
8/1989 

KUITUPUUN PITUUDEN VAIKUTUS 
PUUN KORJUUSSA JA KAUKOKULJETUKSESSA 

Vesa lmponen Olavi Pennanen 

Ku...i;tupuun pduCM vcU.Iw;t.J".a.a. l.!uuJtudA. lwJtjuun 
ja. ka.uko lwl. j el:u/<..6 e.n kCM .t.a.nnu/<..6 un: 2 m k!U
:tupu~n koJtjuu ja. kuijel:CM on 14, 80 - 15, 60 
mk/m (noin 15 %) ka.ltiimpa.a kuin 5 m ku...i;tu
puun ko!t j uu ja kui j UM , ja. 3 !' kuA..:tupuun 
va.l.!:taa.va. ~o on 4,20- 6, 80 mk/ m (noin 5 %) . 
Suultin ~o cU.he.u.tuu hakkuM.t.a. . Me..t..oä.ku1-
je.:tuk..6UM Wä.ä.n:tyvä.:t ~ljii.!U.t.i. 2 m k!U
:tupuun kM:ta.nnuk..6e1:. Myöl.! a.uJ".oku1jel:CMkCM
:ta.nnuk..6un kuA..:tupuun pduCM vcU.ku.t..:ta.a m~
W..:tä.vä.l.!.tA.. 

5 m ku);tupuun ol.!uu.tx.a. .tU.UOi ma.hdo~uuk..6i
e.n mukaan w ä..tli . Au:to yhfu :tel.mä.n p~ä. va.u
nun kuo!Una.a.mil.!vcU.ke.ude.n vuok..6i .tU.UOi puu
.t.a.va.Jtart pduCMmU.a.n .t.a.Jtkkuude.n oUa. Jtiilxii.
v ä. . V a.Jta.u.tumirt e.n v ä. hä.il.! e. e.n 2 m k u...i;tu puun 
au:to kul j ei:u/<..6 e.e.n ja. nippu j e.n :te.h.t.a.al..ta. kä.
!.!U..:tel.yyn on k~:ta.. Se.n vuok..6i myöl.! 
ha.nkin:taha.kkuCMI.!a puu:ta.va.Jta.n pduude.n ~ä.ä.
mine.n on .tli.Jtke.ä.ä. . 

Tuiok..6e1: poikke.a.va.:t joMakin macvun yR.wu
.tA. kä.y:töMä. oR.e.vil.!.t.a. mak..6uil.!.t.a. ja. kM.t.a.nnCM
:te.n j a.ko p~a..t..:tw.t.a., kM ka. ku...i;tupuun pi
.t1.1CM on o:te..t..:tu .tlimä.rt !.!el.vdyk..6e.n pe.JtCM:te.il.!l.!a 
:ta.Jtke.mmin huomioon . EJto:t yk..6U..:tä.i!.!il.!l.!ä koh
:te.ii.!M ja e.Jti :te.h.t.a.i-Ua. l.!a.a..t..:ta.va.:t myöl.! poi
ke..t.a. :täMä. ka..t..oau/<..6 e.Ma uduyil.!:tä. . 

Kuitupuun pituusvaihtoehdot ja katkonnan 
tarkkuuden määräävät paaasiassa kuitupuun 
käsittelyyn kohdistuvat vaatimukset. Hyvin 
pitkään jalostus ja tehtaallakäsittely raja
sivat tarkas t i kuitupuun pituuden. Tätä 
n ykyä korjuun ja kuljetuksen vaatimukset 
ovat ratkaisevia. Pitkän kuitupuun käyttöä 
raja~vat myös mittausmenetelmät. Puutavaran 
pituus tulisi valita pitkälti koko hankinta
ketjun tuottavuuden ja taloudellisuuden pe
rusteella . Eri kuitupuunpituuksille ei kan
nata hankkia omia erikoisvälineitä , vaan 
samoilla koneilla ja laitteilla on pystyttä
vä hakkaamaan, kuljettamaan ja purkamaan 
kaikenpituinen kuitupuu. Erikoispituus saat
t aa vaatia laitteistoilta paljon. Jos sen 
osuus on vähäinen, on kaikki erikoispituu
desta aiheutuvat lisäkustannukset kohdistet
tava t ä h än kuitupuuhun. 

Leimikoista korjataan kuitupuun kanssa 
samanaikaisesti myös tukkeja . Järeäpuustoi
sissa leimikoissa tukkien osuus on huomatta
va ja siten kuitupuun merki t ys vähäinen. 

