
KORJUUKUSTANNUSTEN ERO 
HARVENNUS- JA AVOHAKKUUSSA 

Markku Mäkelä 

A..i..e.mp-i.e.n ;tu;t/UmCL6a.inw;to j e.n muk.a.a.n -i.hmi..o 
;työ v aLt .a.in e.n hak.k.uu on .ouo Jr..a..n1LiA ..iLt .a. k.CL6 t .a.n
rtUfv., il.J:a.a.n 3 e.n.o ma.Jt V e.nnufl..o -i_.o .6 a. k.e..o /UmääJU.n 
3 - ~ mk./m ja. mu-i..o;.,a. ha.Jtve.nnuk..o-i..o.oa. 1 - 2 
mk./m k.~pa.a. k.u-i.n a.vohak.k.u-i..o.oa. . 

KuoJtma.inp!to.O e..o.o oJte.il.ta. .ouolt-i.;te.t.t.a.v-i..o.oa. e.n.o-i.-
ha.Jtve.nnuk..o-<..o.og.. vai.nU..6t.u..o k.CL6i.a.nnuk..o e.;t ova.;t 
rto-i.n 5 rrf-!m ja. mu-i..o.oa. ha.Jtve.nnuk..o-i..o.oa. 2 
ma.Jtk.k.a.a./ m ;., u!Lite.mma.;t k.u-i.n a.v o hak.k.u-i..o .o a.. 

M e.t ..6 ä k.ul j UCL6 k.CL6 ~a.nnuk..o e.;t o v a.;t haJt v e.nnCL6 -
ha.k.k.u-<..o.oa. 1 mk. / m .OUU!te.mma.;t k.u-i.n a.vohak.k.u-i..o
.oa.. 

2/1985 

Tarkas t elun tavoitteena oli selvittää avo
ja harvennushakkuun suoranaisten korjuuku s 
tannusten eroa . Selvitys perustuu aiemmin 
kerät t yihin tutkimustietoihin . 

Erikoiskoneiden hankinta harvennuksiin voi 
aiheuttaa välillisiä lisäkustannuksia, sillä 
harvennushakkuiden erikoiskoneen toiminta
alue t u lee yleiskoneen toiminta-aluetta laa
jemmaksi. Jos erikoiskonetta pyritään käyt
tämään yleiskoneena, avohakkuun suoranaiset 
kus t annukse t nousevat . 

Tässä selvityksessä ensiharvennuksissa pois
te t ta~ien puiden keskikoon oletetaan olevan 
60 dm ja jäävän puuston tiheyden yli 1 000 
runkoa/ha. MuisSJ harvennuksissa vastaavat 
luvut ovat 100 dm ja 500 - 800 runkoa/ha . 

Kuvat 1 ja 2 . Männi ö ennen j a jäl een harvennushakkuun . Valok . Metsäteho 

1 



Kuva 3. Metsuri valmistaa puutavaraa . Valok . Me tsäteho 

IHMISTYÖVAL TAINEN HAKKUU 

Ihmistyövaltaisen avo- ja harvennushakkuun 
välisiä ajanmenekkieroja on lähinnä puiden 
kaadossa ja karsinnassa. Kaadon erot johtu
vat ensi sijassa jäävän puuston aiheuttamas
ta haitasta ja karsinnan erot harvennuspui
den avohakkuupuista poikkeavasta oksaisuu
desta. Muissa työnvaiheissa ei ajanmenekki
eroja yleensä ole, kun olosuhteet ovat samat. 

Toisen oksaisuusluokan ensihar~ennusmänni

köissä kaato on 24 - 28 % (min/m ) hitaampaa 
kuin vastaavissa avohakkuumänniköissä, kun 
taas 3. oksaisuusluokan männiköissä ja vil
jelykuusikoissa se on puolestaan 33 - 47 % 
hitaampaa kuin avohakkuissa . Mitä enemmän 
jäävää puustoa harvennuksissa on, sitä enem
män kaato hidastuu . Prosentit koskevat koh
teita, joissa jäävää puustoa on 1 100 - 1 500 
runkoa /ha. Kun hehtaarille Jaa alle 500 
runkoa, kaato ei ole hitaampaa kuin avohak
kuissa. (Metsätehon tiedotus 378) 

Syksyn 1984 kustannuksiksi muutettuna kaato 
on ensiharvennuksissa oksaisuusJuokan mukaan 
keskimäärin 1,10- 1,70 mk/m kalliimpaa 
kuin avohakkuissa. Muissa harvennuksissa 
kaato hidastuu yleensä vähemmän, koska niis
sä jäävää puustoa on vähe~än. Ero avohak
kuuseen on alle 0,70 mk:n/m . 

