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TIIVISTELMA' 

Tutkimuksessa selvitetään osapuukorjuun 
käyttömahdollisuuksia ja vaikutuksia mies
työnä tehtävään hakkuuseen ja kuormatrak
torilla suoritettavaan metsäkuljetukseen 
havupuuvaltaisissa leimikoissa . Menetel
mässä pienet, rinnankorkeudeltaan alle 
13 cm:n puut käsiteltiin kokopuina ja sitä 
suuremmista puista valmistettiin tyvestä 
lukien yksi tai kaksi noin 6 m:n pituista 
karsittua tavaralajipölkkyä . 

Osapuumenetelmässä ainesrunkopuu (minimi
latvaläpimitta 6 cm) jakautui karsittuun 
ja karsimattomaan osaan suhteessa 56 : 44 . 
Metsästä saatava raaka- ainemäärä lisääntyi 
oksien, latvusten ja alamittaisten puiden 
ansiosta JJ %. Se oli kuitenkin vain po
tentiaalinen lisäys, sillä välivarastolta 
haketuksen jälkeen käyttöpaikalle lähtenyt 
lisäraaka- aineen määrä oli 25 %. Hakkuussa, 
metsäkuljetuksessa, välivarastoinnissa ja 
välivarastohaketuksessa lisäraaka- aineen 
hävikki oli 24 %. 
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Hakkuusaa saavutettiin pienimp~a puita 
(D1 . J 11 cm tai alle) käsiteltäessä yli 50 
%:n ja sitä suurempia puita käsiteltäessä 
noin 1/J:n ajansäästö verrattuna pitkän 
kuitupuun tavanomaiseen suorintahakkuuseen . 

Metsäkuljetuksen kokonaistuottavuus kuu
tioyksikköä kohti oli osapuumenetelmässä 
16 - 18 % pienempi kuin suorintaan perus 
tuvassa tavaralajimenetelmässä ajomatkan 
ollessa 250 m. Kun ajomatka pitenee, ero 
tavaralajimenetelmään kasvaa . Sopivissa 
olosuhteissa eroa voitaneen pienentää aja
malla osapuumenetelmässä tavaralajiosuuden 
ja kokopuuosuuden sekakuormia . 

Osapuumenetelmässä saavutettiin ajankäy
tön perusteella 16 %:n kustannussäästö kor
juusaa talteen saatua kokonaispuumäärää 
kohti . Osapuumenetelmää laajemmin käyttä
mällä olisi ilmeisesti mahdollista keven
tää korjuuorganisaatiota . Se lisää jonkin 
verran osapuumenetelmän edullisuutta kor
juuvaiheessa . 



1 JOHDANTO 

Tutkimus selvittää tavaralaj ikorjuun yh
teydessä tapahtuvan osapuukorjuun käyttö
mahdollisuuksia ja vaikutuksia miestyönä 
tehtävään hakkuuseen ja kuormatraktorilla 
suoritettavaan metsäkuljetukseen havupuu
valtaisissa leimikoissa. Korjuussa saa
tava karsimaton osa puusta on tarkoitettu 
käytettäväksi sulfaattiselluloosan raaka
aineeksi ja siihen soveltumattomilta osin 
energian tuotantoon. 

Tutkimus on suoritettu yhdessä Veitsiluo
to Oy:n kanssa. Erityisesti vaikuttivat 
tutkimuksen onnistumiseen metsänhoitajat 
M. Hovi ja K. Parviainen, metsäteknikko 
S. Korteniemi ja hakkuuneuvoja K. Julku
nen. Tutkimus kuuluu osana laajempaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön osarahoi
tuksella suoritettavaan tutkimusprojektiin 
"Energiapuun korjuu teollisuuspuun korjuun 
yhteydessä". 

2 MENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO 

2.1 Aineiston keruu 

Tutkimuksen kenttätyöt suoritettiin syys
kesän ja syksyn 1981 aikana Simossa . Li
säksi kerättiin suppea aineisto erikokois
ten havupuurunkojen tavaralajiosuuden 
( = karsitun osuuden) minimilatvaläpimitan 
muutosten vaikutuksesta hakkuun ajanmenek
kiin. Tämä aineisto kerättiin Enso
Gutzeit Oy:n työmailla Helsingin ympäris
tössä. 

