968 " Esitu tkimus juon
nosta Jukka- pihdil lä" . 

Laahustraktorikuljetus kourakuormaimella pan
kelle tapahtuvaa kuormausta käytettäessä 
perustuu sekä Metsähallituksen kehittämis
jaoston (0 . Thesslundin) koeselostukseen n:o 
130 vuodelta 1979 " Koko runkohar ves terilla 
valmistettujen runkojen laahusjuonto puris-
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puristuspankolla varust ettu 
laa hus traktor i 

1 



tuspankkokoneella" että Met s ä t ehon t u t kimuk
seen A. Ahlström Osakeyhtiön työma illa Jo
roisissa vuonna 1979 . 

Vaikka metsäkuljetusmenetelmien käyttötiedot 
perustuvatkin eri olosuhteissa suoritettui
hin tutkimuksiin , on näiden koneiden käytön 
vakiintuneisuuden ja kuljettajien tottunei
suuden sekä tutkimusaineiston laajuuden ta
kia (yhteensä 48 eri metsätraktoria) tutki
mustuloksia pidettävä melko vertailukelpoi
sina keskenään . Tätä käsitystä vahvistavat 
myös muut tutkimustulokset ja käyt ännön ko
kemukset. 

METSÄKULJETUSMENETELMIEN 
KÄYTTÖOMINAISUUKSIA 

Metsäkuljetusmenetelmien käyttöominaisuuksia 
kuvaavat asetelman 1 Suomen avohakkuuolo
suhteita koskevat luvut. Ajettavana on 
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ASETELMA 1 Metsäkuljetusmenetelmien käy ttöominaisuuksi a 

