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TIIVISTEIMÅ.

Tutkimuksen tehtäV~ o~i hakkuutähteiden 3
so. oksien ja ~tvusten 3 korjuun ta~oude~
Usuuden se~vittCJJninen. Laskelmat on tehty
vä~ittömien yritystaZoude~~isten kustannusten peruatee Ua 3 ja ne vastaavat vuoden
1976 puo~ivä~in kustannusten ja tekniikan
tasoa. Hakkuutähderaaka-aineen käyttäjäksi ~askelmissa on va~ittu massateo~~isuus.

hakkuutähdehaketta on o~etettu käytettävän
massateo~~isuudessa muun hakkeen joukossa
siten~ että hakkuutähteen määrä on 5... 15 %
koko raaka-ainemääräs tä. Hakkuutähteen seu~onta- ja puhdistushäviökai on Laskettu 15 %.

hake-m :ä kohti. Leimikon koon on 3kuitenkin täZZtJin o~tava yZi 150 hake-m :n ja
tiheyden y~i 20 hake-m3:n/ha sekä metsäku~jetusmatkan a~~e 300 m:n.

perustei~~ hakkuutähteiden
puuraaka-ainekustannukset nousevat parhaimmi~sakin oZosuhteissa 180 ..• 200 mk:aan
hake-m :ä kohti. Avohakkuu~eimikoiden keskimtilll'äisissä korjuuoZosuhteissa hakkuutähteiden puul'CUlka-ainekustannukset nousevat 200 •.. 300 mk:aan hake-m3:tt kohti. PerinteeZ~isten puuraaka-aine~ien vastaavat kustannukset jöltVät nykyisin vie~
se~västi haYJOuutähteiden puuraaka-ainekustannuksia pienemmiksi.

Avohakkuu~eimikoiden

Kemia~~isen

KorjuuoZosuhtei~taan edu~~isimmissa avohakkuu~eimikoissa hakkuutähteiden korjuukustannuksissa ~stään 50 ... 70 mk:n kustannussaso~~e ta~teen saatua hakkuutähde-

keskimääräisissä korjuuoZosuhteissa hakkuutähteiden korjuukustannukset nousevat 70 . .. 100 mk:aan hake~ä
kohti.

Hakkuutähdehakkeen tehdashintaa ~sketta
essa hakkuutähteiden kaukoku~jetuskus
tannukset vaihte~at 5 .• • 300 km:n kaukoku~jetusmatk~~~ no~n 8 mk:sta noin 35
mk:aan hake- m :a koht1-.
Hakkuutähteiden puuraaka-ainekustannuksia
~skettaessa mäntyhakkuutähdehakkeen käyttöarvoksi on arvioitu 60 Z ja kuusihAkkuutähdehakkeen käyttöarvoksi 50 % kyseisten
puu~ien kuorettomaan kuitupuuhakkeeseen
verrattur~.
Käyttöarvoja määritettäessä
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MainituiZ~

teo~~isuuden

mahdo~~isuudet

käyttää hakkuutähdehaketta kuitenkin olennaisesti paranevat eri~~isten 3 nimeno~a
heikko~tuisen raaka-aineen käyttöön suunnite~tujen va'Lr.ristu.s tinjojen rakentamisen
myötä. Jos tilanne muuttuu esimerkiksi siten3 että hakkuutähderaaka-aineen käyttöarvo nousee BO % :iin~ varsin merkittäVä
osa hakkuutähteistä o~isi jo täZ~öin mahdo~~ista saada taZoudeZZisesti korjatuksi.
Hakkuutähteiden muita mahdO~~isia käyttäjiä ovat lisäksi kvyteoZZisuus ja Uimpövoima~itokset.
Koska hakkuutähteiden
käyttömahdoZZisuudet iLmeisesti aikaa myöten paranevat merkittäväs ti ~ on tärkeää 3
että niiden korjuun kehittämistä ede~Zeen
jatketaan.

l

~UTKIMUSTEh~ÄVÄ

Ainespuun korjuun jälkeen metsään jäävät
oksat ja ainespuun minimiläpimittaa pienempi runkohukkapuu muodos~avat metsä teollisuudelle yhden vielä jäljellä olevan
raaka-ainereservin . ~ äi den ns . hakkuut ähteiden korjuutekniikkaa on vnme vuosien
aikana kehi tetty siinä mäRxin , että nykytekniikalla korja~tavissa olevaksi hakkuutähteiden määräksi on arv101~u noin 20 %
ainespuun hakkuumäärästä . !iormaalina hakku~vuo~na tämä mer kitsee noin 8 milj .
hake-m :n suuruista ~ aaxa-ai nemäärää vuode ssa.
Yritystalouden näkökannelta hakkuutähteiden korjuumahdollisuudet rii _puvat tämän
raaka-ainelajin puuraaka-ainekustannuksista muiden vaihtoeh~oisten puuraaka-ainelajien kustannuksiin verra~tuina. Tutkinuksen tarkoituksena on kartoittaa ~ ät ä
kysymystä . Keskeinen huomio kiinnitetään
kuite~~in hakkuut ähtei den kor j uukustannus~en selvittäniseen .
Hakkuut ähtei den korjuusta ja varsi~~in
niiden käyttönahdollisuQ~sista eri ~eolli
suusprosesseissa tai nuihin tarkoituksiin
on toistaiseksi käytettävissä siksi v ähän
perustieto ja , e~tei laske~ssa ole mahdollis~a saavuttaa sitä tarkkuutta,
johon
ainespuun kor juukustannusten mäPxitte ys s ä
on totut~u . Kysymyksessä on ensimmäinen
suuntaa an~ava arvio, jo~ a per ustietojen
lis ääntyessä voidaan ~ äydent ää ja tarken~ae.
Tä s~ ä syystä
kus~annukse~ on laske~ ~u varovaisuus p eriaate~~a nouda~taen .
Hakkuu~ähteiden korjuuta
koskevat laskelmat on tehty pelkkien välittönien yritystaloudellisten kustannusten perusteella .
Korostettakoon näin ollen erityisesti
si~ä, että mitään välillisi ä seurausvaiku~uksia, joita hakkuutähteiden talteenotosta mahdollisesti syntyy, e1 laskelmissa
ole ote~t u huomioon .

Laskenta-ajankohtana tutkimuksessa on käytetty vuoden 1976 puolivälissä vallinnutta
kustannusten j a tekniikan tasoa .