Monitoimikone illa ja moottorisahalla hak
kuissa sekä puun eri myynti tavoissa on jos
sain määrin erikoistuttu tietty ihin kuitu
puunpituuksiin hakkuuvälineistä j ohtuvien 
vaatimusten ja tottumusten v uoksi. Metsä 
kuljetuksesta l ähtien koneet ja laitteet 
ovat samat kuitupuun pituudesta riippumatta . 

Kuvat 1 ja 2. Kuitupuun valmistus pitkäksi on edu ll is ta koko 
hankinta etjulle . Monitoimikoneen mittalaittee l la saa t u hyvä 
katkonta t arkkuus helpottaa autoyhdis t elmien kuormaamista . 
• alok . Metsäteho 
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Tätä nykyä puutavaran pituuksien osuudet 
vaihtelevat seuraavasti: 

2 m kuitupuu 
3 m kuitupuu 
pitkä kuitupuu 
tukit 

0 - 10 % 
20 - 30 % 
15 -30 % 
30 - 50 % 

Yrityksittäin ja varsinkin tehtaittain osuu
det vaihtelevat suuresti. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 
miten kuitupuun pituus vaikuttaa korjuun ja 
kuljetuksen tuottavuuteen sekä eri työnvai
heiden kustannuksiin. 

TUTKIMINEN 

Puunkorjuu 

Kuitupuun pituuden vaikutusta korjuukustan
nuksiin tarkasteltiin laskennallisesti nel
jän leimikkotyypin perusteella (taulukko 1). 
Kustannuslaskelmat perustuivat metsäalan 
työehtosopimukseen ja konemaksusopimuksiin. 
Palkka- ja maksurakenteiden mukaista riippu
vuuksien kuvausta tarkennettiin käytettävis
sä olevien tutkimustulosten edellyttämällä 
tavalla. 

Korjuukustannukset laskettiin sekä moottori
sahan että harvesterin käyttöön perustuville 
korjuuketjuille. Ihmistyövaltaisessa har
vennushakkuussa 2 m ja 3 m kuitupuun kasaus
tapana oli vyöhykkeellekasaus. Muissa ta
pauksissa oletettiin käytettävän palstalle
kasausta. Koneellisen korjuuketjun osalta 
pölkkyjen 2 m:n pituutta ei otettu mukaan 
vertailuun . Metsäkuljetusmatkan pituutena 
oli 250 m. 

Moottorisahalla hakkuussa katkonnan ajan
menekkisuhteita tarkennettiin järeiden run-

TAULUKKO l Hakkuuke rtymän rakenne leimikkotyypeittäin 

Leimikkotyyppi, Rungon 
hakkuu t apa ja Runkola ji Runko ja käyttö- kuitu-
leimikon koko os~, pu~osa, 

dm dm 

Tukkipuuval ta isen män tytukkipuu 362 600 59 
männikön avohakkuu män t ykuitupuu 139 75 75 

kuusitukkipuu 3 17 547 91 
- korjuu-

3 
kuusikuitupuu 398 63 63 

mää rä 500 m koivutukkipuu 92 532 116 
- pinta-ala 2. 5 ha koivukuitupuu 365 68 68 

Keskij ä reän mäntutukkipuu 104 410 60 
kuusikon avohakkuu mäntykuitupuu 158 70 70 

kuusitukkipuu 443 362 94 
- korjuu-

3 
kuusikuitupuu l 560 61 61 .... .. 350 m koivutukkipuu 39 414 108 maa ra 

- pin ta-a~a 2 . 6 ha koivukuitupuu 401 63 63 

Kuusikon mäntytukkipuu 31 417 67 
myöhempi harvennus män t ykuitupuu 126 60 60 

kuusitukkipuu 129 423 96 
- korjuu- 3 

kuusikuitupuu 971 51 51 
mää rä ISO m koivutukkipuu 21 467 11 2 

- pinta- ala 2 . 8 ha koivukuitupuu 252 62 62 

Männikön mäntykuitupuu 1 667 60 60 
ensiharvennus 
- korjuu- 3 määrä 100 m 
- pinta-ala 2. 0 ha 
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koj en osalta siten, että rungoittaisen 
katkonta-ajan oletettiin riippuvan lineaari
sesti sahauskohtien läpimittojen mukaisista 
rungon poikkileikkausten pinta-aloista. 
Rungoittaiset katkaisujen määrät ja eri 
sahauksia vastaavat rungon läpimitat lasket
tiin puutavaramallilla (Metsätehon katsaus 
22/1987). Laskentaperusteina käytetyt ko
neellisen hakkuun ajanmenekkisuhteet saatiin 
kuormainharvestereiden maksuperustetutkimuk
sesta (Metsätehon katsaus 20/1985). 