Osapuumenetelmässä hakkuumies kaatoi ensin 
pienet, 5 - 11 cm:n l äpimittaluokkiin kuu
luvat puut siirtelykaatona . Sen jälkeen 
kaadettiin suuremmat rungot ja niiden ty
veltä karsittiin ja katkottiin yksi tai 
kaks i noin 6 m:n pituis ta pölkkyä . Loppu
osa rungosta jätettiin karsimatta. Jä
reistä mäntyrungoista valmistettiin saha
tukkeja. Hakkuu eteni porrastettuna siten, 
että pienten runkojen siirtelykaato oli 
5 - 10 metriä edel l ä suurten runkojen hak-

kuuta. Metsäkuljetuksessa ajettiin ensin 
karsittu tavaralajiosuus ja sitten karsi
maton hakepuuosuus, ts. pienet kokopuut 
ja isompien puiden karsimattomat latva
osat. 

Tutkitun osapuukorjuumenetelmän sitomisek
si tavanomaiseen tavaralaj ikorj uuseen ke
rättiin samoista olosuhteista vertailuai
neisto pitkän kuitupuun ja sahatukin suo
rintahakkuusta ja metsäkuljetuksesta. Ajo
uraväli oli sekä osapuumenetelmässä että 
vertailumenetelmässä 17 - 18 m ja hakkuu 
oli avohakkuuta. 

2.2 Aineiston määrä ja laatu 

Hakkuussa seurattiin viiden hakkuumiehen 
työtä. Kaikki olivat ammattitaitoisia 
vakinaisia metsureita. Metsäkuljetus suo
ritettiin keskikokoisella kuormatrakto
rilla (Ford Teg). Traktorisaa oli vakio
kuormain, jonka ulottuvuus oli noin 5.5 m. 

Taulukossa 1 esitettävät puustotiedot vas
taavat menetelmittäin kaikkien hakkuumies
ten keskimääräisolosuhteita. Kuutiomäärät 
tarkoittavat sekä osapuu- että vertailume
netelmässä poistettujen runkojen ainespuu
sisältöä, ts. runkopuuta 6 cm:n latvaläpi
mittaan ilman oksia. 

TAULUKKO 1 Tutkimusaineisto 

Osapuumenet elmä 
Vert ailumenetelmä 
(• suorint a) 

Er i ttely 

Mänt y Kuusi 
Lehti 

Mänty !Kuusi 
Leht i 

puu puu 

m3/runko 0 . 122 0 . 050 0.065 0 . 13310.057 0.079 
(ainespuuta) 

J 

" 1 ° o:: l 1 0.08> 1 % kuut io- 36 40 24 36 
määräs t Ä 

Aineis t o , m 3 168. 74 94 . 02 
(ainespuuta) 
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3 TUTKIMUSTULOKSET 

3.1 Korjuussa talteen saatava puumäärä 

Osapuumenetelmässä ainesrunkopuu (minimi
latvaläpimitta 6 cm) jakautui karsittuun 
ja karsimattomaan osaan suhteessa 56 : 44 
(taulukko 2). Karsimattomassa osuudessa 
ovat mukana myös ne ainespuun mitat täyt
tävät rungot, joista ei tavaralajiosuutta 
otettu, ts. rinnankorkeudeltaan 7 11 
cm:n läpimittaluokkiin kuuluvat puut. Osa 
7 cm:n läpimittaluokan puista ei kuiten
kaan täyttänyt ainespuun mittoja. 

Pääosasta 13 cm:n läpimittaluokan ja sitä 
suuremmista puista tehtiin vain yksi noin 
6 m:n karsittu ~avaralajipölkky. Ainoas
taan 14 % runkoluvusta oli puita, joista 
tehtiin kaksi tavaralajipölkkyä. Kolmen 
pölkyn puita oli vain satunnaisesti. Kaik
ki kahden tai kolmen tavaralajipölkyn puut 
olivat joko mäntysahatukkipuita tai järei
tä haapoja. Mäntytukkipuut olivat pituus
luokkaa 1 ja muut runkolajit pituusluok
kaa 2. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan piti kar
situn ja karsimattoman puunosan rajaläpi
mitan osapuumenetelmässä olla noin 10 cm. 
Kun valtaosasta puita tehtiin vain yksi 
6 m:n karsittu pölkky, rajaläpimitta nousi 
selvästi tavoiteitua suuremmaksi. Ainoas-