Hakkuut ähteillä tarkoitetaan yleensä kor juussa metsään jääviä oksia ja latvuksi a
sekä kor jaamatta jäänyttä aines - ja raivaus puuta. Tässä tutkimuksessa hakkuutähteet
sisältävät kuite~~in vain ainespuun valmistuksessa jäljelle jäe~eet oksat ja latvukset . Ainespuun minimiläpimi ttana käytetään runkohukkapuun osuutta määritettäessä 6 cm:ä kuoren päältä mitattuna.
Hakkuutähdehake on hakkuutähteistä tehtyä
haketta . Hakeirtokuutiometri on muunnettu
hakekiintokuutiornetriksi kertoimella 0. 4.
Hakkuutähdehakekiintokuutiomejristä käytetäan jäljempänä termiä hake-m .
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2 .1

KORJUUOLOSUHTEET , TUOTOS - JA KUSTANNUSPERUSTEET SEKÄ LASKE" TAMENETEIJ.iÄ

Leimikkotyyppien määrittely ja
leimikkoaineisto

Hakkuutähteiden korjuussa kysymykseen tule vien leimikkotyyppien määrittelyssä on lähdetty s i itä, että korjuukohteina tulevat
toistaiseksi kysymykseen vain avohakkuuleimikot. Näiden leinikkotyyppien määrit telyssä s ovelletaan ainespuun korjuussa
käytössä olevaa menettelytapaa, j cssa. puusto
jaetaan aluksi puulajin perusteella mäntyja lehtipuuvaltaisiin sekä kuusivaltaisiin
leimikoihin . Puuston koon perusteella avohakkuuleirnikot jaetaan edelleen tukkipuuvaltaisiin, keskijäreisiin ja kuitupuuvaltaisiin leimikoihin ~aulukost a 1 näkyvällä tavalla .

TAULUKKO 1

Laskelmissa käytetyt 1eimikkotyypit

Lei mikkotyyppi

Järeän puun osuus, %

Tukkipuuvaltainen
avohakkuu

75 .1. . . 100 . 0

Keskijäreä
avohakkuu

30 .1. .. 75 . 0

Kuitupuuvaltainen
avohakkuu

0 . 0 .. . 30 . 0
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ll.JKKIPllNALTAI I!Efl

LE!MIKKO

Pääpuulaji:
Runkoj a, kp1/ha :
Keski1äpimitta,

0~~~~--·

~

(d1 . 3 ) :

Rungon keskikoko, runkopuu-a3 :
Leimikon tiheys, runkopuu-m3/ ha:

2

kuusi

mänty

5o6

303

17
0 .247

23
0 . 412

125

125

Ainespuu- %:

76

85

Pääpuula ji:

kuusi

mänty

833

515

13
0.120

0. 194

8 12 16 :!) 24 28 32 :f, 4o

8 12 1i 20 24 <8 32 :f,

1

Läpimitta, cm (d1 . 3 l

Läpimitta, cm (d1 . 3 )

KESK 1JiiREii

35
30

Runkoj a, kp1/ ha:
Keskiläpimitta, cm (dl. 3 ):
3
Rungon keskikoko, runkopuu-m :
Leimikon tiheys , runkopuu-m3 /ha:
0

812li5::D24al32
Läpimitta, cm (d1 . 3 )

16

100

100

Ainespuu-%:

68

82

Pääpuulaji:

kuusi

mänty

862
11

735
12

0 . 058

o.o68

8 12ll5 :!l24al32 36
Läpimitta, cm (d1 . 3 l

KU!ll.JNNALTAI fiW

.,,.,

... "
0-+>

-~

la:S

.~ ,!:1
.,,;;j

.... § 15
.....3. .

Runkoja , kp1/ha:

.. 0

Keskiläpimitta, c

(dl.3 ):
Rungon keskikoko, runko puu- 3
Leicikon tiheys , runkopuu-m3/ha:

..5~"

0

...

Aines puu-~:

Läpimitta, cm (d1 • 3 )

Kuva 1.

8

Läpimitta, cm (d1 . 3 )

Erityyppisten avohakkuuleimikoiden keskimääräiset runkolukujaltaumat

50

50

53
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KETJU

System 1
Hakkuu

Esikasaus
Btmching

Cutting
KETJU

System 2

~
Kaato

Prosessori palstalla

FeLling

Processor in the
cutting area

~
KETJU

System 3

~
Harvesteri

KETJU

System

4

KETJU

System 5

r::
W'

Välivarastohaketus

Kuormaju.o nto

Upper-landing chi pping
,_.-

Fol'Wl'ding

Väli varastohake tus

Kuormajuonta

Upper-landing chipping

Fol'OXll'ding

Autoonkuomaus + kaukokulj e t us
Loading on to t ruck +

lcng-distance tran.sport

~
Kuormajuonta

Autoonkuorna.us + kaukokuljetus

Fol'Oial'ding

Loading on to truck +
,....-.....-.. ..., lcng-disto=e tran.spor t

, r

Kaato

Puujuonta

FeLling

Pros e s sori varastolla

WhoZ...- tree
ski.dding

Processor at the landing Upper-landing chippi

A.

Autoonkuorn.aus + kaukokuljetus

Loading onto truck +
--...,....,, lcng-disto=e tran.spor t

Kaato-juontakone

Prosessori varastolla

Pe Ller-Skidder

Process or at the

~ing

Väli varastohaketus

Autoonltuorcaus + kaukokuljetus

Upper - landing chippi ng

Loading on to truck +
lcng-dis tance tran.sport

Kuva 2 .

llakkuutä.hteiden kor juuketjut
Logging residue harvesting systema

Leimikoiden teoreettisia hakkuutähdemääriä
koskevat arviot perustuvat .letsäntutkimuslaitoksen laskentamallin antamiin tuloksiin . 3t-1allin antamat tulokset on muutettu
hake-m :eiksi käyttämällä mäntyhakkuut~
dehakkeen kuivapainona 420 kg: aa/hake-m
ja kuusihakkuutähdehakkeen kuivapainona
375 kg:aa/hake-m3 . Tulokset on esitetty
taulukossa 2 . Vertailukohteena on käytetty vastaavaa ainespuun määrää eri leimikkotyypeissä .

2.2

~

Välivarastohaketus

Fig. 2.

Leimikkotyyppien mukaisia korjuukohteita
kuvaamaan valittu leimikkoaineisto sisäl~aa
pystymittaustilastoon kuuluvat avohakkuuleimikot Etelä-Suomen alueelta vuodelta 1974.
Etelä-Suomella tarkoitetaan
tässä PMP-tilaston neljän eteläisimmän piirimetsälautakuntaryhnän toimialuei ta. Pohjois-Suomeen kuuluvat tällöin Kainuun,
Pohjois- Pohjanmaan, Lapin ja Koillis-Suomen
piirimetsälautakuntien toimialueet. Kullekin leimikkotyypille on laskettu ~W-tilas
ton perusteella keskimääräinen puustojakauma . Pystymittausaineistoa voitaneen pitää
päätehakkuuleimikoiden osalta varsin edustavana, joten laskelmien korjuuolosuhteet
edustavat verraten hyvin puustojakauman
osalta avohakkuuleimikoiden keskimääräisiä
korjuuolosuhteita. Keskimääräinen eri leimikkotyyppejä edustava runkolukujakauma
näkyy kuvasta 1.

