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Ma t k a k e r t o mu s

Opintomatka oli Metsätehon järjestämä ja se oli tarkoitettu jäsenyritysten puunkorjuun johtamis- ja suunnittelutehtävissä toimiville
metsänhoitajille .

~mtkaan

osallistui 32 henkilöä.

Tarkoituksena oli tutustua ruotsalaisten yritysten puunkorjuun
suunnitteluun ja toteutukseen hoitoalueen tasolla .

Kohteina oli-

vat Gävleborgin läänissä sijaitsevat Bergvik och Ala AB : n Hälsinglandin hoitoalue Lingbossa ja Korsnäs - Marma Aktiebolagin Gimon
hoitoalue Gimossa .

Tarkasteltavina olivat sekä ihmistyövaltaiset

että monitoimikonekorjuuketjut .

BERGVIK OCR ALA AB
Yleistä
Yhtiöllä on omia metsiä 358 000 ha, ja vuonna 1972 niistä hakattiin
569 000 k-m~ mikä oli 50

%yhtiön

raakapuun tarpeesta.

. uu osa tar-

peesta ostetaan keskitetysti pääasiassa hankintakaupoin.
metsien hruckuut ovat ollee t kasvua pienempiä .
osuus on noin 21 ~ .

Omien

Harvennushakkuiden

-· 2 Hoitoalueita on kaksi.

Matkan kohteena olleessa Hälsinglandin hoito -

a l ueessa työskentelee noi n 220 vakinaista hakkuumiestä.

Hoitoalueella

on koneita seuraavasti .
17 omaa kuormatraktoria
15 ur akoitsijain traktoria
11 omaa laahustraktoria
7 Kockum- prosessoria
20 urakoitsijain kuorma- autoa
Hoitoaluetta johtaa metsänhoitaja .

Alue on jaettu kolmeen "piiriin" .

Kussakin piirissä on suunnittelija 7 koneteknikko ja työnjohtajia .
Hoitoalueen traktoriurakoitsijat ovat työsuhteessa eivä tkä varsinaisia
itsenäisiä yrittäjiä .
Yhtiön avohakkuista noin 85

%hakataan

prosessorikorjuuketjuja käyttäen 7

mikä on noin 55 1o omien metsien kaikista hakkuista .

Prosessori - korjuuketju
Kockum- prosessori (KP) - työryhmä muodostuu seuraavasti .
1 hakkuun työnjohtaja
6 moottorisahamiestä tai lähitulevaisuudessa 2 kaato - kasaus konetta
2 Kockum- prosessoria
2- 3 kuormatraktoria
1 laahustraktori
Lisäksi on huoltoyksikkö , johon kuuluu :
korjaus - ja sähkövaunu
huoltotraktori ja s äi liövaunu
taukotupa
konttorivaunu
Sekä työmaa- että huoltoajoneuvot on varustettu radiolaittein.
Prosessorit työskentelevät 12 tuntia päivässä ja 60 tuntia viikossq .
Työpäivän aikana koneella vuorottelee kaksi kuljettajaa .

Kuljettajan

- 3 yht ä j aksoinen työvuoro on 3 tuntia, jonka jälkeen seuraa vaihtotyötä ja
Sen jälkeen kuljettaja ajaa toisen 3 tunnin työvuoron,

ruokatauko.

Työmaalla on yhteensä viisi prosessorinkuljettajaa.

Kummallakin

koneella on kaksi ja viides työskentelee näillä vuoron perään, jolloin
kuljettajakohtaiseksi työajaksi tul ee 40 tuntia viikossa .
Prosessori karsii ja katkoa puut sekä lajittelee tukit ja kuitupuun
erilleen.

Prosessorien käyttöaste on 70 ••• 80

%,

mikä on noin 2 100

Vuosituotos on noin 35 000 k - m3 •

käyttötuntia/v .

Prosessorityömailla leimikon tiheys on 200 ••• 360 k - m3/ha ja puiden
keskikoko 0 , 35 k - m3 • Käytännössä prosessorityömaan pienin koko onko ,
yhtiössä ollut 3 ha, mutta yleensä minimikoon tulisi olla vähintään
10 ha .
Kockum- prosessorin kustannukset kiintokuutiometriä kohti ovat 0 . 35
k - m\n puilla 8 ••• 10 kr;k- J . Keskikoon laskeminen 0 . 20 k- m\iin lisää
kustannuksia 4 ••• 5 kr/k- m3 •
Prosessorin kuljettajiksi koulutetaan kuljetta jakoulutuksen saaneita
metsätraktoreiden kuljettajia .