Ominaisuus Metsäkuljetusajoneuvo 

~~~!:'!!~!!:!~~2!:i ~~~~~~!!:~~!2!::!. 

Kuorman koko, m3 1 0 - 12 

l<uormausaika . mintm3 

- levältään 1 .3 - 1.8 
- kasoista ke rra lla 
- kasois ta useita kertoja 

Purkamisaika . min/a3 0.8 

Ajonopeus. m/min 
- t yhjänä 
- kuormattuna 

Poltto~esteen kulutus 
MJ/5 0 . 4 km:n matkalla 
(l/m 0 . 4 km:n matkalla> 

58 
44 

29 
(0 .8) 

2 - 5 vintturi- ja 
pi ht i kuo r maus 

10 - 14 
20 - 27 

kuormain-
pan~kokuormaus: 
2 m :n pankko 
3 . 5 m2:n M 

1.3 - 1.6 kaikki laahus-
0.1 traktorityypit 
1.0 

0.7 vi nttur i-
purkaminen 

0 . 05 pi hti - ja 
pankko Lauka i su 

84 kaikki laahus-
70 tra ktori t yypit 

36 kaikki laahus-
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Rungon koko , m3 

ollut lähinnä 0.4 m\n kokorunkoja ja vas
taavaa pitkää puutavaralajia 1. maastoluo
kassa keskikokoisilla tai suurilla ajoneu 
voilla. 

Asetelmasta todetaan seuraavaa: 

Pankkolaahustraktorin kuormankoko on 
samansuuruinen kuin kuormatraktorin, 
suurta pankkoa käytettäessä pankko 
koneen jopa olennaisesti suurempikin. 
Vintturi- ja pihtikuormaukseen perus
tuvan laahuskoneen kuormankoko on 
edellistä olennaisesti pienempi . 

Kaikkien koneiden kuormausaika leväl
t ään on likimain samansuuruinen . Ka 
soista kuormattaessa kuormausaika on 
edellistä huomattavasti pienempi . Toi
saalta kasaukseen kuluu aikaa . 

Purkamisaika on puita joko kuormaimella 
tai vintturiköysistä purettaessa saman
suuruinen. Sen sijaan kun kuorma pure 
taan ajoneuvosta kerralla, purkaminen 
on edellistä paljon nopeampaa. 

Laahustraktoreiden ajonopeus t yhjänä ja 
kuormattuna on huomattavasti suurempi 
kuin kuormatraktoreiden. 

Laahus traktoreiden k1yttöenergian, polt 
tonesteen, kulutus m km : ä kohti on suu
rempi kuin kuormatraktoreiden . 

METSÄKULJETUSTUOTOKSET 

Metsäkuljetustuotokset Suomen avohakkuuolo
suhteissa rungonkoon mukaan esitetään ku
vassa 5 . 

METSÄKULJETUSKUSTANNUKSET 

Hetsäkuljetuskustannusten laskentaperusteina 
on käytetty esitettyjä me tsäkulje tustuotok
sia ja erityy ppisten me tsätraktoreiden syk
syn 1982 tehotuntikustannuksia (asetelma 2) . 

Hetsäkulj etuskustannukset Suomen avohakkuu
olosuhteissa ajomatkan ja rungonkoon mukaan 
esitetään kuv issa 6 j a 7 . 

Kuva 5. Tavaralajeina . runkoina tai kokopuina 
metsäkuljetuksen tuotos rungon koon mukaan. 
Juontamatka 300 -400m . l e imikon tiheysluokka 
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tavarala jeittainen kuorma juonto. 
keskikokoi nen trakto r i 

runkojen laa hu s juonto vintturikuormina 
l evältään. kes kikokoinen tra ktori 

runko j en laa husjuonto pihtikuormina 
kaso i sta. kes kikokoinen traktori 

puiden laa husjuonto pankkokuormina 
<=2m2> l evä l t ään . suuri . 8-pyöräinen 
traktori 

runkojen2laahusjuonto pan kkokuormina 
<= 3.5 ) kaso is ta koko runkoharvesterin 
jälkeen. suuri . 8-pyöräinen tra ktori 



ASETELMA 2 Metsätraktoreiden tehotunt ikustan,..,ksia 

Hetsätraktor i tyyppi 

Kuormatraktori , keskikokoinen 

Laahust raktori , keskikokoinen . 
vintturi kuormaus <2 miest ä) 

Laahustraktor i , keskikokoinen , 
pi ht i kuormaus 

Laahustraktori , suuri <8-p~öräinen) , 
pankkokuormaus , pankko 2 m 

Laahustrakt ori , suuri C8-pyö2äinen) , 
pankkokuormaus, pankko 3. 5 m 

Kasaus- ja metsäku,l jetus
kustannukset , mk/m5 
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Kuva 6. Tavaralajeina . runkoina ta i kokopuina 
metsäkuljetuksen kustannukset kasauskustannuksineen 
ajomatkan mukaan. Rungon koko 0. 4 m3, l ei mi kon 
-tiheys luokka 1 (Se l"i tykset: ks. kuvaa 5) 
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Kuva 7. Tavaralajeina . runkoina ta i kokonuina 
met säkuljetuksen kustannukset kasauskus tannuksineen 
rungon koon mukaan. Juontamatka 300 - 400 m. lei
mikon tiheys luokka 1 <Se l i tykset: ks. kuvaa 5> 

PÄÄTELMÄT 

Tuloksia on pidettävä itseisarvoiltaan lä
hinnä suuntaa antavina, mutta suhteellisilta 
arvoiltaan melko vertailukelpoisina. Tulosten 
perusteella voidaankin Suomen avohakkuuolo
suhteisiin soveltuvasta metsäkuljetusmene
telmästä päätellä seuraavaa, kun otetaan 
huomioon myös erilaiset kasauskustannukset: 

Vintturikuormausta soveltava runkojen 
laahustraktorikuljetus on tavaralajeit
taista kuormatraktorikuljetusta edul~i

sempaa, kun rungonkoko on yli 0. 3 m : n 
ja etenkin kun ajomatkat ovat lyhyitä . 

Pihtikuormausta soveltava laahustrakto
rikuljetus on kasoihin hakattujen runko
jen ajossa tavaralajeittaista kuorma
traktorikuljetusta ed~llisempaa, kun run
gonkoko on yli 0 . 2 m : n ja etenkin kun 
ajomatkat ovat lyhyi t ä . Levälleen hakat
tujen runkojen pihtikuljetus on paljon 
epäedullisempaa kuin kasoista- ajon pihti
kuljetus. 

Kourakuormainta ja hydraulisesti puris
tavaa pankkoa soveltava runkojen laahus
traktorikuljetus on levälleen hakattujen 
runkojen ajossa edullisempaa kuin tavara
lajeittainen kuormatraktorikuljetus kaik
kien rungonkokoj en osalta ja kaikilla 
ajomatkoilla . Edullisuus paranee runko
jen koen kasvaessa. Myös panken koen 
suurentaminen lisää edullisuutta. Ajo 
kasoista lisää huomattavasti kuljetus