~:~

Tuotos- ja kustannusperusteet

2 .2.1

Korj uuketjuvaihtoehdot

Leimikon ainespuu- ja hakkuut~~deosan korjuukustannusten laskentamalli sisältää kuvasta 2 näkyvä.t vaihtoehtoiset kor juuketjut.
Korjuuketjussa l leimikon ainespuuosa valmi stetaan tavaralajeiksi hakkuupalstalla
i hmistyönä . _:aldcuutähteet jäävät tällöin
palstalle niin hajalleen, että niiden esikasaaminen ennen metsäkul jetusta on kannattavaa. Esikasaus tehdään liukupuomikuormaimeen asennetulla haravalla . . . ietsäkulj eTAULUKKO 2

Eri l eim:ikkotyyppien t;eor eettiset
hakkuutähdemäärät
Hakkuutäht;eiden
määrä ainespuun
määrään verrattuna, %

Leimikkotyyppi

Pääpuulaj i

Tukkipuuvaltainen
avohakkuu

mänt y
kuusi

18

Keskijäreä
avohakkuu

mänty
kuusi

23
7

Kuitupuuvaltainen
avohakkuu

mänty
kuusi

88

32

35

9

tus suoritetaan levike~ylväillä varust etulla
tavallisella
kuormatraktorilla .
Haketus suoritetaan kaikissa korjuuketjuissa välivarastolla . Korjuuketjussa 2 ainespuu valmistetaan tavaralajeiksi palstalla
toimivalla prosessorityyppisellä monitoimikoneella ja korjuuketjussa 3 harvesterityyppisellä monitoimikoneella. Monitoimikoneen jälkeen hakkuutähteet jäävät kasoihin palstalle eiKä niiden esikasausta
tarvita metsäkuljetusta varten.

Välivarastohakkuri

217,00
76,00

Kaato-juontokone

151,00

Harvesteri

258 , 00

Prosessori

222 , 00

Laahustraktori

115,00

Hakkuumiehen päiväkustannuksiksi on laskettu sosiaalikustannukset mukaan luettuina
175 mk ja päivittäisen työajan pituudeksi
6.6 h.

Ihmis- ja konetyön kustannukset on ~yritty
määrittämään vuoden 1976 puolivälin kustannustason mukaan~ Korjuuketjuihin kuuluvien koneiden tuntikustannuksia laskettaessa
4

Kustannukset,
mk/käyttötunti

on tällöin päädytty taulukon 3 lukuihin.

Ihmis- ja konetyön kustannukset

TAULUKKO

Konetyyppi

Kuormatraktori

Korjuuketjuissa 4 ja 5 puut juonnetaan
kokonaisina välivarastolle. Aines~uu valmistetaan tavaralajeiksi välivarastolla
toimivalla prosessorilla . Hakkuutähteiden
korjuu sisältää ainoastaan välivarastolla
tapahtuvan haketuksen.
2.2.2

Korjuuketjuihin kuuluvien koneiden
käyttötuntikustannukset

TAULUKKO 3

Koneiden siirtokustannukset ovat hakkuutähteiden korjuussa merkittävä kustannuserä
leimikon pienen raaka-ainemäärän vuoksi.

Hakkuutähteiden korjuun tuotosperusteet

Tabl.e

Output conditions for the harvesting of l.ogging residues

Leimikkotyyppi ja pääpuulaji
Type of stand and dominant
tree species
Kuitupuuvaltainen avohakkuu
Pu Z.poood-dominated c Z.earcutting

·letsäkuljetus
Forest haul.age

Esikasaus
Bunching

.
.
3/ha
T1heys
, a1nespuu-m
3
Density, industriaZ. oood m (s)/}wcta:re
30

50

90

30

50

90

Tuotos, hake-m~/käyttötunti
Output, chip m /operation hour
mänty kuusi

-

pine

2.7

4.9

9.0

3.1

3.8

5.1

spruce

7.6

12.4

20 . 0

4.9

6 .6

9.9

Keskijäreä avohakkuu
CZ.ear-cutting of mediumsized trees

Tiheys, ainespuu-m 3/ha
3
Density, industriaZ. oood m (s)/}wcta:re
50

100

150

50

100

150

Tuotos , hake-m~/käyttötunti
Output, chip m / operatien hour

Kuusi -

mänty

pine

2.9

6.2

9.4

spruce

6 .7

13.1

18.3

Tukkipuuvaltainen avohakkuu
Saw l.og-dominated c l.eazocutting

3.1
4.6

.2

5.2

6 .9

9 .1

Tiheys, ainespuu-m3 /ha
3
Density, indus tJ>ia Z. wood m ( s J/}wcta:re

10

125

170

10

125

170

Tuotos, hake-m~/käyttötunti
Output, chip m /operation hour

kuusi -

mänty

10

pine
spruce

2.4
4.9

6.2

8.5

11.1

14.6

3 .2

.2

4.5

6 .2

4.9

1.

Siirtokustannuksia laskettaessa leimikkokohtaiseksi koneiden siirtoajaksi on laskettu ainespuun korjuusta käytettävissä
olevien kokemustietojen perusteella kuormatraktoreiden ja välivarastohakkureiden
osalta 6 h. Koneiden tuntikustannuksista
on laskettu siirron osalle vain muuttuvat
kustannukset.
2.2.3

Ihmis- ja konetyön tuotokset

Tuotosperusteisiin on pyritty kokoamaan
hakkuutähteiden korjuusta nykytilanteesta
käytettävissä olevat tutkimus- ja kokemustiedot.
Tuotosyksikkönä on h~~e-m3 .
Korjuuteknisinä olosuhdetekijöinä leimikkotyyppien lisäksi on otettu huomioon leimikon tiheys, leimikon koko ja metsäkuljetusmatkan pituus . Eri työvaiheiden tuotosperusteet on esitetty hakkuutähteiden korjuun osalta leimikon ainespuuosan tiheyden funktiona taulukossa 4, ja ne koskevat
hakkuun ja metsäkuljetuksen ohjemaksusopimusten hyviä ja keskinkertaisia maastoolosuhteita. t-ietsäkuljetusmatkan pituus
on 300 m.

naisia tutkimustuloksia talteen saaduista
raaka-ainemääristä on toistai seksi niukasti.

2.3

Korjuuketjujen erilliskustannukset

Ainespuun korjuussa suunnittelun ja valvonnan mittauksen, varastopaikan valmis.
tamisen' yms . työvaiheiden aiheuttam1en
leimikkokohtaisten
erilliskustannusten
määrä vaihtelee eri leimikkotyypeissä ja
eri korjuuketjuja käytettäessä.
Erilliskustannusten määriksi on arvioitu Metsätehon puunkorjuun kehittämislaskelmaa varten koottujen tietojen perusteella taulukosta 6 näkyvät kustannusluvut.

