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3

TIIVISTELMÄ

Tu:tfUmu.kM.n :ta.voil.l:eena. oU ~.>e.tvil.J:ää ,
kcU.nka. ~.>u.uJU.. on E:te.tä-Su.omen a.voha.kkcU-6.-6a.
koJtj a.a.ma;t;t.a. Jaavan a.Å.ne-6 pu.u.n o-6 u.u.-6
koJtju.u.häviklu:. - .teimikon kokona.if.>:t..il.a.vu.u.de~.>:ta. ja mi:tkä ova.:t -6-<-ihen vcU.ku.:t.:t.a.va.:t
:telu:.jä:t.
Py~.>:tymi:t.:t.a.u.-6.teimikoi-6-6a. koJtju.u.hävilu:.n o~.>u.u.-6
.teimikon kokona.if.>:t..il.a.vu.u.de~.>:t.a. oU ke~.>IUmää
Jti.rt 1. 3 %; männyn kokona.if.>:t..il.a.vu.u.de~.>:t.a. ~.>en
o-6 u.u.-6 oU 1• 3 %, ku.u.-6 en 1• 2 % ja. koivun
2. t %.
Jä.tlu:.mil.:t.a.u.-6.teimikoi-6-6a hävilu:.n
o~.>u.u.-6 kokona.if.>:t..il.avu.u.de~.>:t.a. oU ke~.>/Umäältin
1. 5 %;. männyn kokona.if.>:t..il.a.vu.u.de~.>:ta. ~.>en
o-6u.u.-6 oU 1. 6 %, ku.u.-6 en 1. 2 % ja. koivun
7. 9 %. Ko~.>ka :tu:tlu:.mu.-6cU.nw:toon -6i-6ä.Uyi
.tJu.h:tee.tli-6 e~.>:t...i. enemmän ku.u.-6:t.a. ja. vähemmän
mänJ:.yä ja koivua kuin py.tJ:tyka.u.ppo j en ja
yltity.tJ:ten omif.>:t.a. me:tÅif.>:tä koJtja:t.:tuu.n kokorta.i-6 pu.u.mää.Jtä än k e~.>fu:.mää.Jtin, hä Vifu:.n k e-6Umäältä.i-6 e:t o-6 u.u.de:t mil.l:a.u.-6 mene:te.tmil.:t.ä.in
ova.:t ilmw e~.>:t...i. hieman liian piene:t y.tw - ·
:te:t.1:ävik-6i ko.tJkemaa.n koJtju.u.n kokona.i-6:t..il.a.vu.u.:t.1:a. .
Py-6:tymil.:t.a.u.-6.teimikoi-6-6a. hävilu:.n
o-6u.u.:t.:t.a. wäävä:t vielä -6aha.u.-6Jta.o:t : 0. 2 0.4 %kokona.if.>:t..il.a.vu.u.de~.>:ta. .

Ko nee.tli-6 e-6 :t.i ha.ka;tui-6 -6a .teimiko i-6 -6 a. va.Jt-6inlu:.n koivu.a.ine-6pu.u.-6:t.a. oU jääny:t koJtja.a.ma:t;t.a. -6u.u.Jtempi o.tJu.u.-6 kuin ihmil.>:työva.Ua.i-6 e-6 :t.i ha. Wui-6 -6 a. •
Erti:te n a.in e-6 pu.u.:t.a. oU j ä. äny:t ko 1t j a.a.ma;t.:t.a.
Wvoihin ja. :toi-6 ek-6i erti:ten ka.rt:l:oihin.
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Niiden 0-6u.u.-6 hävilu:.n kokona.if.>määJtä.tJ:tä oU
py.tJ:ty- e:t;t.ä. j ä.tlu:.mil.:t.a.u.-6.teimikoi-6-6a.
yU 1-0 %.

-6 ekä

La.:tva.:t oU koJtja;t;tu :t.a.Jtlu:.mmin, kun oU
:teh:ty pi:tkää, noin 5 m ku.i:tu.pu.u.:t.a. k.äy:t.l:ä.en
2 m: n :t.a.i 3 m: n apu. pil.uu.:t;t.a. .
Py~.>:tymi:t.l:a.u.k-6 en
.f..Mke:t.:tuun :t..il.a.vu.u.:teen
-6i-6äUyneen, ha.k.k.u.u.a.tu.ee.t.te jääneen a.ine-6pu.u.n o~.>u.u.-6 oU k.e~.>lu:.mää!ti.rt 1. 3 % .teimikon
kokona.if.>:t.i.tavu.u.de.tJ:t.a.; männyn kokona.if.>:tJlavu.u.de~.>:t.a. -6 en o.tJu.u.-6 oU 1. 2 %, k.u.u.-6 en 1. 2 %
ja. koivun 2. 6 %. Lu.k.CU.hin on wä:t;t.ä.vä
-6aha.u.-6Jta.k.ojen o.tJu.u.-6: 0.2 - 0.4 %kokona.i-6:t..il.a. VU.U.de-6 :t.a. •