Ensiharvennuksissa sekä mäntyjen että kuusi
en karsinta on 5 - 15 % hitaampaa kuin saman 
oksaisuusluokan puiden karsinta avohakkuissa. 
Pienien puiden karsinnassa ero on suurin. 
Män t yjen ~arsinta on ensiharvennuksissa noin 3 
1,50 mk/m ja muissa harvennuksissa 0,90 mk/m 
kalliimpaa kuin avohakkuissa. Kuusien kar3 
sinta on muissa harvennuksissa 1, 30 mk/m 
kalliimpaa kuin avohakkuissa. 

Suoranaisilta kustannuksiltaan ensi~arvennus
mäntyjen hakkuu tulee vajaat 3 mk/m kalliim
maksi kuin samanlaisten puiden avohakkuu. 
Vastaava :rro kuusen hakkuussa on runsaat 4 
markkaa/m • Muissa haljvennuksissa mäntyjen 
hakkuu on3runsas 1 mk/m ja kuusien vajaat 2 
markkaa/m kalliimpaa kuin vastaavien puiden 
avo hakkuu . 
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Kuva 4 . Kuormainprosessori valmistaa puutavaraa. 
Valok. Velsa Oy 

HAKKUU MONITOIMIKONEELLA 

Mon:\toimikoneita käytetään Suomessa pääosin 
avohakkuissa . Koneiden kehittyminen ja koon 
pienentyminen on kuitenkin mahdollistanut 
niiden käytön myös harvennuksissa. Harven
nuksiin soveltuvat parhaiten kuormainharves
terit ja -prosessorit . 

Viime aikoina hankitut monitoimikoneet ovat 
olleet joko kuormainharvestereita tai kaato
päitä, joilla prosessorit saadaan muutettua 
harvestereiksi. Nykyisten harvestereiden 
käyttö harvennushakkuissa vaatii kone- ja 
ihmistyön yhdistämistä silloin, kun ajoura
väli on 30 metriä. Ruotsalaisten tutkimusten 
mukaan (Skogsarbe ten, stencil 1984-04- 26) 
30 % palstan puista jää silloin harvesterin 
ulottumattomiin . Ne joudutaan kaatamaan 
ihmistyönä. Se johtaa yleens ä kaksivaihei
seen konetyöskentelyyn ja lisää siten kus
tannuksia. Prosessoril le hakkuumiehet kaa
tavat puut siten, että se ylettyy ajouralta 
joko puun tyveen tai latvaan . 

Harvennuksissa monitoimikoneen työskentely 
vaikeutuu ja hidastuu . Jäävä puusto haittaa 
puiden tuontia karsintapaikkaan ja myös pui
den kaatoa harvesteril~a sekä tapauskohtai
sesti vielä karsin t aa ja kasausta. Lisäksi 
kone joutuu jäävän puuston vuoksi siirtymään 
useammin ja käsiteltäviä puita on työpistees
sä vähemmän kuin avohakkuissa . 

Se, kuinka paljon hitaampaa puun kaato/otto 
ja tuonti on harvennushakkuissa kuin avo
hakkuissa, riippuu paljon konetyypistä . 
Tavanomaisten prosessoreiden ja harvesterei
den puunkäsi ttelyautoma tiikan avulla voidaan 
avohakkuissa puun kaato/otto ja karsinta 
lomittaa . äin saavutetaan jopa 20 - 40 %:n 
ajansäästö . Harvennuksissa lomittaminen ei 
ole mahdollista, koska puuta täytyy t ark
kailla koko valmistuksen ajan puuston vauri
oiden välttämiseksi . Työnvaiheita lomitta
vien koneiden puun kaato/otto ja tuonti on 
harvennuksissa 30 - 40 % hitaampaa kuin avo
hakkuissa (Me t sätehon katsau s 11/1982) . Jos 



työnvaiheita ei avohakkuissa lomiteta, vas 
taava ero on 10 - 20 %. Kuormainprosesso
r e iden karsintalaitteella tehtävä puun otto 
ja tuonti on harvennushakkuissa 5 - 10 % 
hitaampaa kuin avohakkuissa (Mets ä tehon kat
saus 10/1983). 

Puiden karsinnassa, katkonnassa ja kasauk
sessa ei avo- ja harvennushakkuiden välillä 
ole suuria ajanmenekkieroja . Silloin kun 
eroja on ollut, ne ovat olleet alle 10 %:n . 