TAULUKKO

Kor juuketju

2.2.4

Talteen saadut hakkuutähdemäärät

Korjuuvaiheessa talteen saatuja hakkuutähdemääriä koskevat arviot eri korjuuketjuja
käytettäessä näkyvät taulukosta 5. Varsi-

TAULUKKO 5
TabZ.e

Korjuuvaiheessa talteen saadut
hakkuutähdemäärät

Kor juuketjujen erilliskustannukset
ainespuun korjuussa
x)

länty- ja lehtipuuvaltainen
leimikko

Kuusivaltainen
leimikko

rnk/ainespuu-m3

Välivarastohaketuksessa tuotokseksi on laskettu sekä mänty- että kuusihakkuutähdehakkeen osalta 10. hake-m3 /käyttötunti .
Ainespuun korjuun tuotosperusteet ovat
Hetsätehon puunkorjuun kehittämislaskelman
mukaiset ja ne on esitetty etsätehon tiedotuksessa 336.

6

1
2

3,40

3
4
5
x) Ks. kuvaa 2 , s.

2,50

3,70
2,70

2,10
8 ,60
8,60

2,30
8,60
8 , 60

9

Ainespuun korjuun jälkeen tapahtuvassa hakkuutähteiden korjuussa suunnitteluun, valvontaan ja muihin erilliskustannusten
er11n sisältyvien työvaiheiden vaatiman
työajan tarve on tuotosyksikköä kohti kokemusten mukaan selvästi vähäisempi kuin
ainespuun korjuussa.
Kokemustietojen perusteella erilliskusta~usten määräksi on
laskettu 3,50 mk/hake-m .

Logging r eaidue quanti ties r ecovered in the ha:rveating phaae

Korjuuket ju

%leimikon teoreettisesta
hakkuutähdemäärästä

x)

llarveating
system

% of the theoreticaZ. Z.ogging r esidue quantity of
the stand

1

~5

2- 3

55
30

~

- 5

x) Ks. kuvaa 2, s.

9 -

See p·~ · 1 , p. 9

2 .4

Kaukokuljetuskustannukset

Hakkuutähteiden ja ainespuun eri tavaralajien ainoana kaukokuljetusmuotona on
laskelmissa käytetty autokuljetusta.
Ainespuun kuljetuskustannukset on laskettu
voimassa olevan ohjemaksusopimuksen perusteella. Hakkuutähteiden kaukokulj etuskustannuksia laskettaessa on lähdetty siitä,
että hake puhalletaan välivarastolla epäpuhtauksilta suojaavan peitteen päälle .

11

r aaka-aineen käyttöarvoksi seulonnan ja
puhdistuksen jälkeen mäntyhakkuutähdehakkeelle 60 % ja kuusihakkuutähdehakkeelle
50 %. Vertailukohteena on käytetty vastaavan puulajin kuoretonta kuitupuuhaketta.
Hakkuutähdehaketta on tässä arviossa oletettu käytettävän muun hakkeen joukossa
s iten, että hakkuutähteen määrä on 5 .. . 15%
koko raaka- ainernäärästä .
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2.6

Laskentamenetelmä

0

Kuljetusmatka, km

Kuva 3.

Hakkuutähdehakkeen kaukokuljetuskustannukse t

Autoonkuormaus tapahtuu hakekourall a varustetulla nivelpuomikuormaimella. Hakkuutähteiden kuljetuskalustona on laskelmissa
käytetty täysperävaunuautoja , ~oiden kuljetuskyky on noin 80 hakeirto-m .
Kaukokuljetuskustannusten laskennassa käytetyt
tuotosperusteet ovat Metsätehon tutkimusten mukaisia. Kustannukset on mii.äritetty
ohjemaksusopimusten mukaista laskentatapan
noudattaen. Hakkuutähdehakkeen kaukokuljetuskustannukset on esitetty kuvassa 3 .

2.5

Hakkuutähteiden puuraaka-ainekustannusten määritysperusteet

Hakkuutähderaaka-aineelle ei e s itetä er ikseen tehdashintaa, koska tehdashinta sisältää korjuukustannusten lisäksi ainoastaan
kaukokuljetuskustannukset.
Hitään kantohintaa hakkuutähderaaka-aineelle ei ole
oletettu maksettavaksi .
Hakkuutähteiden
puuraaka-ainekustannuksia koskeviin laskelmiin raaka-aineen käyttäjäksi on valittu massateollisuus.
Hakkuutähdehakkeen käytön edellyttämästä
seulonnan ja puhdistuksen tarpeesta, seulonta- ja puhdistuskustannuksista samoin
kuin raaka-aineen käyttöarvosta ei ole
toistaiseksi käytettävissä yksityiskohtai sia perustietoja. Näiden kustannustekijöiden tehdaskohtainen vaihtelu on lisäksi
huomattavan suuri. Tässä tutkimuksessa käytetyt kustannusperusteet on laadittu massateollisuuden asiantuntijoiden lausuntojen perusteella ja niillä on pyritty kuvaamaan mahdollisuuksien mukaan keskimääräistä tilannetta. Seulonnan ja puhdistuksen yhteydessä syntyväksi raaka-ainehäviöksi on laskettu 15 %, seulonnan ja puh~istuksen kustannuksiksi 20 mk/hake-m3 ja

12

Hakkuutähteiden korjuun taloudellisuutta
koskevat laskelmat on tehty Metsätehossa
kehitettyä atk-sovelteista laskentamallia
käyttäen . Laskentamallin periaatekaavio
on selostettu kokopuina korjuun taloudellisuutta käsittelevässä Metsätehon tiedotuksessa 341.
Hakkuutähteiden korjuuta
on tarkasteltu sellaisen puunhankkijan
kannalta, joka pystyy käyttämään leimikon
ainespuu- ja hakkuutähdeosan.
Tällä perusteella hakkuutähteiden korjuukustannusten laskenta on tehty laskentamallilla
siten, että ensin on määritetty leimikon
korjuu - ja kaukokuljetuskustannukset ja
talteen saadun raaka-aineen mRärä edullisimman ainespuumenetelmän sekä edullisimman leimikon ain espuu- ja hakkuutähdeosan
talteenoton mahdollistavan menetelmÄn mukaan . Kustannukset kohdistuvat leimikon
hakkuutähdeosaan, kun ero. vaihtoehtoisten
korjuumenetelmien
kokonaiskustannusten
erotus jaetaan talteen saatujen raakaainemäärien erotuksella .