Hak.ku.u.a.tu.ee.t.te koJtja.a.ma;t;t.a. jäävää a.ine-6pu.u.mää.Jtää voidaan pienert:l:ää va.U:tÅ ema..t.ta.
Mpiva. ku.il.upu.u.n ohjepi:tu.u.-6 ja. va..tvoma..t.ta.
k.oJtju.u.:t.a. :tehokka.a.-6:t.Å...
.f..Mkenna.n ja. koJtju.u.n vM:t.a.a.vu.u.:t;t.a. voidaan pa.Jta.nJ:.a.a myö-6 kehil.J:ämä.Uä
Wva.ku.ilupu.u.n .f..a.-6 kenJ:.a.a . Ru.ng on k.u.ilupu.u.o~.>a.n :tJlavu.u.:t;t.a. ei aina. :tu.Wi .f..a.-6 kea.
ku.i:tu. pu.u.n mÅ..n.iJnil.a.:tva..tä pimi:t;t.a.a.n -6 a.a. k ka.,
va.a.n .f..Mkenna..tJ~.>a. :tu.Wi o:t;t.a.a. huomioon
myö-6 k.u.ilupu.u.n ohjepiluuden ja. ma.hdo.tli-6en
apu. pil.uu.d en a.-6 e:t;t.a.ma.:t Jta. jo il.u k-6 e:t • Myö-6
k.a.nnonk.oJtk.eu.den .ta.-6ken:t.a.a. voil.a.i-6-<.in :t.a.Jtk.i-6 :t.a.a. ja -6 aha.u.-6Jta.k.o j en 0.6 u.u.-6 vähen:t.ä.ä
k.ä y:t.1:ö o-6 a.n :t.i.tavu.u.d e-6 :t.a. •
PMP--6y-6:teemirt
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JOHDANTO

Nykyisin pyritään kaikki ainespuun mittaja laatuvaatimukset täyttävä puu korjaamaan avohakkuuleimikoista mahdollisimman
tarkoin .
Silti hakkuualueelle voi jäädä
ainespuuta esimerkiksi kantoihin ja latvoihin .
Alueelle saattaa jäädä myös ainespuurunkoja tai puutavaraa.
Korjaamatta jäävällä ainespuulla - korjuuhävikillä - saattaa olla taloudellista merkitystä kaikille puukaupan ja puunhankinnan osapuolille. Erityisen paljon korjuuhävikki vaikuttaa pystymittausleimikoissa,
koska niiden lasketun tilavuuden mukaan
maksetaan sekä kantohinta että korjuupalkat ja -maksut sekä eräissä tapauksissa
myös kaukokuljetusmaksut ja mahdollinen
korjuuhävikki sisältyy ainakin osittain
laskettuun tilavuuteen.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää,
kuinka paljon avohakkuissa Jaa ainespuuta
korjaamatta ja mitkä ovat siihen vaikuttavat tekijät .
Apulaisprofessori Jouko Laasasenaho luki
tutkimuksen käsikirjoituksen ja esitti
siitä huomioon otettuja kommentteja .

2.2

Kantoihin jääneen ainespuun määrä

Aiempien tutkimusten tulosten vertailua
vaikeuttaa se,
ett ä kannonkorkeuden
ylimmän kaatoa haittaavan juurenniskan ja
kaatoleikkauksen
välisen
etäisyyden
mittaus perustuu osittain arviointiin ja
voi jonkin verran vaihdella mittaajittain .
Lisäksi
hakkuun
kausiluokituksessa
ja
keskimääräisessä
lumensyvyydessä kausiluokittain
on
eroja
eri
tutkimusten
välillä.
Kanto jää sitä korkeammaksi, mitä enemmän
hakkuun aikana on lunta (taulukko 1) .
Kausiluokitus
on
muutettu
vastaamaan
Lindroosin (1981) tutkimuksen kausiluokitusta.
Lumettomissakin oloissa runko on
katkaistu
keskimäärin
hieman
ylimmän
juurenniskan yläpuolelta .
Mäkelän (1982)
aineisto on kerätty useista päätehakkuuleimikoista eri puolilta maata . Etelätalon
(1984) aineisto puolestaan on kerätty eri
puolilta maata metsähallituksen pääte- ja
kasvatushakkuuleimikoista. Siihen sisältyy
myös muita kuin pystymittausleimikoita.
Kausiluokan vaikutus kannon korkeuteen
ylimmästä kaatoa haittaavasta juurenniskasta
kaatoleikkaukseen. Luokitus hakkuuvuoden
1979/80 luokituksen mukaan