Karsitun rungonosan 
latvallpi•itta, c• 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

/"" 
/ 

/ 

V 
V 

/ 

V 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J J8 

TAULUKKO 2 Osapuumenetelmässä talteensaadut 
puumäärät 

Erittely Tavara-
lajiosuus 

Metsästä (palstalta) saatava 
puumäärä 

% ainespuun kuutiomäärästä 56 
3 ainespuuta (6 cm:n latva-m 

läpimitta) 94.49 

m3 lisäraaka-ainetta (oksat + 
latvat + alamittaiset rungot) 
palstalla 

Potentiaalinen lisäraaka- aine-
33 prosentti metsässä 

Välivarastolea käyttöpaikalle 
lähtevä puumäärä (välivarasto-
haketuksen jälkeen) 

3 ainespuuta ( 6 cm:n latva-m 
läpimitta) 94.49 

m3 lisäraaka-ainetta . 
Lisäraaka-aineprosentti väli-

25 varastohaketuksen jälkeen 

Kokopuu-
osuus 

44 

74.25 

55.69 

74.25 

42.32 

taan 13 cm:n läpimittaluokkaan kuuluvilla 
puilla rajaläpimitta jäi 10 cm: iin tai 
jopa vähän sen alle (kuva 1). Karsitun 
osuuden latvaläpimitta vaihteli 6: sta 28 
cm:iin keskimääräisen latvaläpimitan ol
lessa 13.4 cm. Hakkuumiehittäin se ei mer
kittävästi vaihdellut. 

V 
~ 

/ 

V V 
L 

V 

-

J J 0 "J11 J12 Jlreyslk. 

0 0.100 0.150 0.200 0.050 0.450 ~ ~ 0. 250 0.300 0.400 0.350 
----------~13---1T5---1°7------~19~-----2r1----------n,------2T5----------2~7-------

~ .3' ca 

Kuva 1. Karsitun rungonosan Latvaläpimitta tehtäessä yksi noin 6 m·n pituinen, karsittu pölkky 
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Suhteellinen 
karsi nta-katkonta-ai ka 

80 

60 -· K us · n ---

{
Karsinta ja 
katkonta 
6 cm: n latva
läpimittaan 

!---'-~-
r-·..:.- --r. ~- 1--. 1--

v" 02 
1--.. 10!!~ -- -- -- Kaf.sinta ja 

t-~änt 
~ V 

V leh \ pUU 

~ 
Ko ~puun 

~ Os etel11 llä 
11iste ut f puUlle 

va va 11iste ut pu t pul 

40 

20 

J1 JZ J3 J4 J5 J6 J7 

0 0.050 0.100 0.150 

-- t-- ~o-_ 

J8 J9 J10 

0.200 0.250 0.300 0 .350 

J11 

---;;;;:;:;;; 
}

katkonta 
kesk imäärin 

0.400 

·- 13 cm:n la t va
läpilli ttaan 

J1 2 Järeys lk . 

0.450 Rungon koko. 
m3 

Kuva 2. Osapuumenetelmän suhteellinen karsinta-katkonta-aika. 100 kars inta-kat konta 
perinteisessä tavaralajimenetelmässä 

Pienet, 5 ja 7 cm:n läpimittaluokkiin kuu
luvat alamittaiset puut oksineen ja aines
puun mitat täyttävien puiden oksat ja lat
vat lisäsivät metsästä saatavaa raaka-aine
määrää osapuumenetelmässä 33 % (taulukko 
2). Kuusen oksaisuusluokka oli 3 - 4 ja 
männyn ja lehtipuun 2. Raaka-ainelisäys 
on kuitenkin vain potentiaalinen, sillä 
välivarastolta haketuksen jälkeen käyttö
paikalle lähtenyt lisäraaka-aineen määrä 
oli 25 %. Hakkuussa, metsäkuljetuksessa, 
välivarastoinnissa ja välivarastohaketuk
sessa lisäraaka-aineen hävikki oli siis 
24 % lisäraaka-ainemäärästä. 