3 HAKKUUTÄHTEIDE
3 .1

KORJUUKUSTANNUKSET

Kuitupuuvaltainen avohakkuuleimikko

Hakkuutähteiden korjuukustannusten esittämisessä on menetelty niin, että eri leimikko-olosuhteissa on käytetty halvimman
korjuuketjun mukaisia yksikkökustannuksia .
Maasto-olosuhteet vastaavat hakkuun ja
metsäkuljetuksen ohjemaksusopimusten I ja
II maastoluokkaa .
Hakkuutähteiden korjuukustannukset kuitupuuvaltaisissa avohakkuuleimikoissa näkyvät kuvasta 4 .
äntyvaltaisissa leimikoissa korjuukustannukse~ ovat vielä suurissakin, yli 20~ hake~ :n leimikoissa
80 ... 90 mk hake~ :ä kohti. Tältä tasolta
kustannukset alkavat kohota huomattavasti,
kun leimikon koko jää 100 ... 150 hake-m3: ä
pienemi!läksi.

f

Kuusivaltaisissa leimikoissa hakkuutähteiden korjuukustannukset ovat noin 60 mk
hake-m3:ä kohti, 3 kun leimikon koko on
noin 150 hake-m : ä suurempi .
Leimikon
koon kriittinen raja, jota pienemmissä
leimikoissa kustan~ustaso kohoaa jyrkästi,
on noin 100 hake-m .

3.2

Keskijäreä avohakkuuleimikko
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Hakkuutähteiden korjuukustannukset män~y
valtaisissa keskijäreissä leimikoissa on
esitetty leimikon koon ja tiheyden funktiona kuvassa 5.
Parhaimmissa leimikon
koko- ja tiheysluokissa kus~annustaso on
200 m:n metsäkulj~tusmatkalla 80 mk:n
paikkeilla hake-m :ä kohti .
Korjuuolosuhteiltaan huonoissa leimikoissa kust3nnustaso nousee 100 ... 150 mk:aan hake-m :ä
kohti.
Hakkuutähteiden korjuukustannukset kuusivaltaisissa keskijäreissä leimikoissa näkyvät kuvasta 6 . Kus~annustaso vaih~elee
leimikon eri koko- ja §iheysluokissa 60
mk:sta 100 ffik:aan hake-m :ä koh~i .
Hakkuutähteiden kor j uukustannuksia kuusivaltaisissa metsissä ei voi verrata sellaisinaan mäntyvaltaisten leimikoiden vast aaviin kus~annuksiin, koska samaa ainespuumäärää edustavissa leimik oissa hakkuutäh~eiden määrä
on hyvin eril ainen . Jos
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(341)

(455)
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Leimikon koko, hake-m 3 ( a inespuu-m 3 )

Kuva 4 . Hakkuutähteiden kor juukustannukset. Leimikkotyyppi : kui tupuuvaltainen avohakkuuleimikko . Olosuhteet: pääpuula ji mänty~ metsäkuljetusmatka 200m , leimikon tiheys 18 hake-m-'/ha; pääpuulaji kuusi , metsäkuljetusmatka 200 m, leimikon tiheys 44 hake-m3/ha

leimikoiden tihe~tä mitataan hake4m 3 :einä
ja sekä mänty- että kuusivaltaisen leimikon ti~eydeksi oletetaan esimerkiksi 35
hake-m /ha, ha.kkuutähteiden kor juukustannukset ovat kuusikoissa noin 3 %pienemmät
kuin männiköissä. Leimikon kooksi on täs- 3
sä esimerkkilaskelma~sa valittu 110 hake- m
Mainittu 35 hake4m :n hakkuutähdemäärä
edellyttää männiköissä noin 150 ainespuu-
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Leia.ikon tiheys, bake-m 3 /ha ( a i nespuu-m3 /ba )

( 5)

15
( 67 )
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(112)

Kuva 5. Hakkuutähteiden korjuukustannukset . Leimikkotyyppi :
keskijäreä avohakkuuleimikko. Olosuhteet: pääpuulaji mänty,
metsäkuljetus~tka 200 m
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(126)
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Kuva 6. Hakkuutö.hteiden korjuukustannukset. Leimikkotyyppi:
keskijäreä avohakkuuleimikko. Olosuh teet : päRpuulaji kuusi,
metsäkuljetusmatka 200 m

m3 :n/ha ja kuusikoissa
m3:n/ha tiheyttä.

noin

75 ainespuu-

Leimikon koon suhteellinen vaikutus hakkuutähteiden korjuukustannuksiin näkyy kuvas-

ta 7 . Melko selvå raja, jota pienemmissä
leimikoissa korjuukustannukset alkava~
nousta jyrkästi, osuu noin 100 hak.e-m :n
kohdalle .
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Kuva 7. Leimikon koon vni kut.u!l hnkkuuU\ht.ei <len kor juukust.nnnuk a i in. r.eimikkot.yyppi. : ke~kijii r ci• nvohnkkuulcimikko.
Oloau ht.ec t.: pili1puuln ji m~nt.y , met:~i\kuljctu!lmnt.kll :'00 m,
leimikon tiheys 22 hnke- m /hn ; pii.iipuulnji k~usi , ~~et.siikul
jetusmatka ?.00 m, l e imikon t.iheys 47 hnke- /ha
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Aäntyvaltaisessa leimikossa leimikon koen
suhteellinen vaikutus saadaan muutettua
määrälliseksi kustannusluvuksi, kun suhteellisten yksikkökustannusten arvella 100
kustannuslQ~una
keytetään 91,00 mk :aa
hake-m3: ä kohti. Kuusivaltaisessa leimikossa vas~aava3 yksikkökustannukset ovat
62,00 mk/hake- m .
Leimikon tiheyden suhteellinen vaikutus
korjuukustannuksiin näkyy kuvas~a 8. Suhteellisten yksikkökustannus~en arvella 100
yksikkökustannukset ova~ ~~~yval~aisessa
leimikossa 91,00 Mk/hake-~ ja kuusivaltaisessa leiniY-ossa 62,00 mk/hake-m3.
Eri korjuuketjujen keskinäinen edullisuus
leirnikoissa selviää kuvas~a 9.
~uloksia
ei es:~e~ä erikseen
kuusival~ais~en lei~ikoiden osal~a,
sillä
korjuQ~etjujen edullisuus on
n~~ssä likimäärin sama kuin mäntyval~aisissa leimikoissa . Koska hakkuutähteiden korjuuta
edel~ävä
ainespuun korjuutapa vaikuttaa
hakkuuteh~eiden korjuukus~annuksiin,
korjuuketjujen edullisuuslaskelma~ on ~eh~y
leimikon koko raaka-ainemeärän har~ intaa
koskevina. Korjuukus~annukset on esite~ty
kiin~okuu~iome~riä (m3) koh~i lasket~una
keskimäe.räislukuna, joka t ässä tapauksessa
siis koostuu leimikon ainespuuosan eri ~a
varalajien sekä hakkuu~ähdeosan korjuukus~än~yvaltaisissa

~annuksis~a.