Puiden j ä rjestelyyn, jolla pyrit ään lisää -:. 
mään työpisteessä käsitelt ävien puiden mä ä
r a a, ja työpisteiden v ä lisiin siirtymisiin 
kuluu harvennushakkuissa y leensä enemmän 
aikaa kuin avohakkuissa. Ajanmenekkierot 
vaihtelevat suuresti konetyypin ja koneen 
kuljettajan taitojen mukaan. Nämä prosen
t uaaliset erot voivat olla hyvinkin suuria, 
mutta vaikuttavat kokonaisajanmenekkiin 
yleensä vähän. 

Harvennushakkuissa puutavaran valmistus ta
vanomaisella prosessorilla ja harvesterilla 
on keskimäärin 10 - 30 % hitaampaa kuin avo
hakkuissa . Ero on suurin avohakkuissa työn
vaiheita lomittavien koneiden kohdalla . 
Kuormainprosessoreiden vastaava ajanmenekki
ero on 0 - 15 %. Kuormainharvestereista ei 
vielä ole riittävästi tutkimustietoa . 

Avo- ja harvennushakkuiden ajanmenekkieron 
suuruuteen vaikuttaa j ä ävän puuston tiheys 
(kuva 5) . 

Pimeässätyöskentelyn vaikutuksista monitoimi
koneiden ajanmenekkeihin avo- ja harvennus
hakkuissa ei ole tutkimustietoa . 

Kuva 5. Harvennushakkuun vaikutus uor ain
prosesso r in ajanmenekkiin vii eisimpien 
t ut kimus t en mukaan 

Kuva 6 . Kuormatra ktor i me t säkulj e tuk ses s a . 
Va l ok. Met säte ho 

METSÄKULJETUS 

Avohakkuu- ja harvennuspuiden metsäkuljetuk
seen tuotoseroja aiheuttavat mm . pystypuiden 
varominen, erilainen ajouraväli sekä kasan 
koko - ja sijaintierot. Pystypuiden varomi
sen vaikutus korostuu erityisesti, kun työs
kennellään pimeässä . 

Metsäkuljetustutkimuksissa (Metsä tehon tie
dotukset 355 ja 375) avohakkuu- ja harvennus 
puiden metsäkuljetuksen tuotoserot olivat 
seuraavat: 

Tih eysluokka 
Puutavara-

0 
1 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
laji 

Suht eellinen tuot os (100 = avohakkuu ) 

Havutukki 93 - 94 93 - 94 94 - 95 95 - 96 95- 96 

2 m havu-
95 95 96 96 96 

kuitupuu 

3 m havu- 96 95 - 96 96 96 - 97 96 - 97 
kui tupuu 

Eniten tuotoseroja aiheuttaa kuormaus. Kuor
matraktoreiden ny kykustannusten mukaan har
vennuspuiden metsäkuljetus on pi3nemmän tuo
toksen vuoksi keskimäärin 1 mk / m kalliimpaa 
kuin avohakkuupuiden mets ä kulj etus. 

Pimeässätyöskentely saattaa harvennuksissa 
olla suhteessa hitaampaa kuin avohakkuissa. 
Sen vaikutus tulee kustannuksia vertailtaes
sa ottaa huomioon vain si l t ä osin, kun har
vennuspuita ajetaan pimeässä. 

Maksusopijapuolten kuorma traktore i den tunti
kustannuslaskelman perusteiden mukaan kuor
matraktoria käytetään 3 kuukautta kahdessa 
vuorossa . Jos keskimäärin toinen vuoro aje-
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Kustannu kse t suuremma t 3 
kui n avohakkuussa , mk/m 

15 

Tuotos pienenee enemmän kuin 
avohakkuussa pimeyden vuoksi , X 
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Kuva 7. Avohakkuu- ja harvennuspuiden metsä
kuljetuskustannusten erot . Pimeän aiheuttamat 
tuotoserot on otettu huomioon 

taan pime ä ssä, on pimeän osuus 21 % vuotui
sesta työskentelyajasta. Kun 30 % vuosit
tain ajettavasta puumäärästä tulee harven
nuksista, on pimeässä ajettavien harvennus
puiden osuus vajaat 6 % vuotuisesta ajomää
rästä. 

DIFFERENCES BETWEEN HARVESTING COSTS 
OF THINNING CUTTING AND CLEAR CUTTI NG 

The direct costs of manual cuttin~ in first 
t hinnings are 3 - 4 Fmk/solid m 3 and in 
other thinnings 1 - 2 Fmk/ solid m higher 
than in clear cutting on average. 

When using loader-mounted processors, cut
ting costs in fi rst thinnings are 5 Fmk/ 

s~lid m3 and in other thinnings 2 Fmk/solid 
m higher than in clear cutting. 

Haulage costs in thinning cutting e3ceed 
those of clear cutting by 1 Fmk/solid m . 
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