Metsäkulj etuksessa tarkastelu perustui sii
hen, että 2 m kuitupuuta mahtuu metsätrakto
rin kuormatilaan kaksi nippua peräkkäin. 
2 m ja 3 m kuitupuun väliset ajanmenekkisuh
teet saatiin Metsätehon aiemmista tutkimuk
sista (Metsätehon tiedotus 355 ja Metsätehon 
katsaus 21/1983). 

Puutavaran mittauskustannukset laskettiin 
Metsätehon katsauksessa 20/1987 esitettyjen 
perusteiden mukaan. Vertailulaskelmat teh-
tiin leimikoittain. Hakkuun ja metsäkulje
tuksen kustannukset kohdistettiin aiheutta
misperiaatteen mukaisesti eri puutavarala- ~ l 
jeihin. Mittaukseen liittyvien työnvaihei-
den kustannuksia tarkasteltiin vain leimi
koittain, koska niitä ei käytännössäkään 
voida kohdistaa puutavaralajeihin. 

Kaukokuljetus 

Autokuljetuksessa laskelmien lähtökohtana 
olivat uudet 7-akseliset autoyhdistelmät, 
joille vuoden 1990 alusta sallitaan 56 ton
nin kokonaispaino. Nämä yhdistelmät (3-
akselinen auto ja 4-akselinen perävaunu sekä 
4-akselinen auto ja 3-akselinen perävaunu) 
poikkeavat vähän nykyisen 6-akselisen yhdis
telmän mitoituksesta. Auton kuormatilan 
pituus on hieman yli 7 metriä ja perävaunun 
kuormatilan pituus 10 metriä tai hieman yli. 

Kuormankokojen laskennassa 4-akselisen auton , 
ja 3-akselisen varsinaisen perävaunun yhdis
telmän omanapainona on käytetty 19 000 kg:aa 
ja 3-akselisen auton ja 4-akselisen perävau-
nun yhdistelmän 18 700 kg:aa. Omaapainoa ja 
kantavuutta muutettiin puutavaran pituuden 
vaatiman pankkoluvun mukaan . Kuormatilojen 
sisämitat olivat samat molemmissa yhdistel
missä: korkeus 2.6 m ja leveys 2.3 m. 

Tuottavuuden tarkasteluissa otettiin huomi
oon kuitupuun pituuden ja puulajin vaikutuk
set kuormaus- ja purkamisaikaan. Lähtökoh
tana oli kuormauspaikkaluokka 1 ja tuore 
puutavara. Silloin ns. kuormauksen vakio
aika ja ajonopeus ovat samat puutavarasta 
riippumatta. 

Kuljetuskustannuksia laskettaessa matkana 
käytettiin 80 km:ä. Eri autoyhdistelmien 
hinnoissa otettiin huomioon pankkojen määrän 
vaikutus hintaan. 

Muiden kuljetusmuotojen osalta tyydyttiin 
arviopohjaiseen tarkasteluun. 



TULOKSET 

Puunkorjuu 

Moottorisahalla hakkuussa j m kuitupuun val
mistus on 1,50 - 34,00 mk/m ja 2 m kuitupuun 
4,20- 7,40 mk/m kalliimpaa kuin 5 m kuitu
puun valmistus. Tukkipuuvaltaisissa hak
kuissa katkootakustannuksilla on suurempi 
merkitys kuin kasauskustannuksilla. Kuitu
puuvaltaisissa hakkuissa asia on päinvastoin. 

Koneellisessa hakkuussa kuitupuun pituus 
vaikuttaa kustannuksiin enemmän kuin mootto
risahalla hakkuussa. fustannukset pienene
vät 3, 00 - 5, 30 mk/m , kun 3 m kui tupuun 
sijasta valmistetaan 5 m kuitupuuta. 

Metsäkuljetuksessa 3 m kuitupuun kuormaus 
on nopeinta ja 2 m kuitupuun kuormaus 
hitainta. Kuorman koko on suurin, kun kul
jetetaan 5 m kuitupuuta, ja pienin, kun kul
jetetaan 3 m kuitupuuta. Purkamiselle 5 m 
kuitupuu on paras vaihtoehto ja 2 m kuitupuu 
huonoin. Nämä seikat aiheuttavat yhdessä 
sen, että 3 m ~uitupuun metsäkuljetus on 
0,70 - 1,70 mk/m kalliimpaa ja 2m fuitu
puun metsäkuljetus 5, 40 - 7, 60 mk/m kal
liimpaa kuin 5 m kuitupuun metsäkuljetus. 