TAULUKKO 1

Kausiluokka (lunta, cm)

2 AIEMPIA TUTKIMUKSIA
2.1

Korjaamatta jääneen ainespuun osuus
Leimikon kokonaistilavuudesta

Hakkuualueelle korjaamatta jääneen ainespuun osuutta leimikon kokonaistilavuudesta ovat aiemmin tutkineet mm . Lindroos
(1981) ja Kemijoen Uittoyhdistys (ei julkaistu). Lindroosin mukaan Etelä-, Keskija
Itä-Suomesta
kerätyssä
aineistossa
korjuuhävikin osuus oli pystyynmitatuilla
avo- ja ylispuuhakkuupalstoilla noin 1.1
prosenttia
ja harvennushakkuupalstoilla
noin 3 . 9 % palstan kokonaistilavuudesta .
Runsas puolet hävikist ä oli jäänyt kantoihin ja loput lähinnä latvoihin .
Kemijoen Uittoyhdistyksen Pohjois-Suomessa
tekemissä tarkistusmittauksissa pystyynmitatuissa pääte- ja kasvatushakkuuleimikoissa korjuuhävikki oli vuonna 1985 keskimäärin noin 1.4 %.

0
{0 - 14)

Tutkimus

1
{15 - 24)

2
{25 - 49)

3
{50 - 69)

Kannon korkeus, cm
Lindroos, 1981
Mäkelä, 1982
- erilliskaato
- Hultdin
kaatopää
Etelätalo ,

198~

4.4
3
3
3.8

4. 4

5.6

8. 1

-

10

-

4. 2

4.8

5.3

7

Myös hakkuumenetelmän on todettu vaikuttaneen
kannon korkeuteen ,
mutta
erojen
suunta ihmistyövaltaisen ja koneellisen
hakkuun välillä on vaihdellut tutkimuksittain.
Vaihtelu tutkimusten välillä
johtuu
ainakin
koneellisessa
kaadossa
käytetyn kaatopään rakenteesta.
Lindroos
puolestaan totesi, että erilliskaadossa
kannat olivat keskimäärin 2.1 cm korkeampia kuin muihin työnvaiheisiin liittyvässä
kaadossa . Etelätalon mukaan myös mittaus-
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menetelmä vaikutti kantojen korkeuteen:
kannot olivat korkeimpia pystymittausleimikoissa ja matalimpia leimikoissa, joissa
kuitupuu oli mitattu pinomenetelmää käyttäen.

T AUL IJJQ(O 3

Kuitupuun ohjepituuden ja puulajin vaikutus
latvan kuorelliseen katkaisuläpimittaan
Etelätalon (1984) mukaan

Kuitupuun
ohjepituus

Mänty

Kuusi

Koivu

Keskimäärin

Latvan katkaisuläpimitta, mm

Lindroosin tutkimuksessa lehtipuiden kannet olivat keskimäärin hieman korkeampia
kuin havupuiden.
Eskelisen ja Pennasen
(1980) mukaan männynkannet olivat puolestaan keskimäärin korkeampia kuin kuusenkannet .
Tutkimusaineisto
oli
kerätty
kymmenestä etelä- ja keskisuomalaisesta
leimikosta. Kannon läpimitan ja korkeuden
välisestä suhteesta on eri tutkimuksissa
saatu jonkin verran ristiriitaisia tuloksia .
Kuitenkin
useimpien
tutkimusten
mukaan kannot ovat sitä matalampia, mitä
suurempi on niiden läpimitta.

2.3

64

58

76

66

Noin 3 m

83

73

79

80

Pitkä (5 - 6 m)

69

64

68

67

Etelätalon tutkimuksessa mittausmenetelmittäin tarkasteltaessa latvoihin oli jäänyt vähiten ainespuuta korjaamatta leimikoissa, jotka oli joko mi tattu pystyyn
tai joissa kuitupuu oli mita ttu pölkkymenetelmällä. Eniten latvoihin oli jäänyt
ainespuuta, kun kuitupuu oli mitattu pinomenetelmällä.