3.2 Hakkuu 

Osapuukorjuussa on hakkuumiehen työ nopeu
tunut perinteisiin hakkuumenetelmiin ver-
rattuna. Siihen on vaikuttanut pääosin se, 
että karsinta on osittain ja pieniä puita 
käsiteltäessä täysin jätetty pois, ja j on
kin verran myös se, että katkonta- ja ka
saustyö ovat vähentyneet. 

Kuusen karsittavan ja katkottavan puunosan 
muuttaminen 6 cm:n minimilatvaläpimitasta 
noin 13 cm:n läpimittaan on oksaisuuden 
mukaan supistanut karsinta-aikaa 40 - 60 % 
(kuva 2). Suhteellinen ajansäästö on sitä 
suurempi mitä suuremmista ja oksaisemmista 
puista on kyse. Männyn osalta vastaava 
ajansäästö on 50 - 80 % ja lehtipuiden 
55 - 75 % oksaisuusluokan ollessa 2. 

Karsinnan ajansäästö suurenee 
kasvaessa paljolti siksi, että 

puun koon 
karsitun 

ja karsimattoman puunosan rajaläpimitta 
kasvoi puun koon suuretessa (ks. kuvaa 1, 
s. 6). Perinteinen kuitupuuosuus voidaan 
säilyttää suurempana käyttämällä yhden 
pitkän kuitupuun teon lisänä esimerkiksi 
3 m:n apumittaa ja tekemällä puusta aina, 
kun se on mahdollista, kaksi tai kolme 
pitkää kuitupuupölkkyä. Jos menetellään 
näin, ts. puut koosta riippumatta karsi
taan 10 cm:n läpimittaan, ei karsinta
ajassa saada sellaista säästöä kuin tutki
tussa tapauksessa, kuten kuva 3 osoittaa. 

Suhteellinen 
k•l"sint•-•tka 

90r----.---------------.--------------.-----~~ 

7ot---~--------------~~~--~~--~~--~~~ 

18 15 12 10 

Kuva 3. Rungon suhteell inen karsinta-aika kars i ttaessa 
er i latvaläpimittoihin (100 = karsinta 6 cro:n latva
läpimittaan) 

7 



Jos järeitä sahapuunkokoisia runkoja käsi
teltäessä käytetään 18 cm:n karsintarajan 
asemesta 10 cm:n karsintarajaa, putoaa 
karsinta-ajassa saatava säästö noin SO : stä 
10 %:iin, kun kumpaakin verrataan karsin
taan 6 cm:n läpimittaan . Puun koon piene
tessä suhteellisen ajansäästön muutokset 
ovat samansuuntaiset, joskin säästö on 10 
cm:n karsintarajaaukio tehtäessä selvästi 
suurempi kuin järeitä puita käsiteltäessä . 
Karsinnan ajansäästöarvoihin eri läpimit
toihin karsittaessa vaikuttaa myös puun 
oksaisuus. Kuvassa 3 esitetyt suhteelli
set karsinta- ajat koskevat oksaisuusluok
kien 3 4 kuusia ja oksaisuusluokan 2 
mäntyjä. 

Kuvasta 4 ilmenevät osapuumenetelmän ja 
perinteisen tavaralajimenetelmän hakkuun 
ajanmenekit, min/puu, puulajeittain kaik
kien viiden hakkuumiehen aikojen keskiar
vona . Pienimpiä puita (D1 3 11 cm tai 
alle) käsiteltäessä, jotka Jå1vät kokonai
suudessaan karsimatta ja katkomatta, pääs
tään yli 50 %:n ajansäästöön perinteiseen 
tavaralaj ihakkuuseen verrattuna (taulukko 
3) ja sitä suurempia puita käsiteltäessä 
osapuumenetelmällä saatu ajansäästö on 

6.0 
1osapu~menet!lmä 1 1 1 
Part-t~ee method 

TAULUKKO 3 

Rungon 
käyt t öosa 
6 cm:n 
la t valäpi-
mitt~an , 

m 

0.025 

0.050 

0.075 

0.100 

0.125 

0.175 

0 . 225 

0 . 275 

0.325 

0.375 

0.450 

Hakkuun suhteellinen ajanmenekki 
osapuumenetelmässä. 100 • suorintahakkuu 

Män t y Kuusi Lehti- Suhteellinen 
puu ajanmenekki, jos 

tavaralajiosuus 
olisi otettu 10 

Suhteellinen cm:n läpimittaan 
ajanmenekki (kaikki puulajit) 