Kokonaiskustannuksiltaan halvin on korjuuketju, jossa leimikon ainespuuosan korjuussa kä~etään hakkuumiehen ja me~sä
traktorin muodostamaa ihmistyöval~aista
korjuuke~jua.
Palstalla toimivan prosessorin kä~töön perustuva korjuuketju on
seuraavaksi edullisin . Tämän kor juuke~jun
yksikkökustannusten ero halvimpaan korjuuvaihtoehtoon verrattuna on pienissä, alle
18 hake-m3:n leimikoissa 3lähes 20 % ja
suurissa, yli 150 hake-m :n le~ikoissa
noin 5 %.
Kokopuujuontoon perustuva~ korjuuvaihtoehdo~ ovat
yksikkökus~annuksiltaan
muita
korjuuvaihtoehtoja selväs~i kalliimpia.
räiden korjuuketjujen epäedullisuus joh~uu lei~kon ainespuuosan korjuun
kustannuseroista muihin korjuuvaihtoehtoihin
verrat~una.
Hakkuutähdeosan korjuussa
välivaras~ohaketuksen osuus kokonaiskustannuksis~a on runsaa~ 50 %,
ja tämä kustannuserä on likimäärin samansuuruinen kaikkia korjuuke~juja käytettäessä . Ainespuuosan korjuukus~annukset muodos~avat lisäksi selvän pääosan leimikon korjuun kokonaiskus~annuksista.
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Kuva 8. Leimikon tiheyden vaikutus hakkuutähteiden
korjuukustannuksiin. Leimikkotyyppi: keskijäreä
avohakkuuleimikko. Olosuhteet: pääpuulaji mänty,
metsäkuljetusmatka 200 m, leimikon koko 128 hake-m3 ;
pääpuulaji kuusi, r.1etsäkuljetusoatka 200 m, leimikon koko 225 hake-m3

Metsäkulje~usmatkan p~~uus

vaikuttaa korjuuketjujen edullisuussuhteisiin si~en,
että lyhyillä metsäkuljetusmatkoilla kokopuujuonteon perustuvien korjuuketjujen
suhteellinen edullisuus lisääntyy. Edullisuussuhteiden muutokset ovat kuitenkin
niin vehäisiä, että korjuuketjujen edullisuusjärjestys säilyy samana 100 . .. 500 m:n
netsäkuljetusmatkoilla.
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Kuva 9 . Eri korjuuketjujen keskinäinen edullisuus,
kun leimikon koko kantoleikkauksen yläpuolineo
raaka-ainemäärä korjataan (kor juuketjut, ks. kuvaa
2 , s. 9) . Leimikkotyyppi: keskijäreä avohakkuuleimikko . Olosuhteet: pääpuulaji oii.nty , l:letsäkuljetusmatka 200 m, leimikon tiheys 22 hake-c3/ha
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Kuva 1 0 . Hakkuutähtei den kor juukustannukset . Leimikkotyyppi :
tukkipuuvaltainen avohakkuuleimikko . Olosuhteet : pääpuulaji
mänty, metsäkuljetusmatka 200m

3.3

Tukkipuuval~ainen

avohakkuuleimikko

5akkuutäh~eiden

korjuukustannuks et ~ukki 
puuvaltaisissa avohakkuuleimikoissa on
esitetty
mäntyvaltais~en
leimikoiden
osal~a kuvassa 10
ja kuusivaltaisten leimikoiden osalta kuvassa 11.
t-1äntyvaltaisissa leimikoissa yksikkökustannukset ovat
200 m:n metsäkuljetusma~kalla parhaiss~

leimikon koko- ja ~iheysluokissa noin 60
mk hake-m3:ä koh~i . Kun leimikon koko jää
alle 70 hake- m3 :n, yksikkökustannukse~
nousevat 90 . .. 100 nk :n tasolle .
Kuusivaltaisissa lei mikoissa kus~annukse ~
ovat narhaissa olosuh~eiss a noi n 50 mk
hake-m3 :ä kohti . Leimikon koon alarajana 3
t ällä kus~annustasolla on noin 140 hake-m
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Kuva 11 . Hakkuutähteiden korjuukustannukset . Lei.o.ikkotyyppi :
tukkipuuvaltainen avohakkuuleil'likko . Olosuhteet : piiäpuulaj i
kuusi , metsäkuljetusmatka 200m
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Kuva 12 . Leimikon koon vaikutus hakkuutähte i den korjuukustannuksiin. Leimi kkotyyppi: tukkipuuvaltainen
avohakkuuleimikko . Olosuhteet: pääpuulaji mänty , metsäkuljetusmatka 200 m, leimikon ~iheys 23 hake-m3/ha;
pääpuulaji kuusi 5 metsäkuljetusmatka 200 m, leimikon
tiheys 40 hake-m /ha

ja tiheyden alarajana noin 35 h~e-m 3 /ha.
Kun leimikon koko jää 50 hake-m :ä pienemmäksi, yksikkökustannukset nousevat myös
kuusivaltaisissa leimikoissa noin 100 mk:n
tasolle hake-m3:ä kohti.
Leimikon koon vaikutus hakkuutähderaakaaineen korjuukustannuksiin näkyy kuvasta
12. Yksikkökustannukset alkavat nousta
jyrkästi sekä menty- e~tä kuusivaltaisissa
leimikoissa, kun leim.ll<:on koko jää noin 100

0

hake-m 3 :ä pienemmäksi. Leimikon koon suh~eellinen vaikutus
saadaan muu~ettua määrälliseksi. kustannusluvuksi, kun suhteellisten yksikkökustannusten arvolla 100
kustannuslukuna käytetään män~yval~aisessa
leimikossa 60,45 mk:aa/hake-m ja kuus~val
~aisessa leimikossa 48,75 mk:aa/hake-m .
Leimikon tiheyden suhteellinen vaikutus
hakkuutähteiden korjuukustannuksiin selviää kuvasta 13.
Suhteellisten yksikkö-
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~imikon tiheys, hak~-.. 3 /ha ( ain~spuu-m 3 /ha)

( mänty ) ( 5)

(kuusi)

Kuva 13. Leicikon tiheyden vaikutus hakkuutähteiden
kor juukustannuksiin. Leimikkotyyppi: tukkipuuvaltainen avoh akkuul~imikko . Olosuhteet : pääpuulaji mänt~,
cetsäkuljetusmatka 200 m, leicikon koko 140 hake-m ;
pääpuulaji kuusi , cetsäkuljetusmatka 200 m, leimikon
koko 220 hake-m3 .
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Kuva 14 . Er i korjuuketj ujen keskinä inen edullisuus,
kun leimikon koko kantoleikkauksen yläpuolineo
raaka-ainemäärä korjataan ( kor juuketjut , ks . kuvaa
2 , s . 9) . Leimikkotyyppi: tukkipuuvaltainen avohakkuule i mikko. Olosuhteet: pääpuulaj i mänty, m3tsä kulj etusmatka 200 m, leimikon t i heys 23 hake-m /ha

1000
(244)

Kuva 15 . Eri kor juuke tjuj en keski näinen edulli suus,
kun leimi kon koko kantolei kkauksen yl äpuolineo
raaka-ainemäärä korj at aan (kor juuketjut , ks . kuvaa
2 , s . 9) . Leimi kkotyyppi : tukki puuvalt ainen avohakkuule i mikko . Ol osuhteet: pääpuulaj i kuusi, me tsäkuljetusmatka 200 m, leimikon tiheys 40 hake- m3/ha

kustannusten arvolla 100 yksikkökustannukset ovat mäntyvaltaisessa leinikossa 60,45
mk/hake-m3 ja kuusivaltaisessa leiuikossa
48 ,75 mk/hake-m3.