Moottorisahalla hakkuuseen perustuvassa kor
juussa puutavaran valmistuksen ja metsäkul
jetuksen kustann~set suurenevat yhteensä 
2,00 - 5,60 mk/m , kun kuitupuu katkotaan 
5 m:n sijasta 3- metriseksi. Kun kuitupu~ 
tehdään 2-metriseksi, 3 korjuukustannukset 
ovat 10,00 - 14,80 mk/m kalliimmat kuin 

TAULUKKO 2 

Le i mikko-
t yyppi j a 
hakkuut apa 

Tukkipuu-
val t aisen 
männikön 
avohakkuu 

Keski j ä reän 
kuus ikon 
avohakkuu 

Puunko r j uun (hakkuun + metsäkul jetuksen) 
suhteelliset yksikkökustannukse t t ukkipuu
val t aisen männikön j a keskijäreän kuus ikon 
avohakkuussa 

Puut avara- Ihmi s t yöval- Koneel linen 
laj i t aineo kor j uu kor j uu 

Suht . kus t annukse t 1 m 3 

Mäntykuitupuu 
2 m 120 -
3 m 107 109 
5 m 100 100 

Kuus ikuitupuu 
2 m 11 6 -
3m 105 109 
5 m 100 100 

Koi vukuitupuu 
2 m 118 -
3 m 105 108 
5 m 100 100 

Mäntykuitupuu 
2 m 118 -
3 m 105 106 
5 m 100 100 

Kuusikuitupuu 
2 m 114 -
3 m 105 107 
5 m 100 100 

Koivukuitupuu 
2 m 114 -
3 m 103 105 
5 m 100 100 

TAULUKKO 3 

Puut avara-
l aji 

Ihmis t yöva l t aisen puunkor j uun 
(hakkuun + metsäkuljetuksen) 
suhteellise t yksikkökus t an
nuks e t harvennushakkuissa 

Kuusikon Männikön 
myöhempi ensi-
harvennus harvennus 

Suht. kustannukset 1 m 
3 

Mänt ykuitupuu 
2 m 12 1 119 
3 m 108 108 
5 m 100 100 

Kuusikuitupuu 
2 m 118 -
3 m 107 -
5 m 100 -

Koivukuitupuu 
2 m 119 -
3 m 106 -
5 m 100 -

5 m kuitupuun korjuukustannukset. Koneelli
sessa korjuussa 5 m kuitupuun ha kkuu- ja 
metsäkuljetuskussrnnukset ovat yhteensä 
4,40 - 5,60 mk/m pienemmät kuin 3 m kuitu
puun. 

5 m ja 3 m kuitupuun k orjuukustannusten 
eroista suurin osa johtuu hakkuusta, kun 
taas 2 m ja 3 m kuitupuun korjuukustannusten 
erot syntyvät valtaosin metsäkuljetuksessa . 
(Taulukot 2 ja 3) 

Eri kuitupuunpituuksien käyttömahdollisuutta 
rajoittaa myös puutavaran mittausmenetelmä . 
Jälkimittauksessa on t oistaiseksi voitu 
valita vain lyhyen kuitupuun pituusv a i hto
ehdot. Kun puut mitat~an pystyyn tai metsuri 
mittaa ne, ovat kaikki pituusvaihtoehdot 
mahdollisia. 

Mittauskustannuksia voidaan vertailla leimi
koittain, kun otetaan huomioon paistettav i e n 
puiden valinnan kustannukset sekä mittaus
menetelmästä johtuva t ko r j uun lisäkustannuk-

TAULUKKO 4 Mi ttauskus t annukset l eimikkot yypeittäin 

Pysty- Jälkimittaus Metsuri 
mittaus varastolla mittaus 

Leimikko-
t yyppi ja Kuitupuun pituus 
hakkuutapa va lio- 1 2 m 

1 
3 m 1 valio-

nainen nainen 

mk/m3 

Tukkipuu-
valtaisen 

1, 80 2, 70 2, 60 männikön -
avohakkuu 

Keskij är eän 
kuus i kon 3,20 3,90 3 , 70 -
avohakkuu 

Kuusikon 
myöhempi 7, 80 7, 60 7, 30 -
harvennus 

Männikön 
ensi- 11 , 50 11 , 40 10 , 90 8 , 50 
harvennus 
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set. Eri mittausmenetelmien kokonaiskustan
nukset ovat leimikkotyypeittäin suunnilleen 
samansuuruiset (taulukko 4, s. 3) . Vain 
metsurin suorittama mittaus ensiharvennuk
sessa ja pystymittaus tukkipuuvaltaisessa 
avohakkuussa ovat selvästi muita mittausme
netelmiä edullisempia. Ratkaisevaksi mit
tausmenetelmän valintaperusteeksi näyttää 
tulevan kustannuksia pienent ävän pitkän 
kuitupuun valmistusmahdollisuus . 