Latvoihin jääneen ainespuun määrä

Latvaan jäävän ainespuuosan pituuteen vaikuttaa erityisesti leimikossa noudatettu
kuitupuun minimi- ja ohjepituus (taulukko
2). Häggblomin ja Pennasen (1980) tutkimusaineisto kerättiin yhdestä lumettomana
aikana korj atusta eteläsuomalaisesta leimikosta, jossa pitkän kuitupuun katkonnassa oli käytettävissä noin 3 m:n apumitta .
Silmävarainen katkonta ja/tai lyhyt ohjepituus mahdollistavat
latvan tarkemman
talteenoton kuin määrämittainen katkonta
ja/tai pitkä ohjepituus.
Kun on tehty
pitkää kuitupuuta käyttäen samalla apupituutta, latvat on korjattu jopa tarkemmin kuin tehtäessä ainoastaan apupituutta
vastaavaa lyhyttä kuitupuuta .
Samansuuntaiset riippuvuudet on todettu myös teoreettisissa laskelmissa.
TAULIJJQ(O 2

Tutkimus

Kuitupuun ohjepituuden vaikutus latvaan jäävän
ainespuuosan pituuteen. Negatiivinen luku:
latvan katkaisuläpimitta keskimäärin pienempi
kuin kuitupuun minimilatvaläpimitta
Kuitupuun
ohjepituus

Mänty

Kuusi

Koivu

Keski
määrir

Ainespuuosan pituus, dm

Häggblom ja
Pennanen,

1980
Etelätalo,

1984

3 m
noin 3 m
(3
6 m)
pitkä

4.2
3.1
0.4

7.5
6.2
1.9

-

5. 6
4. 1
0.7

noin 2 m
3 m
"
pitkä (5 - 6 m)

1.5
10. 5
2.6

-1.1
9. 6
1.1

10.2
12.2
5.9

5.0
10.8
3.2

Latvaan
Jaavan
ainespuuosan
pituuteen
vaikuttaa myös mm . puulaji, mutta erojen
suunta puulajien välillä on vaihdellut
tutkimuksittain (taulukko 2) .
Kuitupuun
ohjepituus ja puulaji vaikuttavat myös
latvan keskimääräiseen katkaisuläpimittaan
(taulukko 3).
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Noin 2 m

2.4

Muihin rungonosiin jääneen
ainespuun määrä

Muihin rungonosiin kuin kantoihin ja latvoihin korj aama t ta J aaneen ainespuun ja
puutavaran määrä on eri tutkimuksissa vaihdellut satunnaisesti, eikä sen riippuvuudesta eri olosuhdetekijöistä ole tuloksia .

3

3.1

TUTKIMUSMENETELMÄ
Hakkuualueilta mitatut tiedot

Vaikka korjuuhävikkiä ja sen osatekijöitä
on käsitelty useissa tutkimuksissa, hävikin osuutta leimikon kokonaistilavuudesta
on tutkittu vähän.
Lisäksi koneellisen
korjuun laitteet ovat kehittyneet n~~n,
että se ilmeisesti vaikuttaa myös korjuuhävikkiin.
Aiemmissa tutkimuksissa ei
myöskään ole selvitetty hävikin osuutta
pystymittauksen lasketusta tilavuudesta.
Koska uusimpien hävikkitutkimusten (Etelätalo 1984 ja Kemijoen Uittoyhdistys) aineistot on kerätty pääasiassa PohjoisSuomesta, päätettiin tämä tutkimusaineisto
kerätä Etelä- ja Keski-Suomesta (Oulun
läänin eteläpuolelta).
Tutkimus oli inventointitutkimus.
Sitä
varten arvottiin ensin satunnaisesti kolmessa vaiheessa - kunta, yritys, leimikko
- joukko hakkuuvuoden 1984/85 aikana korjattuja avohakkuualueita,
JO~ssa
lähikuljetus oli suoritettu, mutta maanpintaa
ei ollut vielä muokattu .
Koska näin saatuun aineistoon sisältyi talvella korjattuja leimikoita suhteellisesti liian vähän,

aineistoa täydennettiin tutkimalla talvella 1986 korjattuja leimikoita.
Hävikki
tutkittiin joko koko hakkuualueelta tai
rajaamalla tutkimukseen palstarajoja pitkin vain osa hakkuualueesta (pinta-alaltaan yli 3 ha:n leimikot) . Aineisto kerättiin leimikoittain .
Kaikille hakkuualueille muodostettiin linjoittainen ympyräkoealaverkosto .
Linjaja koealaväli ol~ noin 30 m ja koealojen
pinta-ala 100 m , joten otantaprosentti
oli noin 11 (vaihteluväli leimikoittain
7- 28 %).
Koealoilta mitattiin läpimitaltaan yli 8 cm:n kannoista
- kannon korkeus ylimmästä kaatoa haittaavasta juurenniskasta tai
ellei
sellaista ollut
maanpinnasta kaatoleikkaukseen , cm
- kannon kuorellinen läpimitta sen korkeuden puolivälistä, cm
- pystymittausleimikoissa puun syntypisteen ja ylimmän kaatoa haittaavan juurenniskan välinen etäisyys , cm .
Ihmistyövaltaisesti hakatuilla avohakkuualueilla mitattiin koealoilta myös
- latvaan jääneen ainespuuosan pituus
katkaisukohdasta kuitupuun minimilatvaläpimittaan, cm
- latvan katkaisuläpimitta, cm, ja - jos
latvaan oli jäänyt ainespuuta - latvan
läpimitta ainespuuosan keskeltä, cm .
Osasta latvoja selvitettiin myös rungon
kapeneminen.
- muiden ainespuuta sisältäneiden rungonosien (leikot, tyveykset ym . ) ainespuuosan pituus, cm, ja kuorellinen läpimitta pituuden puolivälistä , cm.