4 HAKKUUTÄHTEIDEN PUURAAKA - AINE-

Eri korjuuketjujen edullisuus mäntyvaltaisissa leimikoissa selviää kuvasta 14 ja
kuusivaltaisi~sa leimikoissa kuvasta 15.
Yli 50 hake-m :n leimikoissa kokonaiskus~annuksiltaan halvimmaksi korjuumenetelmäksi osoittautui palstalla toimivan prosessorin käyttöön perustuva korjuuketju ja
seuraavaksi edullisimmaksi palstalla toimivan harvesterin käyttöön perustuva3korjuuketju. Pienissä , alle 40 hake-m :n
leimikoissa ibmis~yövaltai~en korjuuvaihtoehto osoittautui edelleen halvimmaksi korjuutavaksi . Tämä korjuuketjujen keskinäinen edullisuusjärjestys säilyy samana 100
... 500 m:n metsäkuljetusmatkoilla.

Hakkuutäbteiden puuraaka-ainekustannuksia
tarkastellaan seuraavassa pelkästään massateollisuuden kannalta. Tehdaspään kus~an 
nusperusteet esitettiin luvussa 2 .5 (s. 12).

Korjuuketjut, joissa koko puu kuljetetaan
välivarastolle, osoi~tautuivat tukkipuuvaltaisissakin leimikoissa kalleimmiksi.
Kuusivaltaisis s a leimikoissa korjuuketjujen keskinäinen edullisuus on likimäärin
sama kuin mäntyvaltaisissa l eimikoissa.
Nii den korjuuvaihtoehtoj en edullisuus,
J01ssa puu juonnetaan kokonaisena välivarastolle, tosin huononee edelleen mäntyvaltaisiin leimikoihin verra~tuna .
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KUSTANNUKSET

4.1 Keskijäreä avohakkuuleimikko

l.fäntyvaltaisista leimikoista korjattujen
hakkuutäb~eiden puuraaka-ainekustannukset ,
kun kaukokuljetusmatka on 70 km , on esitetty kuvassa 16. Kus~annustaso nousee
parhaissakin leimikon koko- ja tiheysluokissa 200 ~~:n yläpuolelle hake- m3:ä
kohti .
Kuusivaltaisista leimikoista korja~tujen
hakkuutäbteiden puuraaka-ainekustannukset
on esitetty kuvassa 17 . Kustannukset nousevat kuusivaltaisissakin leimikoissa 70
km:n kaukokuljetusmatkalla parhaissa leimikko-olosuhteissa yli 200 mk :n hake- m3:ä
kohti.
Kun hakkuutäbteiden puuraaka-ainekustannuksia verrataan massateollisuuden muiden
raaka-ainevaihtoeh~ojen vastaaviin kus~an
nuksiin, hakkuutäbteiden käyttö havai~aan
ilmeisen epätaloudelliseksi . Tiiden alhainen käyttöarvo aiheuttaa kuitenkin puu-
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Kuvo. 16. llakkuutiihteiden puuro.aka- ainekustannukset. Massateollis uus. Leimikkotyyppi : keskijäreä avohakkuuleimikko. Olosuhteet:
pfv1puulaj i månty, me t siikuljetusmatka 200 m, kaukokuljetusmatka
70 km. Tehd as pään kustannuspe rusteet: raaka-ainehäviö seulonnassa ja puhdis~uksessa 15 %, seulonta- ja puhdistuskustannukset
20 mk/hake-m , raaka-aineen käyttöarvo 60 %
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Kuva 17 . Hakkuutähte i den puuraaka-ainekustannukset. Massateollisuus. Leimikk.otyyppi: keskijäreä avohakkuuleimikk.o. Olosuhteet:
pääpuulaj i kuusi , metsäk.ulj etusmatka 200 m, kaukokulj etuamatka
70 km. Tehdaspään kustannusperusteet : raaka-ainehävi ö seulonnassa ja puhdistuksessa 15 %, seulonta- ja puhdistuskustannukset
20 mk/hake - m3 , raaka-aineen käyttöarvo 50 %
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Kuva 18 . Hakkuutähteiden puuraaka-ainekustannukset . Massateollisuus. Leimikkotyyppi: tukkipuuvaltainen avohakkuuleimikko. Olosuhteet : pääpuulaji mänty, metsäkuljetusmatka 200 m, kaukokuljetusmatka 70 km. Tehdaspään kustannusperusteet : raaka-ainehäviö
seulonnassa ja puhdistuksessa 15 %, seulonta- ja puhdi stuskustannukset 20 mk/hake-m3 , raaka-aineen käyttöarvo 60%

raaka-ainekustannuksista lähes 50 %. Taloudellisuuskysymys muuttuu täten olennaisesti, jos hakkuutähteiden käyttöarvoa saadaan parannettua.
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Kuva 19. Hakkuutähteiden puuraaka-ainekustannukset . ~ssateolli
suus. Leimikkotyyppi : tukkipuuvaltainen avohakkuuleimikko. Olosuhteet: pääpuulaji kuusi , metsäkuljetusmatka 200m , kaukokuljetusmatka 70 km. Tehdaspään kustannusperusteet: raaka-ainehäviö
seulonnassa ja puhdistuksessa 15 %, seulonta- ja puhdistuskustannukset 20 mk/hake-m3 , raaka-aineen käyttöarvo 50%
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Kuva 20 . Hakkuutähteiden puuraaka-ai nekustannusten rakenne. l~assateollisuus.
Leimikkotyyppi : tukkipuuvaltainen avohakkuuleimikko. Olosuhteet: pääpuulaji
kuusi, metsäkuljetusmatka 200m, kaukokuljetusmatka 70 km. Tehdaspään kustannusperusteet: raaka- ainehäviö seulo~assa ja puhdistuksessa 15 %, seulontaja puhdistuskustannukset 20 mk/hake-m , raaka-aineen käyttöarvo 50 %