Kaukokuljetus 

Puutavaran autokuljetus, joka on joko suora 
kuljetus tehtaalle tai uiton ja rautatie
kuljetuksen alkukuljetus, koskee kaikkea 
puutavaraa hankinta- ja korj uutavasta riip
pumatta. Niin ollen autokuljetuksen on 
sopeuduttava myös hankintahakkuusta tulevan 
puutavaran kuljetukseen . 

Kuljetuskaluston erikoistuminen on v ähäistä 
kuljetustehtävän tai puutavaran pituuden 
mukaan. Kunkin autoyhdistelmän on pystyttä
vä kuljettamaan kaikki metsäs t ä tulevat puu
tavarat. Alueelliset puutavaranpituuserot 
voidaan ottaa huomioon kalustoa hankittaes
sa. 

Puutavaran pituus vaikuttaa puutavaran auto
kuljetuksen tuottavuuteen ja kustannuksiin 
kuormankoon, kuormaus- ja purkamisaikojen 
sekä kalustoon tarvittavien investointien 
mukaan. 

Kuormankoen kannalta tärkeintä on hyödyntää 
ajoneuvolle sallittu kantavuus. Siten ajo
neuvon kantavuuden ja kuormatilan suhteella 
sekä puutavaran tilavuuspainolla on tärkeä 
merkitys . Puutavaran pituus vaikuttaa hyö
dynnetyn kuormatilan pituuden kautta, sillä 
kuormatilojen leveys ja korkeus vaihtelevat 
vain vähän . Kuormatilaan mahtuva nippuluku 
on toinen t ärkeä seikka kuormatilan hyödyn
tämiseksi. 

Molempien autoyhdistelmien kant avuus kyetään 
hyödyntämään, kun kuljetetaan 2 m ja 3 m 
kuitupuuta (taulukko 5). Kun kuljetetaan 
4 m kuitupuuta, jää varsinkin 4- akselisen 
vetoauton kantavuutta hyödyntämättä. Kun 
kuljetetaan 5 m kuitupuuta, jää 4-akselisen 

TAULUKKO 5 

Kuitupuun 
pituus 

2 m 

3 m 

4 m 

5 m 

6 m 

Eri kuitupuunpituuks ien vaikutus 
yhdistelmien kantavuuden hyödynt ämiseen 

@~ ... ~ p~ 
Kantavuus hyödynnetään 

Vaatii vetoaut oon ja perävaunuun 
pankkopar in lisää 

Epätarkan katkonnan 
vuoksi kantavuutta 
jää hyödynt ämät tä 
(vetoautoon vain 
2 nippua) 

Kan tavuus hyödynnetään 

Epätarkka katkont a vaikeut t aa 
perävaunun kuormaos t a 

Jos perävaunussa on 1 
2 nippua , kantavuutta 
jää hyödyntämättä 

Vetoaut on kantavuutta jää 
hyödyntämättä pa ljon hyödyntämät t ä 

Kantavuus hyödynne- Ve t oauton kantavuutta 
t ään jää hyödyntämättä 

Epä t arkka katkonta vaikeuttaa perävaunun kuor-
maus t a ja saattaa aiheuttaa yhdistelmän salli-
tun pituuden (22 m) ylittymisen 

Yksi nippu perävaunussa jätt ää kantavuutta 
paljon hyödyntämättä 1 hyödyntämättä 

Pe rävaunun kan tavuutta jää 
paljon hyödynt ämättä 1 hyödyntämättä 

Kuorma imen kuljetus tarve vähent ää ve t oauton kuorman vaj austa 

auton kantavuutta hyödyntämättä vähän. 6 m 
kuitupuuta kuljetettaessa perävaunun kanta
vuutta ei kyetä hyödyntämään kummassakaan 
yhdistelmässä , 4- akselisen perävaunu~vähem
män kuin 3- akselisen. 

Puutavaran pituudesta johtuvat kuormanj<oko
jen erot ovat suurimmillaan noin 7 m eli 
15 % kuorman koosta (taulukko 6). Pienimpiä 
ovat 6 m kuitupuun kuormat, seuraavaksi pie
nimpiä 4 m kuitupuun kuormat ja sitä seuraa
vaksi 2 m kuitupuun kuormat . Suurimpia ovat 
3-akselisen auton ja 4- akselisen perävaunun 
yhdistelmässä 5 m kuitupuun kuormat ja 
4-akselisen auton ja 3-akselisen perävaunun 
yhdistelmässä 3 m kuitupuun kuormat . 