- tukkien kuorellinen latvaläpimitta,
2 cm:n tasaava luokitus, ja pituus, dm
- kuitupuupölkkyjen kuorellinen läpimitta
keskeltä, 2 cm:n tasaava luokitus, ja
pituus, dm.
Leimikon tai leimikonosan kokonaispuumäärä
saatiin pystymittaus- tai jälkimittaustulosteista.
Leimikkoj en olosuhdetekijät
saatiin
niiden
korjuusta
vastanneilta
työnjohtajilta.
Pystymittauksen laskettua tilavuutta olisi
periaatteessa voitu verrata myös puutavaran hakkuun jälkeen mitattuun tilavuuteen .
Jotta mahdollinen mittausmenetelmien välinen ero ei olisi vaikuttanut tulokseen ,
puutavara olisi pitänyt mitata joko kappaleittain (nappuloimalla) tai upottamalla .
Kappaleittainmittaus olisi vaatinut erikoisjärjestelyjä, jolloin tutkimustyömaita
ei olisi voitu valita satunnaisesti , ja
lisäksi nappulointi olisi vaatinut runsaasti työ tä. Upotusmitt~us olisi ollut
mahdollista vain tehtaalla. Kuljetuksessa
olisi kuitenkin saattanut tulla hävikkiä
ja jälleen olisi vaadittu erikoisjärjestelyjä.
Lisäksi kummassakin vaihtoehdossa
olisi
jouduttu
mittaamaan
mahdollinen
korjuuhävikki
myös
avohakkuualueilta ,
jotta olisi voitu selvittää , kuinka suuri
osa hävikistä aiheutuu mit tausmenetelmästä
ja kuinka suuri osa korjuus ta.
Edellä
esitetyistä syistä hävikki mitattiin vain
avohakkuualueilta.
Näin ei kuit~nkaan
voitu tarkastella mahdollisia lasketun ja
käyttöön saadun puumäärän välisiä eroja,
joita saattaa aiheutua runkokäyrän ja
rungon todellisen muodon eroista tai puutavaralajisiirtymistä.

3. 2
Koneellisesti hakatuilla avohakkuualueilla
latvoihin jääneen ainespuun määrä mitat tiin koneen työskentelypis teistä, joista
valittiin koneen ajouralla edeten systemaattisesti joka neljäs . Samalla mitattiin
myös muihin rungonosiin kuin kantoihin ja
latvoihin jääneen ainespuun määrä . Kaikki
työpisteessä käsitellyt latvat pyrittiin
mittaamaan. Latvojen osuus leimikon kokonaisrunkoluvusta
oli
keskimäärin
9
%
(vaihteluväli leimikoittain ja puulajeittain 2- 27 %).
Koko avohakkuualueelta tai sen tutkimukseen valitulta osalta mitattiin kaikkien
leimattujen ja leimaamattomien ainespuuta - vähintään 2 m: n pölkky - sisältäneiden puiden rinnankorkeusläpimitta,
2 cm : n tasaava luokitus , ja pituus, m