Käyttäjäkurssi kestää kolme viikkoa

ja lisäksi tarvitaan noin kolmen kuukauden käytännön harjoittelukausi .
Kuljettajien palkkauksesta on 2/3 kiinteää ja 1/3 määräytyy tuotoksen
perusteella koneessa olevan kappalelaskijan avulla .
Puutavara juonnetaan järeillä kuo rmatraktoreilla (Kockum KS 875, 167
SAE hevosvoimaa) .

Huollon ja korjausten kannalta on edullista , että

sekä prosessorit että traktorit ovat saman valmistajan tuotetta .
Laahustraktoria käytetään huonoissa maastoissa, joihin prosessorilla ei
päästä .

Tällöin puut ju:mnetaan ·.pro sessorin luo ajouralle .

Harvennushakkuukohde
Ensiharvennus

suorite taan noin 30 vuoden iässä .

Harvennustyömaa

pyritään suunnittelemaan siten, että 4 m: n levyiset ja 18 ••• 20 m: n
välein olevat tiet tulevat mahdollisimman suoraan (kompassisuunta) .
Leimausta ei varsinaisesti suoriteta, vaan hakkuumiehet hakkaavat
kriteerinään annettu puiden keskietäisyys .
100 ••• 150 kr/päivä .
kuin avohakkuussa .

Hakkuumiesten ansio on

Korjuukustannukset ovat 2 ••• 2 . 5 kertaa kalliimmat

- 4 Metsäkuljetus

h~nnushakkuussa

suoritetaan keskisuurilla metsä-

traktoreilla ( esim . BM- Vol vo SM 868) •. Kuljetusetäisyys on keskimäärin
500 m.

l~teenveto

Bergvik och Ala AB : n puuru{orjuusta

Koneellisen korjuun osuus pyritään nostamaan aina 90 %:iin
avohakkuista .
Työvoima on vakinaista ja palkkaus perustuu yleensä urakkapalkkaukseen .

Yhtiö hankkii hakkuumiehille moottorisahat .

Yhtiö ei osallistu urakoitsijain koneiden rahoitukseen .
Omien metsien suhteellisen suuri osuus takaa tasaisen puunsaannin tehtaille .
Ostot suoritetaan keskitetysti ja niissä pyritään 2- vuotisiin
sopimuksiin .

Ostettujen

pystymetsien korjuuaika on ollut

yleensä 5 v, mutta nyt on yleistymässä 3 v : n korjuuaika .
Yhtiö huoltaa itse omat koneensa .
Koulutuksessa käytetään apuna konsultteja .

Hakkuumiehistä

pyritään kouluttamaan metsätraktorin kuljettajia ja näistä
edelleen prosessorin kuljettajia .

KORS NÄS - I.IA1"1I1A AKTIEBOLAG
Yleistä
Korsnäs - tiarman kasvullisen mets &maan pinta- ala on 570 000 ha, ja noin
50

%yhtiön

r a a kapuun tarpeesta saadaan omista metsistä .

Uetsäosasto,

johon kuuluu yhdeks ä n hoitoalue tta, sijaitsee Gävlessä .
Gimon hoitoalue käsittää 75 000 ha kasvullista metsämaata . Omista
metsistä hakataan vuosittain noin 400 000 p- m3 • Vuosi t tain ostetaan
suurina haru{intoina 100 000 ••• 150 000 p- m3 • Pieniä kauppoja metsänomistajien kans s a ei juuri tehdä .

- 5 -

Hoitoaluetta johtaa aluemetsänhoitaja ja organisaatio jakautuu
yhdeksään toimintaan, jo t ka ovat seuraavat .
Toiminta

Toimihenkilöt

1. Korjuu, perinteelliset hakkuu-

6 metsäteknikkoa

menetelmät ja metsänhoitotyöt

6 työnjohtajaa

sekä niiden työnjohto
2 . Korjuu, monitoimikonemenetelmät

2 me tsäteknikkoa
2 työnjohtajaa

3 . Korjuun suunnittelu

1 metsät eknikko
suunnittelijoita ja
arviointimiehiä

4 . Kaukokulj e tus, johon sisältyvät

1 metsäteknikko

myös tienrakennus ja teitä
koskevat lakiasiat
metsäteknikko

5 . Metsänhoito, joka kä sittää
metsänhoitotöi den suunnittelun

1 työnjohtaja

ja koordinoinnin
metsäteknikko

6 . Koneasiat, joka käsittää myös
kehi ttämis - ja koulutustoiminnan

3 huoltomiestä

7. Kiinteistöt

t oimihenkilö

8 . Rakennukset, joita on kaikkiaan

rakennusmestari

350

g. Hoitoalueen konttori

kasööri
2 konttoristia

Varsinainen työvoima käsittää noin 100 hakkuumiestä, 25 konemiestä ja
25 työnjohtaja& .