Epätarkka puutavaran katkonta saattaa vähen
tää nippulukua ja siten estää täyden kuorman 
teon. Lyhyet kuitupuunpituudet ovat siten 
vaativia. Kahden 5-metrisen kuitupuunipun 

TAULUKKO 6 Kuitupuun pituuden vaikutus autokuljetuksessa, kaukokuljetusmatka 80 km 

Havukuitupuu Lehtikuitupuu 
Yhd i s t elmä Erittely 

2m 1 3m 1 4m 1 5 m 1 6 m 2m l 3m l 4m l5m j 6 m 

Suhteellinen arvo 

Ajokerta-aika 104 100 96 98 95 105 100 96 98 95 

@atti ... Kuorman koko 99 100 93 101 86 99 100 94 102 87 

Yksikkökust. 105 100 104 97 106 105 100 104 97 106 

Ajokerta-aika 104 100 96 97 96 105 100 96 97 95 

~(; ~~~ Kuorman koko 99 100 90 96 91 99 100 91 97 92 

Yksikkökus t . 105 100 106 100 102 105 100 106 100 102 

4 



• 

mahtuminen perävaunuun on myös tärkeää. 
Haittana suuresta pituuden vaihtelusta on 
myös se, että yhdistelmälle sallittu 22 
metrin kokonaispituus saattaa ylittyä. 

Jos kuitupuu on pitkää, pankkoja tarvitaan 
vähemmän. Yhden pankkoparin poisjättö pie
nentää ajoneuvon painoa runsaat 200 kg ja 
investointitarvetta noin 15 000 mk. Yhdi3-
telmää kohti laskettuna kyse on noin 0.5 m :n 
tai 1.5 %:n kuormanlisäyksestä. 

Aikaa kuluu kuormaukseen enemmän, kun kuitu
puu on lyhyttä. Se johtuu siitä, että taa
kan koko pienenee ja nippuluku kasvaa, mikä 
puolestaan vaikeuttaa kuitupuun kuormaan 
asettamista. Kun katkootatarkkuus on huono, 
kuormaan asettaminen on vaikeampaa ellei 
nippuluku samalla pienene. 

Ajonopeuksiin kuitupuun pituus ei vaikuta. 
Purkamiseen menee yleensä enemmän aikaa, kun 
puutavara on lyhyttä, sillä silloin nosto
kertoj en määrä lisääntyy. Samoin käy, kun 
puutavara puretaan auton omalla kuormaimella. 

Ajokerta-aikaa kuormaus, purkaminen ja 
ajo tehtaalle ja takaisin (80 km) - kuluu 
2 m kuitupuuta kuljetettaessa vaja-at 10 % 
enemmän kuin esim. 5 m kuitupuuta kuljetet
taessa (taulukko 6). Kun kuljetetaan 3 m 
kuitupuuta, ajokerta-aika on 2 - 3 % suurem
pi kuin 5 m kuitupuuta kuljetettaessa. 

Kuitupuun pituudesta johtuvat autokuljetuk
sen yksikkökustannusten erot johtuvat kuor
mankoon, ajokerta-ajan ja investointien 
eroista. Edullisinta on kuljettaa 5 m kuitu
puuta, etenkin 3-akselisen auton ja 4-akse
lisen perävaunun yhdistelmässä (taulukko 6). 
Ero 3 m kuitupuun kuljetukseen on vähäinen, 
0 - 3 % yhdistelmän mukaan. 6 m kuit)lpuun 
kuljetus on 2 - 6 % (0,60 - 2,20 mk/m ) ~a 
4 m kuitupuun 4- 6 % (1,20- 2 , 20 mk/m) 
kalliimpaa kuin 3 m kuitupuun kuljetus. 
2 m 3kuitupuun kuljetus on noin 5 % (1,50 
mk/m ) kalliimpaa kuin 3 m kuitupuun kulje
tus. 

Tukit, joiden keskipituus tavallisesti on 
vähän alle 5 m:n, on myös tärkeä tavaralaji 
kaluston varustelun kannalta . Niitä pituu
deltaan vastaavan 5 m kuitupuun kuljetus on 
myös edullista. Siksi autokuljetuksen kan
nalta on perusteltua pyrkiä autojen varusta
misessa ja puun korjuussa mahdollisimman 
laajasti tähän pituuteen. 