tuotosta, mutta kasauskustannusten vuoksi 
t ämän kuljetusmuodon taloudellisuus ei 
olennaisesti parane . 

Avohakkuuolosuhteissa edullisin me tsäkulje
tusmenetelmä on kourakuormainta ja hydrauli
sesti purista v aa pankkoa soveltava laahus
traktorikuljetus joko rungot ta i puut levä l 
t ään t ai kasoista ajettaessa . 

Laahustraktorikulj etuksen soveltamista Suo
men oloihin raj oittava t seuraavat seika t . 

Laahustraktorikulj etu s tulee kyseeseen 
vain runkojen ja kokopuiden metsäkulje
tuksessa pää te-, lähinnä avohakkuuleimi
koissa , joissa pys t yyn Jaav1en puiden 
vaurioitumisvaaraa ei ole . Sen S1Jaan 
kasvatus-, lähinnä harvennusleimikoissa, 
joissa on vältt ämä t öntä estää pystyyn 
J aav1en puiden vaurioituminen, tulee 
tavaralajeittainen kuormatraktorikuljetus 
parhaiten kyseeseen . Harvennushakkuiden 
osuus Suomessa on nykyään noin 15 % koko 
hakkuumäärästä , mut ta lähitulevaisuudessa 
sitä huomattavasti suurempi: esimerkiksi 
vuonna 2000 arviol t a noin 40 % koko hak
kuumääräst ä . 

Runkoj en laahustraktorikulj etuksen so
veltamine n pää t ehakku issa ja tavarala
jeittaisen kuormatraktorikuljetuksen har-
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Kuva 8. Kuormametsätraktori voida an muuttaa 
laahusmetsätraktor iks i va rus t ama lla se nope
asti vaihdettavalta puristuspanko lla 

vennushakkuissa edellyttäisi päällekkäin 
kahta erilaista metsäkuljetusjärjestelmää . 
Se vaikeuttaisi organisaatiota ja lisäisi 
metsäkuljetuskustannuksia sekä vaikeut
taisi nykyisenlaisen metsäku ljetuksen 
urakointijärjestelmän käyttöä . Nykyinen 
järjestelmämme perustuu keskimäärin 1 - 2 
konetta omistavien yrittäjien urakointiin. 
Yksi mahdollisuus kuitenkin on kehittää 
metsätraktorin alustakonetta soveltuvaksi 
sekä kuorma- että laahus t raktorin alus
taksi, jolloin kumpaakin menetelmää voi
daan helposti vaihtoehtoisesti käyttää 
tarpeen mukaan. Tällaista ratkaisua edus
taa mm. Lokomo A 170 - puristuspankon 
käyttö keskikokoisiin metsäkuormatrakto
reihin sovitettuna. 

Runkoj en laahustraktorikulj etus edellyt
tää runkojen purkamispaikalla huomatta
vasti enemmän varastotilaa kuin tavara
lajikuljetus. Siitä seuraa, että run
kojen metsäkuljetus pidentyy ja kallistuu 
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ja autoonkuormauskustannukset suurenevat . 
Varastotilojen pienuuden ja runkojen kä
sittelyhankaluuksien ja -kustannusten 
takia varastolla tulee kyseeseen korkein
taan runkojen katkonta sahapuu- ja kuitu
puuos11n . Näin on mm. puiden ristiinkul
jetuksen välttämiseksi joka tapauksessa 
useimmiten tehtävä . Kokopuiden karsinta 
varastolla ei myöskään ole taloudellista . 

Koko- tai osarunkojen autokuljetus edel
lyttää puoliperävaunuautokalustoa nykyi
sin pääasiallisesti käytetyn täysperävau
nuau tokaluston sijasta. Puoliper ävaunu
autokalustoa käytetään tosin nykyisin 
pylväiden autokuljetuksessa. Koko- tai 
osarunkojen käsittely muuttaisi myös ny
kyisiä uitto- ja rautatiekuljetusmenetel
miä, jos yleisesti siirryttäisiin runko
menetelmiin . Koko- tai osarunkojen teh
taallakäsittelystä ja -jalostamisesta 
saatetaan toisaalta saada olennaisiakin 
etuja ja kustannussäästöjä, etenkin saha
laitoksilla. 

Kun otetaan huomioon runkojen laahustrakto
rikuljetuksen rajoitukset, on tavaralajeiksi 
hakkuuta ja siihen liittyvää kuormatraktori
kuljetusta edelleenkin pidettävä Suomen 
oloissa yleisratkaisuna. Kuormatraktori voi 
kokoluokaltaan olla keskikokoisen sijasta 
myös kevyt tai suuri leimikoiden järeyden ja 
hakkuutapojen laadun mukaan. Suuret kuorma
traktorit soveltuvat metsänviljely- ym . ko
neiden vetokoneiksi yhtä hyvin kuin laahus
traktoritkin. Olosuhteisiin, joissa paaosin 
käytetään runkojen tai osarunkojen tahi 
kokopuiden korjuu- tai hankintamenetelmää 
tai joissa runkomenetelmää on tavaralaji
menetelmän ohella edullista soveltaa, talou
dellisin metsäkuljetusmenetelmä on koura 
kuormaimen ja puristuspanken käyttöön perus
tuva laahustraktorikuljetus joko levältään 
tai kasoista. Kasois ta ajettaessa kuljetus
tuotos nousee olennaises ti levältään ajoon 
verrattuna, mutta Suomen oloissa kasauskus- ~ 
tannukset eliminoivat kuljetuskustannusten 
säästön, jo ten kokonaistaloudellisuus on 
kasoista ajettaessa likimain sama kuin le
vältään ajettaessa. 

COMPARISON OF FOREST Kl\ULAGE METI-DDS 

Forest haulage of shortwood by a forwarder 
and of stems by a skidder in Finnish clear 
cutting conditions were compared. The skid
ders were equipped wi th a winch or a skid
ding grapple or with a knuckle-boom loader 
and a hydraulic clam bunk. 

The most economical forest haulage method in 
clear cutting is the haulage of stems, scat
tered or in bunches, by a skidder equipped 

with a knuckle - boom loader and a hydraulic 
clam bunk . 

In view of the large share of thinnings and 
the organisation system of forest haulage 
and the storage and truck transport difficul
ties in the tree-length and whole-tree meth 
ods the most economical forest haulage method 
in Finnish conditions is the haulage of short
wood by a forwarder . 
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