Laskenta

Tukkien tilavuus laskettiin käyttäen Metsäntutkimuslaitoksen hyväksymiä yksikkötilavuuslukuja.
Runkojen käyttöosan tilavuus saatiin puolestaan Laasasenahon ja
Snellmanin (1983) laatimista taulukoista.
Muihin rungonosiin jääneen ainespuun tilavuus laskettiin lieriön tilavuutena keskusläpimitan ja pituuden avulla .
Koko
leimikkoa tai leimikonosaa kohti korjuuhävikki laskettiin pinta- alaan tai runkolukuun perustuvan suhteen avulla.
Pystymittauksen laskettu tilavuus sisältää
useimmiten rungon koko tilavuuden kaatoleikkauksesta kuitupuun minimilatvaläpimittaan saakka mukaan lue ttuina myös sahausraot. Laskennassa puu oletetaan kaadet tavaksi ylimmän juurenniskan (mittauksen
lähtöpisteen) kohdalta lukuun ottamat ta
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pieniä runkoja, joiden syntypisteen ja
juurenniskan välinen laskettu etäisyys on
pienempi kuin 10 cm. Pienet puut oletetaan
kaadettaviksi hieman juurenniskan (mittauksen lähtöpisteen) yläpuolelta.
Kaatokohta lasketaan puun rinnankorkeusläpimitan ja pituuden avulla ja se voi olla
korkeintaan 10 cm juurenniskan (mittauksen
lähtöpisteen) yläpuolella . Leimaamattornia
runkoj a ja pienten puiden kantoihin jäänyttä ainespuuta lukuun ottamatta edellä
esitettyihin mittauksiin perustuen laskettu
pystymittausleimikoihin
korjaamatta
jäänyt ainespuu sisältyy siten myös pystymittauksen laskettuun tilavuuteen ja pienentää käyttöön saatua puumäärää.
Pienten puiden kantoihin jääneen, pystymittauksen laskettuun tilavuuteen sisältyneen ainespuun tilavuus jouduttiin laskemaan erikseen todellisen ja laskennallisen
kaatoleikkauksen korkeuden
sekä kannon
läpimitan avulla.
Laskennallinen kaatoleikkauksen korkeus määritettiin rinnankorkeusläpimittaluokittain
läpimitan
ja
käyttöosan tilavuuden perusteella lasketun puun pituuden avulla PMP-systeemissä
käytetyllä laskentakaavalla .
Pystymittausleimikoista saatetaan korjata
myös leimaamattornia puita, jotka puolestaan p'ienentävät korjuuhävikkiä ellei niiden tilavuutta lasketa myöhemmin mukaan
pystymittauksen tilavuuteen.
Tällaisten
leimaamattomina korjattujen puiden tilavuutta, jota myöhemminkään ei ole laskettu
leimikon kokonaistilavuuteen, ei tutkimuksessa voitu ottaa huomioon.
Korjuuhävikin kokonaismäärään se ei kuitenkaan
vaikuttane.

4

TUTKIMUSAINEISTO

Kaikkiaan
aineistoa
kerättiin
40:ltä
Metsätehon jäsenyritysten korjaamalta avohakkuualueelta (taulukko 4). Koneellisesti korjatuista leimikoista kolmessa oli
käytetty harvesteria, yhdessä kuormainharvesteri~ ja lapuissa prosessoria
tai
kuormainprosessoria.
Tutkimusleimikoiden
kokonaistilavuudesta oli mitattu pystyyn
77 % ja korjattu koneellisesti 46 %.
Mäntyä kokonaistilavuudesta oli noin 22 %,
kuusta 66 % ja koivua 12 %. Kausiluokittain kokonaistilavuus jakautui seuraavasti.
Kausiluokka
0
1
2
3

Yhteensä
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Osuus kokonaistilavuudesta, %
44
21
18
17
100

TAULUKKO 4

Tut kimusaineiston jakaut uminen mitt aus - ja
hakkuumenetelmi t täin sekä kausiluokitt ain
Ka usiluokka

Mittaus-

Hakkuumene t elmä

mene t elmä

0

2

1

Yht o
3

Leimikoita
Pys t ymittaus

Ihmis t yövalt
Koneellinen

6
5

0
5

6
2

5
0

17
12

11

5

8

5

29

5
1

2
0

1
0

2
0

10
1

6

2

1

2

11

Ihmis t yöval to
Koneellinen

11
6

2
5

7
2

7
0

27
13

Yhteensä

17

7

9

7

40

Yhteensä

Pinomenetelmä,
tukit kappa l e ittain

Ihmis t yövalt
Koneellinen

0

Yh t eensä

YHTEENSÄ

5 TULOKSET
5.1

Pystymittausleimikoihin
korjaamatta jäänyt ainespuu

Korjaamatta j ääneen ainespuun osuus pyst y mittausleimikoiden
kokonaistilavuudesta
oli keskimäärin 1 .3 % (taulukko 5) . Kaikki
korjuuhävikin keskimäär ä iset osuudet on
laskettu puumäärillä painottaen. Hakkuumenetelmä
ei
olennaisesti
vaikuttanut
hävikin
osuuteen.
Ihmist yövaltaisesti
hakatuissa leimikoissa hävikin osuus oli
leimikoittain 0.5- 3.4 % ja koneellisesti
hakatuissa 0 . 6- 2. 2 % leimikon kokonaistilavuudesta.
Aiempiin tutkimuksiin verrattuna korjuuhävikin osuus vaihteli kausiluokittain
vähän .
Koneellisessa
kor j uussa
kausiluokka ei vaikuttanut ja ihmistyövaltaisessakin hävikin osuus nousi vasta kausiluokassa 3 .
TAULUKKO 5