50 38 48 

} 44 31 45 ei muutosta 

57 64 62 

62 68 66 76 

64 70 67 83 

65 67 68 87 

65 67 68 89 

64 65 67 91 

63 63 66 93 

62 61 66 94 

61 60 66 95 

noin 1/3 suorintahakkuuseen verrattuna . 
Jos tutkimuksessa olisi noudatettu alun 
perin kaavailtua 10 cm:n karsintarajaa, 
olisi hakkuussa saavutettava ajansäästö 
jäänyt huomattavasti pienemmäksi • 

.,... Kuusi 
.,....,... Spruce 

--- Tavarataj imenetelmä <= suor i nta) 
Sho~twood method (= straightening) 

5.0 +-~~---+--~----+---~--~---+----r---T-~~---+----~,,~+---~---+--~~-----_,~Mänty 
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t: 
"' 1 
0 

""' c 
::> 
L .... 
c 
e 

""' ""' .. 
c .. 
E 
c .. .. 
0 
-"' .. ... 

3.0 

0 0.050 

~· .-'- Pine ,, ,, ,, 

0.100 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 
Rungon koko, m3 - Stem si.u, soli.d m3 

Kuva 4. Hakkuun tehoajanmene kki 

FitJ . 4. Expendi ture of effective time on cutting 



Jos karsimattoman osuuden jatkokäsittely 
osapuumenetelmässä perustuu, kuten tässä 
tapauksessa , välivarastolla (tai sen jäl
keen) oksineen tapahtuvaan haketukseen, 
saattaa "yhden karsitun 6 m:n kuitupuu
pölkyn menetelmä" johtaa liian pieneen 
perinteisen kuitupuun osuuteen. Tällöin 
kuidutuksen kannalta hyvälaatuista runko
puuosuutta siirtyy liiaksi käyttöarvoltaan 
huonompilaatuiseen kokopuuosuuteen. Osa
puumenetelmä saattaisi tässä tapauksessa 
olla mielekkäämpi, jos karsimattoman osuu
den jatkokäsittely perustuisi kaukokulje
tukseen oksineen, kuorineen ja neulasineen 
ja sen jälkeiseen jalostus- ja energia
käyttöön menevän osuuden erotteluun. Täl
lainen jatkokäsittelymuoto on esimerkiksi 
puiden ka rsimattomien osien kuivarummutus, 
jolloin energiakäyttöön menevä osuus saa
daan "kuorittua ja karsittua" jalostukseen 
menevästä osasta helpommin kuin haketuksen 
jälkeen. Tällöin kuitenkin tulee kyseen
alaiseksi, onko perusteltua valmistaa mies
työnä yhtäkään karsittua pölkkyä vaan ai
noastaan kaataa puut ja esimerkiksi kuor
matraktorin kuormaimessa olevalla koura
sahalla katkaista karsimattomat puut met
säkuljetuksen yhteydessä eri käsittelyvai
heille sopivaan pituuteen . 

3 .3 Metsäkuljetus 

Metsäkuljetuksessa kuormaus oli hitainta 
ajettaessa osapuumenetelmän karsimatoota 

Kuor~usaika , 
•in/• 

osuutta . Jos osapuun kuormausta tarkas
tellaan karsimattomaan osuuteen sisälty
vän ainespuun mitat täyttävän runkopuun 
pohjalta, on kuormausaika kuvassa 5 esi
tettyä huomattavasti suurempi . Karsimat
tomaan osuuteeuhan osapuumenetelmässä si
sältyi 75 %:n lisäraaka- aineosuus. Osa
puumenetelmän tavaralajiosuus on vastaa
vasti ollut nopeinta kuormata . Tämä joh
tuu siitä, että osapuumenetelmän tavara
laj ipölkyt olivat suurempia kuin vastaa
vissa olosuhteissa tavanomaisella tavara
lajimenetelmällä valmistetut pölkyt. Osa
puumenetelmän tavaralajiosuuden ajotiheys 
on kuitenkin pienempi kuin varsinaisessa 
tavaralajimenetelmässä vastaavissa leimik
ko- oloissa. Sen vuoksi osapuumenetelmässä 
karsitun osuudenkin kuormaus on hitaampaa 
kuin suoritun rangan kuormaus tavaralaji
menetelmässä . 