Autoyhdistelmien varustamista 2 m kuitupuun 
kuljetukseen tulisi v ä lttää. Tätä nykyä 
suuri osa autoista on varustettu 2 m:n puu
tavaran kuljetusta varten, vaikka sen osuus 
kuljetetusta puumäärästä on alle 10 %:n. 
Ylimääräisten pankkojen paino pienentää myös 
muuta puutavaraa sisältävien kuormien kokoa. 
Jos kaikki kustannukset osoitetaan 2 m kuitu
puulle, ovat sen kuljetuskustannukset yli ~0 
kertaa niin suuret kuin mainittu 1,50 mk/m • 

Autokuljetus on alkukuljetuksena tärkeä osa 
muiden kuljetusmuotojen tuottavuus- ja kus
tannusrakennetta. Autokuljetuksen suoranais
ten kuljetuskustannusten osuus auto-rauta
tieketjussa on noin 40 % ja auto-uittoket
jussa noin 50 %. Siksi kuitupuun pituuden 
valinta autokuljetuksen perusteella on mer
kittävää koko ketjulle. 

Kun puutavaraa kuormataan autosta junaan, 
3 m 3 kuitupuun kuormausmaksu on noiiJ 0, 60 
mk/m ja 2m kuitupuun noin 2,10 mk/m suu
rempi kuin pitkän kuitupuun kuormausmaksu. 
Rautatiekuljetuksessa vaunujen kuormatilan 
pituus (noin 19 m) on sopiva kolmelle noin 
5-metriselle kuitupuunipulle. Vaunujen 
t äyttöastetta tuskin voi lisätä kuormaamalla 
niihin silmävaraisesti katkottua lyhyt t ä 
kuitupuuta. Myös purkamisessa nippuluvun 
kasvu pienentää purkamisen tuottavuutta. 
Vaunun pankkojen suuri määrä johtuu 2 m 
kuitupuusta. Uusiin korkean kuormatilan 
vaunuihin pystytään kuormaamaan vain 3 m tai 
sitä pitempää kuitupuuta. 

Autokuormien niputus uittoa varten on sitä 
työläämpää, mitä useampia nippuja kuormassa 
on. Ero aiheutuu osaksi siteiden määrästä 
ja osaksi sidepuiden käy töstä . Jos lyhyitä 
nippuja on yhdistetty, tehostuvat nippujen 
sulutukset uitossa ja nosto tehtaalla. 

Autokuormien purkaminen t ö rmälle irtouittoa 
varten muuttuu vain vähän kuitupuun pituuden 
mukaan. Pitkä kuitupuu on kuitenkin edulli
sin: pitkän kuitupuun uittoonpanossa ja 
erottelussa tuottavuus on suurin. 

PÄÄTELMÄT 

Kuitupuun pituuden mukaiset korjuun ja kauko
kuljetuksen yhteenlasketut yksikkökustannuk
set suurenevat noin 5 %, kun siirry tään 5 m 
kuitupuusta 3 m kuitupuun korjuuseen ja 
kaukokuljetukseen, ja vajaat 15 %, kun siir
rytään 2m kuitupuuhun ( taulukko 7). Yksik
kökustannusten ~ro on silloin vastaa~asti 
4,20 - 6,80 mk/m ja 14 , 80 - 15 , 60 mk /m . 

TAULUKKO 7 Kuitupuun pituuden vaikutus korjuun 
ja kaukokulje tuksen yksikkökus tannuk
siin; 2 m ja 3 m kuitupuu , jälkimittaus; 
5 m kuitupuu , pystymi ttaus; kauko
kuljetusmatka 80 km 

Avohakkuu Harvennus-
Puutavara- hakkuu 
laji ihmistyö-, koneel- ihmistyö-

valtainen linen valtainen 

Suhteelliset kustannukse t 1 m 3 

Havukuitupuu 
2 m 114 - 113 
3 m 105 106 105 
5 m 100 100 100 

Lehtikuitupuu 
2 m 11 4 - 11 3 
3 m 104 105 104 
5 m 100 100 100 

5 



Ero johtuu suurimmaksi osaksi hakkuusta (35 
- 85 %) • 2 m kuitupuun osalta eroa lisää 
suuresti myös metsäkuljetus. Puutavaran 
mittauksen erot ovat vähäisiä. Kaukokulje
tuksen erot ovat 15 - 25 % yksikkökustannus
ten kokonaiserosta. 

Koko hankintaketjun kannalta pitkän, noin 
5 m kuitupuun osuuden lisääminen on perus
teltua. 