Tab.le

Pys t ymit t aus1eimikoihin korjaamat t a jääneen
ainespuun osuus leimikon kokonais t ilavuudes t a o
Kausiluokit us vuosien 1984 - 1986 t yöeh t osopimuksen mukaan

The peJLcen.tage o llW.te wood o6 the .to.t.o.l.

i.ndw..tJU.al
undwood vohune o 6 J>.t.andi.ng .tJteU
maltked 60J1. cull.ing
The HM o ML c.lM 6 U aJte
de.te/IIIWted by J>now dep.t.h
o

Kausiluokka (lunta , cm)
mene t elmä

Cu.t..thtg
me..t.hod

Keskimäärin

Se.Mona.l c!MJ> o (J>now, cm)

Hakkuu0
(0 -

2
3
1
14) (15 - 24) 25 - 44 (45 - 64)

Avl'.Jlt1ge.

Osuus, % - PeJteen.tage

Ihmis t yöval t ainen
Mo.nua.l

1.1

-

1.1

1.5

1.3

Koneellinen
Me.chan.icat

1.5

1.3

1.3

-

1.4

1.3

1.3

1.1

1.5

1.3

Keskimäärin
Avl'.Jlt1ge

Puulajeittain
korjuuhävikin
osuus
oli
selvästi suurin koivun (keskimäärin 2.7 %)
sekä pienin männyn (1.3 %) ja kuusen
(1 . 2 %) kokonaistilavuudesta.
Puulajien
välinen ero korostui koneellisessa korjuussa; koivun hävikki oli keskimäärin
4.5 %, kuusen 1.2 % ja männyn 1.0 % kokonaistilavuudesta.
Eniten ainespuuta, varsinkin koneellisesti
hakatuissa leimikoissa, oli jäänyt korjaa matta latvoihin ja toiseksi eniten kantoihin (taulukko 6) .
Puutavaraa oli jäänyt
korjaamatta koneellisesti hakattuihin leimikoihin vähemmän kuin ihmistyövaltaisesti
hakattuihin . Se johtuu ilmeisesti siitä,
että koneellisesti hakatuissa leimikoissa
kasat ovat suurempia, ja toisaalta ehkä
myös siitä, että koneellisen hakkuun jälkeen puutavara kuljetetaan usein nopeasti
välivarastolle, joten se ei jää lumen alle.
Ryhmään muu sisältyvät mm. metsäkuljetuksen aikana katkenneet kuitupuupölkyt ja
kasojen kuitupuuta sisältäneet aluspuut.
Pystymittausleimikoihin korjaama tta jääneen
ainespuun jakautuminen eri rungonosiin

TAULUKKO 6
Tabl e

Th e pVtcen.t.age o6 CUL6.te wood o6 t.he t11t.al
.i.ndu.6tM.a.l. IUJW'!dwood volume o6 l>t.and.i.ng tJteu
ma.Jtked 6oJt cul'..t..i.ng by l>t.vn paJt.t

Hakkuumenetelmä
CuJ'..t..ing met.hod

Rungon osa
S.tem paJt.t

Ihmistyövaltainen
IJ.anual

Koneellinen

Keskimäärin

AveJtage

ja leimattuihin runkoihin jääneen ainespuun osuus hävikistä oli sitä suurempi,
mitä enemmän hakkuun aikana oli ollut
lunta.
Koivuainespuuta jäi korjaamatta enemmän
kuin kuusiainespuuta, koska sitä jäi enemmän varsinkin latvoihin ja kuitupuuta
sisältäneisiin leikkoihin sekä ihmistyövaltaisesti hakatuissa leimikoissa myös
leimaamattorniin runkoihin.
Syynä siihen,
että ihmistyövaltaisesti hakatuissa leimikoissa mäntyainespuuta jäi korjaamatta
enemmän kuin kuusiainespuuta, oli erityisesti männynlatvoihin jäänyt ainespuu.
Keskimäärin noin puolet latvoista oli
katkaistu
paksummiksi
kuin
kuitupuun
minimilatvaläpimitta
edellyttää.
Näitä
latvoja oli koneellisesti hakatuilla avohakkuualueilla hieman enemmän kuin ihmistyövaltaisesti hakatuilla (taulukko 7).
Puulajien väliseen eroon on ilmeisesti
vaikuttanut ainakin se, että isoja männynlatvoja on hankala karsia ja toisaalta ne
kapenevat nopeasti.
Kun oli tehty pitkää
kuitupuuta (ohjepituus 4 m tai 5 m),
käytettävissä oli ollut myös apupituus
2 . m tai 3m.
Se on osaltaan vaikuttanut
kuitupuun
minimiläpimittaa
paksumpien
latvojen osuuteen.
TAULUKKO 7