Osapuukuormien purkaminen oli hieman hi
taampaa kuin tavaralajikuormien. 9sapuu
kuormien koko oli keskimäärin 5 . 9 m koko
puuta, kun h~puun tavaralajikuormien 
k~ko oli 9. 5 m ja lehtipuukuormien 9 . 0 
m • Tutkimustyömaalla ei ajettu ns . seka
kuormia, ts . osapuun päälle tai väliin ei 
kuormattu tavaralajikerrosta . Näin mene
tellen kuorman kokoa olisi voitu suurentaa, 
kuten esimerkiksi Metsätehon katsauksessa 
10/1982 esitetään . Saavutettava etu olisi 
kuitenkin ollut kyseenalainen, koska pals
tat olivat niin lyhyitä, että osapuukuor
man ollessa täysi traktori oli hyvin lä-

1 = OSOPI umenete l~ ~ · kokopu osuus 

E~ 
8 

2 = Tava ala j i•ene elmä , su ri ttu le~ ipuu 

3 = Tava alajimene elmä , s u ri ttu ha' ~puu 

\ ·~ 4 = OSOPI lu11enetel1 i , tavara a j i osuus 
7 

\ '\. ~ \ '\ 

K'\ ~ \ 
........... 

6 

" 
,, ............... r---'' ~' '· ---, ......... _ 
~ ------~ -------

3 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Tiheys • • 3 1 100 • ajouraa 

Kuva 5. Kuor ausaika Casapuumenete lmän kokopuuosuuden kuormausa ika . 
min/kokopuu- 3) 
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;:. . ., .., 
g 
~ 10 

"' 1 
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-~ 8 

~ 
~ 
ei> c ., 6 E c .. .. 
0 

.z= ., 
1-

0 

OsaLumenetel~ä . kokop~uosuus 1 
1 1 = 

1\ Part- tree method, whole- tree portion 

2 = Tavaralajimenetelmä , suorittu lehtipuu -

\ 
Shortwood method, straightened hardwood 

3 = Tavaralajimenetelmä , suorittu havupuu 
Shortwood method, straightened sof twood 

4 = Osapuumenetelmä, tavaralajiosuus -
2 ~ 

Part- tree method, shor twood portion 

3 \ r---~~ 

l~~ ..... 
1' ........... 

~ ...... --- --- ~---1-... 1-----t----

2 4 6 8 10 12 14 16 

Ti heys. m3 1 100 m ajouraa- Density, solid m3 1 100 m of strip road 

Kuva 6. Metsäkuljetuksen tehoajanmenekki (osapuumenetelmän 
kokopuuosuuden ajanmenekki, min/kokopuu-~). Ajomatka250m 

Fig . 6. Expenditure of effective time on f or es t haulage 
(expenditure of time on the whole- tree portion of the part- tree 
method, min 1 solid m3 who!e- tree). Haulage dis tance 250m 

hellä varastoa. Sekakuormina-ajo edellyt
tääkin, että ajopalsta on muodoltaan sii
hen sopiva, ennen muuta tarpeeksi pitkä. 
Lisäksi varastotilan olisi oltava sellai
nen, että osapuu- ja tavaralajiosuudet 
voidaan purkaa samasta pisteestä eri puo
lille traktoria. Näin ainakin silloin, 

kun samaa tavaralajia on kuormassa useam
massa kerroksessa. 

Osapuun metsäkuljetuksen ajanmenekki oli 
noin 1/3 suurempi kuin suoritun pitkän 
kuitupuun ajanmenekki (kuva 6). Metsäkul
jetusta kokonaisuudessaan tarkasteltaessa 
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Fig . 7 . The average forest haulage output weighted by the hauled tree and timber 
assortment quantities of the stand, solid m3 1 gross effective hour (= 0 . 93 :r e ective hour). 
Haulage distance 250 m 



on otettava huomioon se, että osapuumene
telmässä ajettava kokonaispuumäärä jakau
tuu kahteen osaan, mikä vaikuttaa ajoti
heyttä pienentävästi . Toisaalta pinta
alayksiköitä ajettava puumäärä on oksista, 
latvuksista ja alamittaisista puista tule
van lisäraaka- aineen vuoksi suurempi kuin 
perinteisissä tavaralajimenetelmissä . 