Kaikissa korjuuolosuhteissa edullisinta on 
käyttää sellaista mittausmenetelmää, joka 
mahdollistaa pitkän kuitupuun valmistuksen. 
Pienirunkoisissa leimikoissa metsurin suo
rittama mittaus on edullisin vaihtoehto ja 
muualla pystymittaus. Pinomittauksen käyt
tömahdollisuus pitkän kuitupuun mittaukseen 
tekisi mittausmenetelmän valinnan joustavam
maksi, mutta metsurimittaus ja pystymittaus 
olisivat edelleen kustannuksiltaan edulli
simpia valtaosassa hakkuita. 

Metsäteollisuuden ja metsähallituksen puun
korjuussa 2 m kuitupuun valmistus on harvi
naista. Yksityismetsien hankintahakkuissa 
sitä valmistetaan edelleen, mutta määrät 
ovat vähenemässä, kun "isännän linjan" 
kuormauslaitteet yleistyvät . 2 m kuitu
puu on yrityksille kaukokuljetuksessa 
haitallinen siksi, että autoyhdistelmien 
täytyy varautua useampiin nippuihin. 
Vaikutus on suuri, kun otetaan huomioon 2 m 
kuitupuun pieni osuus kuljetettavasta 
puumäärästä. 2 m kuitupuun ja sen kuljetuk
seen sopivan autokaluston vähentäminen on 
erityisen perusteltua, kun painoperusteinen 
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kuormitus tulee käyttöön vuoden 1990 alusta. 
Hankintahakkuun tuottavuuden nostaminen on 
myös tärkeä syy 2 m kuitupuun valmistamisen 
vähentämiseksi. 

TARKASTELU 

Tässä tutkimuksessa on käytetty puutavaran 
pituuden vaikutuksia koskevia ja tavara
lajeittaisia kustannusten jakomalleja ja 
kustannusrakenteita, jotka ovat tarkempia 
kuin yleisesti käytössä olevat. Siksi 
tulokset poikkeavat jossain määrin käytännön 
kustannusrakenteista. 

Tutkimuksessa ei tarkasteltu koneellista 
harvennushakkuuta. Pitkän kuitupuun edul
lisuus saattaa siinä olla pienempi puutava
ran käsittelyn ja vaurioiden välttämisen 
vuoksi. 

Leimikoittaisessa tarkastelussa tukkien mää
rän huomioon ottaminen vähentää kuitupuun 
vaikutusta koko leimikon korjuu- ja kulje
tuskustannuksiin. Kuitupuuta käyttävän 
teollisuuden osalta tulokset pätevät. 

Laskelmat on tehty tyyppileimikoille yleensä 
eli niistä poikkeavat olosuhteet ja korjuu
menetelmät johtaisivat hieman erilaiseen 
tulokseen. Sama koskee kaukokuljetusta, 
jossa tarkastelu voisi olla myös tehdaskoh
tainen ja sen käyttämien kuljetusreittien ja 
puunkäsittelymenetelmien mukainen ja siten 
tapauksittain tarkempi. 

Asiasanat: Kuitupuun pituus, korjuu 
Kuitupuun pituus, kuljetus 

THE EFFECT OF PULPWOOD LENGTH 
ON HARVESTING AND TRANSPORT COSTS 

In Finland, pulpwood is cut to length during 
felling and delimbing. Therefore, pulpwood 
length has an effect on subsequent harvest
ing phases as well. 

Two- metre pulpwood lengths are rare in con
tractor logging. Forest owners cut 2 m 
pulpwood as they are not always properly 
equipped for forest haulage of longer 
lengths . Commonly, 3 m and 5 m pulpwood are 
cut into approximate lengths. 

Harvesting and transporting of 2 m pulpwood 
is 14,80 to 15 , 60 F~k (about 15 %) more ex
pensive per solid m than that of 5 m pulp
wood. The corresponding figur:fs for 3 m 
pulpwood are 4,20 to 6,80 Fmk/m (s) (about 
5 %). The greatest difference is due to 

cutting and forest haulage. The forest 
haulage costs for 2 m pulpwood particularly 
increase considerably. Pulpwood length 
also has a notable effect on truck trans
portation costs. 

Increasing the proportion of 5 m pulpwood 
would be economically beneficial. Bucking 
accuracy should be good enough to mitigate 
the difficulties in loading the truck with 
a full-trailer . It is uneconomical to 
reserve special transportation equipment 
for small amounts of 2 m pulpwood. There
fore, it is important to increase the length 
of pulpwood logged by f orest owners as well . 

Key words: Pulpwood length, harvesting 
Pulpwood length, haulage 
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