Yhteensä työvoimaa on 184 miestä .

Viime vuosi na työ -

voiman määrä on huomattavasti vähentynyt .
Hakkuiden rakenteessa päätehakkuiden määr ä on lis ä änty nyt .
ni iden osuuden oletetaan nousevan 70 ~~ : iin .

Lähivuosina
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Hoitoalueen konekanta käsitt ää 11 omaa kuorma traktoria, joista 8 on
järeää Logma- korjuuke tjuun soveltuvaa STIIV 21 S (Drivax) - t r akt.oria.
Logman peruskoneena on sama traktori.

Urakoitsijain koneita on 3.

Logma- karsinta- kasauskoneita on 4 ja vuosituotos on yhdellä koneella
keskimäärin 90 000 p- m3 .

Logma- korjuuketju
Päätehakkuista korjataan noin 90

%Logma - korjuuketjulla .

Logma- korjuu-

ketjun kokoonpano :
1 työnjohtaja

7 moottorisahamiestä
2 Logma- prosessoria

3 katkaisusahalla varustettua kuormatraktoria
1 kuorrua- autosovitteinen katkaisulaite

Kuormatraktorin kuormaimessa on katkaisusaha , jolla tukit katkotaan ja
ajetaan kaukokuljetustien varteen .

Kuitupuu ajetaan rankana tien

varteen, jossa kuorma- autosovitteisella katkaisulaitteella suoritetaan
katkonta .
taan

11

Sen jälkeen, kun muu puutavara on kuljetettu pois, suorite-

pätkien 11 haketus tien varressa .

Tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden tulosten perusteella Logmakorjuuketjun kustannukset ovat seuraavat .
kaato

1. 38 kr/p- m3

karsinta

3 . 30

II

katkonta

0 . 90

II

kuormajuonta

3 . 38

II

Korjuun yhteiskustannukset
Kiintokuutiometrikustannuksiksi muutettaessa voi käyttää kerrointa noin

1. 5.
Aluemetsänhoitaja arvioi päätehakkuiden kustannuksiksi manuaalisin
menetelmin 12 kr/p- m3 • Ihmistyövaltaisin menetelmin hakattavien harvenon saatu 13 kr/p- m3 • Logma- korjuuketjussa kuormajuonnon kustannukset, 3 . 4 kr/p- m3 , sisältävät runkojen
nusmetsien korjuukustannuksiksi

- 7 katkaisun tukki- ja pinotavaraosaan kuormaimeen kiinnitetyllä katkaisusahalla.
4 kr/p-m 3 •

Perinteellisen korjuumenetelmän juontakustannukset ovat noin
Keskiajomatka on 400 ••• 500 m.

J äreämpien metsätraktoreiden (esim. smv 21 s) vuosituotos on noin
40 000 p- m3 ja pienempien noin 25 000 p- m3 • Kuljettajien palkkaus
perustuu puoleksi kiinteään, puol eksi uralckapalkkaan ,

Viimeisimpien

tilastotietojen mukaan hakkuumiesten keskiansio on 17 . 80 kr/h .

Logma-

kuljettajilla keskimääräinen tuntiansio on 0 . 75 kr suurempi •

..
Harvennushakkuukohde
Harvennustyömaan ajourat suunnitellaan 5 m: n levyisiksi ja 100 m:n
etäisyydelle toisistaan.

Runkojen vinssaus tapahtuu kannettavalla

radio - ohjatulla Yinssillä. Tällä menetelmällä hakkuukustannukset ovat
1. 60 kr/p- m3 tavanomaista harvennusmenetelmää korkeammat, mutta
kuljetuksessa syntyy vastaavasti säästöä .
puusto välttyy paremmin

Lisäksi jäljelle jäävä

vaurioilta .
Martti Issakainen
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