Metsäkuljetuksen kokonaistuotos ajettua 
kuutioyksikköä kohti oli osapuumenetel
mässä 16 - 18 % pienempi kuin tavaralaji
menetelmässä ajomatkan ollessa 250 m (kuva 
7). Kun ajomatka pitenee, ero tavaralaji
menetelmään kasvaa. Sopivissa olosuhteissa 
voitaneen eroa pienentää ajamalla osapuu
menetelmässä sekakuormia. 

3.4 Tulosten tarkastelua 

Kustannustarkastelussa rajoitutaan pelkäs
tään puun korjuukustannuksiin (taulukko 4) . 
Ne ovat vain osa puunhankinnan kokonaiskus
tannuksista . Toisaalta ilmeisesti ainoas
taan n~~ssä osapuumenetelmiä käyttämällä 
on mahdollista saavuttaa suoranaista kus
tannussäästöä perinteisiin puunhankinta
menetelmiin verrattuna . 

Taulukon 4 kustannukset vastaavat Pohjois
Suomen kesän 1982 palkka- ja maksutasoa. 

Niihin sisältyy hakkuuvaiheen osalta 53 % 
sosiaalikustannuksia, kun taas ns . yleis
kustannuksia niihin ei sisälly . Ne on 
laskettu tutkimusleimikon olosuhteita vas
taav~ksi. Leimikon tiheytenä on käytetty 
80 m :ä ainespuuta hehtaarilla ja ajomat
kana metsäkuljetuksessa 250 m: ä . Osapuu
menetelmässä kustannuksiin sisältyy _myös 
ainespuun mitat täyttämä ttömien pienten 
puiden hakkuu ja metsäkuljetus . 

Osapuumenetelmässä saavutettiin ajankäytön 
perusteella 16 %: n kustannussäästö kor
juussa talteen saatua kokonaispuumäärää 
kohti. Mikäli karsitun ja karsimattoman 
puunosan rajaläpimitta olisi kaikilla 13 
cm ja sitä suurempia puita käsiteltäessä 
ollut alun perin suunniteltu 10 cm, olisi 
kustannussäästö ollut hieman pienempi . 
Osapuumenetelmää laajemmin käyttämällä 
olisi ilmeisesti mahdollista keventää kor
juuorganisaatiota ja pienentää siitä ai
heutuvia kustannuksia. Se lisää jonkin 
verran osapuumenetelmän edullisuutta kor
juuvaiheessa . 

Osapuumenetelmien soveltuvuutta ja talou
dellisuutta tarkasteltaessa korjuuvaihees
sa saavutettavat kustannussäästöt ovat 
vain yksi osatekijä . Muita asiaan vaikut
tavia seikkoja ovat mm. seuraavat . 

TAULUKKO 4 
Table 

Korjuukus t annukse t 
Harvesting costs 

Osapuumenetelmä - Part- tree method 

Tavaralajiosuuden ja Tavaralajiosuuden ja 
Tavaralajimenetelmä osapuun rajaläpimitta osapuun rajaläpimitta 

Erittely (• suorinta) tutkimuksen mukainen 10 cm 

Itemisation Shor t:IX>od method The diameter U.mit of The diameter U.mit of 
(= straightening) the shortwood partion 

and the part-wood 
the shortuood partion 
and the part-wood 

par tion in accordance partion 10 cm 
!Jith the study 

mk 1 m 3 ainespuut a - marks 1 solid m3 industrial l'OlDidJ.x>od 

Hakkuu - Cutting 24 , 35 

Metsäkuljetus 
Fores t hau lage 15 , 40 

Yhteensä - Total 39 , 75 

mk 1 m3 kokopuuta 
marks 1 solid mJ uhote-tree 39 , 75 

Säästö3korjuussa, 
mk 1 m kokopuuta 
Saving in harvesting costs, 
marks 1 solid m3 uhote-tree 

* Lisäraaka-ainetta 25 % haketuksen jälkeen välivarastolla 
Additional l'aiJ material 25 S after chipping at the landing 

•• Lisäraaka-ainetta 15 % haketuksen jälkeen välivarastolla 
Additional l'aiJ material 15 S after chipping at the landing 

13 , 70 16 , 15 

27 , 45 22,60 

41 ,15 38 , 75 

33 , 20* 33,70** 

6 , 55 6,05 
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Korjuutyövoiman tarpeen pieneneminen ja 
työvoiman tarjonta. 