Fig . 20 . Structure of th2 wod l'QIJ materiaZ coata of Zogging reaidv.ea . Pv.Zp
induatry . Type of marked atand: aawZog-dominated cZear- cutting. Conditiona:
dominant tree apeciea apruce, foreat hauZage diatance 200 m, Zong- diatance
tranaport diatance ?0 km. Coat baaea at th2 miU end: l'QIJ materiaZ Zoa~ in
acreening and cl.eaning 15 Z, acreening and cZeaning coata 20 marks/chip m ( a),
utiZiaation vaZv.e of l'QIJ materiaZ 50 %

vasta 18

ja kuusivaltaisissa leimikoissa
19.
Mäntyval~aisissa leimikoissa
kustannukset ova~ parhaissa leimikon kok~
ja tiheysolosuhteissa noin 180 rnk hake-m :ä
kohti.
Kuusivaltaisissa leimikoissa ne
ova~ vastaavissa olosuht eissa noin 200 mk
hake-m3:ä kohti.
kuvas~a

li akkuu~äh~eiden

puuraaka-ainekustannukset
nousevat siis h..vvin huomattaviksi parhaimmissakin korjuuolosuh~eissa vaihtoehtoisten
puuraaka-ainelajien vastaavii n kustannuksiin verrat~uina.

4 .3

Hakkuutähteiden puuraaka-ainekustannusten rakenne

Hakkuutähteiden puuraaka-ainekus~annusten
rakennetta esittävästä kuvas~a 20 näkyy,
että tehaaspään kustannustekij ä~ aiheuttavat pääosan kokonaiskustannuksista. Tehdaspään kus~annusten osuus, kun kaukokuljetus -

matka on 70 km, on leimikon koon mukaan 64
... 67 % hakkuutähteiden puuraaka-ainekustannuksista.
Kaukokulje~uskustannusten
osuus on kuljetusma~kan pituuden mukaan
vain 5 ... 8% ja korjuukustannusten osuus
25-••• 31 %.
Tehdaspään kustannustekijöistä hakkuutähderaaka-aineen alhainen käyttöarvo aiheuttaa
lisäkustannusten selvän pääosan . Seulonnan
ja puhdistuk~en kustannuksiksi laskettiin
20 mk/hake-m •

5 PÄÄTELI-iÄT
Hakkuutähteiden suurten korjuukustannusten
ja ennen muuta heikkojen laatuominais~uk
sien vuoksi keskeisten perinteellisten puuraaka-ainelajien puuraaka-ainekustannukset
jäävät vielä selvästi hakkuutähteiden puuraaka-ainekustannuksia pienemmiksi.
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Kemiallisen teollisuuden mahdollisuudet
käyttää hakkuutähdehaketta kuitenkin olennaisesti lisääntyvät, kun käytettävissä
on erillisiä, nimenomaan heikkolaatuisen
raaka-aineen käyttöä varten suunniteltuja
valmistuslinjoja. Jos hakkuutähdehakkeen
käyttöarvo saadaan nousemaan esimerkiksi
80 %: iin, merkittävä osa hakkuutähteistä
olisi jo tällöin mahdollista saada taloudellisesti korjatuksi.
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Hakkuutähteillä on lisäksi myös muita potentiaalisia käyttäjiä, esimerkiksi levyteollisuus. Yksi mahdollisuus on käyttää
hakkuu~ähtei~ä lämpöenergian
tuotantoon,
sillä kuivan hakkuutähdeb~~een polttoarvo
on käytettävissä olevien tietojen mukaan
suhteellisen ~vvä.
Koska bakkuutähteiden
käyttömahdollisuudet ilneisesti aikaa myöten paranevat merkittävästi, on tärkeää,
että hakkuutäh~eiden korjuun kehittämis~ä
edelleen jatketaan.
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ECONOMICALNESS OF HARVESTING LOGGING RESIDUES
By

Airi Eskelinen, Markku Melkko, and Heikki Vesikallio

S u mma r y

Branches and waste stemwood smaller than
the minimum diameter of industrial wood
that are left in the forest after the harvesting of stemwood are still a residual
raw material reserve for the Finnish forest industry. ~fforts to develop the technique of harvesting these so-called logging residues have succeeded in the last
few years to the point they can now be used
to recover residues amounting to an estimated 20 per cent of the logging quantity
of industrial wood . In a normal logging
year this is equivalent to an annual raw
material supply of about 8 ~llion logging
residue chip m3 (solid measure) .
The aim of this study was to examine the
economicalness of harvesting loggi ng r esidues, i . e., branches and tops. The calculations were based on direct operating costs
at the cost and technology level of mid1976. The pulp industry was selected as
the user of logging residues.
Logging residue harvesting costs of 3 50 • ..
70 marks per logging residue chip m harvested in the c1ear-cutting stands with
optimal harvesting conditions were achieved
in the stu~y. The stand size must ~e over
.150 chip m , density over 20 chip m /hectare and the forest haulage distance must
be 1ess than 300 m.
In the average harvesting conditions of
c1ear-cutting areas the costs of harvesting
1ogging r .esidues amounted to 70 . •. JOO marks
per chip m3 .
In the calculation of the mi11 price of
1ogging residue chips the costs of 1ongdistance transport of 1ogging residues
ranged 3 from approx. 8 to about 35 marks per
chip m over distances of 5 •.. 300 km.
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In the calculation of the wood raw mat~ial
costs of 1ogging residues, the uti1isation
value of 1ogging residue pine chips was estimated at 60 per cent and that of 1ogging
residue spruce chips at 50 per cent of the
uti1isation value of barked pulpwood chips
of these two tree species. It was assumed
in determining the uti1isation values that
1ogging residue chips are mixed with
other chips in ratios of 5 .•. 15 per cent.
The share of screening and c1eaning was
assumed to be 15 per cent .
Given these conditions, the wood raw materia1 costs of 1ogging residues rose even
in the very best cir3umstances to 180 ..•
200 marks per chip m . Th3y amounted to
200 •• . 300 marks per chip m in the average
harvest ing conditions of c1ear-cutting
stands. The comparab1e costs of the
traditional wood raw material types in the
present situation are sti11 we11 be1ow the
1ogging residue costs.
However, the chemical industry's scope for
uti1ising 1ogging residue chips improves
essentia11y if separate production lines
planned expressly for poor quality raw
material are available. If the situation
changes enough to raise the uti1isation
value of the logging residue raw material
to 80 per cent, it ought to be possible to
bring a significant proportion of logging
residues within the range of economical
harvesting. Logging residues have other
potential uses, too, such as wood panel
and thermal energy production .
As the
usability of logging residues wi11 obvious1y improve significantly in the long
term, it is important to deve1op the har vesting of logging residues further.
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