Ihmistyönä suoritettavan hakkuun kil
pailukyvyn paraneminen koneelliseen hak
kuuseen verrattuna. 

Koneellisten korjuumenetelmien soveltu
vuus ja taloudellisuus osapuumene tel
missä . 

Massateollisuuden perinteisen raaka
aineen tarve/saatavuus. 

Perinteisen kuitupuun tietyltä hankinta
alueelta saatavan määrän pienentymisen 
merkitys. 

Osapuumenetelmällä saatavan lisäraaka
aineen kantohinta. 

Energiakäyttöön tarkoitetun osapuumene
telmällä saatavan raaka-aineen tarve ja 
arvo vaihtoehtoisiin energiaraaka-ai
neisiin verrattuna. 

Perinteisen kuitupuun j äreytymisestä 
aiheutuva jalostusarvon mahdollinen 
parantuminen. 

Jalostukseen käytettävän kokopuuraaka
aineen laadun paraneminen verrattuna 
siihen, että hankittaisiin pelkästään 
pientä kokopuuta (= enemmän runkopuuta 
suhteessa oksiin ja latvuksiin). 

Oksaisen puunosan korjuuvaiheen jälkei
nen käsittely (esimerkiksi vaihtoehtoi
sesti välivarastohaketus ja hakkeen au
tokuljetus tai autokuljetus kokopuuna 
ja kokopuun käsittely lopullisiin muo
toihinsa käyttöpaikalla). 

Oksien mukana metsästä poistuvien ra
vinteiden merkitys. 

Yrityskohtaiset mahdollisuudet käyttää 
kokopuuta jalostukseen ja/tai energian 
tuotantoon. 

THE PART- TREE METHOD IN MANUAL HARVESTING OF SOFTWOOD-DOMINATED GROWING STOCK 

By Mikko Kahala 

S u m m a r y 

A study was made of the possibilities of 
employing the part-tree harvesting method 
and of its effects on manual cutting and 
forest haulage by forwarder in softwood
dominated marked stands. Small trees of 
under 13 cm DBH were treated as whole trees 
in the method , and from larger trees one 
or two about 6 m long delimbed shortwood 
bolts were made starting from the butt. 

Industrial roundwood (minimum top diameter 
6 cm) was distributed in the part-tree 
method into a delimbed and un-delimb.ed 
part in the ratio 56 : 44 . The volume of 
raw material obtained from the forest in
creased by 33 % due to branches, tops and 
undersized trees . However, it was only 
a potential increase for the volume of 
additional raw material leaving the land
ing for the site of utilisation after 
chipping was 25 %. The loss of additional 
raw material in cutting, forest haulage, 
storage at landing and chipping at landing 
was 24 %. 

A time saving of over 50 % was achieved 
compared with conventional straightening 
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cutting of long pulpwood in handling the 
smallest trees (D 11 cm or under) and 
one of approx. 1/}·~or larger trees. 

The total productivity of forest haulage 
per unit volume was 16 - 18 % smaller with 
the part-tree method than with the short
wood method based on the straightening of 
the logs when the haulage distance was 
250 m. When the haulage distance in
creased the difference from the shortwood 
system increased. The difference can prob
ably be reduced in suitable conditions by 
hauling in the part-tree method mixed 
loads of the shortwood portion and whole
tree portion. 

Judged by time expenditure, a cost saving 
of 16 % was achieved in the part-tree 
method in ratio to the total quantity of 
wood recovered in harves ting . I t would 
obviously be possible to ease the harvest
ing organisation by wider use of the part
tree method . It increases the advantage of 
the part-tree method somewhat in the 
harvesting phase . 





ISBN 951-673-081-7 
ISSN 0356-7257 