Mecluut.<.cal
PeJtCen.t.age

Kui tupuun minimila tvaläpimi ttaa paksummiksi
katkaistujen la tvojen osuus kaikkiaan
pystymittausleimikoissa mitatuista latvoista

Osuus , % -

HakkuuKanto

- St.ump

33.8

28 .4

31.0

Latva

- Top

36 . 9

51.2

44.5

Leikko - Wall.te piece
- tukin vaatimukset
täyttävä

- o6 l>adog qua.l..U.l}
- kuitupuun vaatimukset
täyttävä
- o 6 pulp!lood qua.l..U.l}

1.7

0.1

0.8

6. 2

11.6

9. 1

0.4

2. 3

1.4

- maJtked ( 60Jt cul'..t..ing 1

- leimaamaton

mMked ( 60Jt
cul'..tÅ.I!g 1

- no.t

0.6

0.8

0.6

Tukki

6.6

1.3

3 .8

10.8

4. 2

7. 3

Ot.hVt

3.0

0.1

1.5

Yhteensä - To.tal

100 . 0

100 . 0

100.0

- Sawtog

Kuitupuu - Pulpwood
Muu

-

Mitä enemmän korjuun aikana oli ollut
lunta,
sitä
suurempi
oli
korjaamatta
jääneen puutavaran osuus korjuuhävikistä
varsinkin
ihmistyövaltaisesti hakatuissa leimikoissa ja sitä pienempi latvoihin
jääneen ainespuun osuus .
Koneellisesti
hakatuissa leimikoissa, joista suurin osa
oli erilliskaatotyömaita, myös kantoihin

Ohjepituus,
m

Män t y

Kuusi

Koivu

Keskimäärin

Osuus, %

Ihmistyövaltainen

-

Puu
TJtee
- leimattu

menetelmä

noin 3m
4 m
"
5 m
"
Keskimäärin

Koneel linen

noin 3 m
4 m
"
5 m
"
Keskimäärin

64
79
47

49
51
29

43
48
41

56

65

41

43

47

76
50
73

65
76
49

37
53
51

63
74
50

74

58

45

58

55
32

Sekä männyn- että koivunlatvojen keskimäära1nen kuorellinen katkaisuläpimitta oli
8 cm ja kuusenlatvojen 7 cm. Männynlatvo jen katkaisuläpimitan vaihteluväli oli
4 - 17 cm, kuusenlatvojen 3 - 15 cm ja
koivunlatvojen ihmistyövaltaisesti hakatuissa leimikoissa 5 - 14 cm ja koneellisesti hakatuissa 3 - 24 cm.
Latvaan J aaneen ainespuuosan keskimääräinen pituus ei vaihdellut selvästi hakkuumenetelmittäin tai puulajeittain. Poikkeuksena
olivat
kuitenkin
koneellisesti
hakatut koivunlatvat (taulukko 8) ilmeisesti siitä syystä, että ne karsiutuvat
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TAULUKKO 8

Hakkuumenetelmä

Latvaan jääneen ainespuuosan keskimääräinen
pituus pystymittausleimikoissa. Taulukossa
on otettu huomioon vain ne latvat, joihin
oli jäänyt ainespuuta
Ohjepituus,
m

Mänty

Kuusi

Koivu

Keskimäärin

Pituus, cm

Ihmistyövaltainen

Koneellinen

noin 3 m
4 m
"
5 m
"

85
114
90

88
96
54

73
112
106

Keskimäärin

96

82

91

noin 3 m
4 m
"
5 m
"

89
156
95

96
91
85

120
117
123

Keskimäärin

93

90

121

83
101
68

97
93
88

huonosti.
Ihmistyövaltaisesti hakatuissa
leimikoissa männynlatvoihin jääneen ainespuuosan pituuden vaihteluväli oli 3 - 420
senttimetriä, kuusenlatvoihin jääneen 2 850 cm ja koivunlatvoihin jääneen 3 - 459
senttimetriä.
Koneellisesti
hakatuissa
leimikoissa männyn latvojen vaihteluväli
oli vastaavasti 6 - 592 cm, kuusen 3 - 385
senttimetriä ja koivun 9 - 359 cm. Kausiluokittain latvaan jääneen ainespuuosan
pituus ei vaihdellut .
Kun otetaan huomioon sekä niiden latvojen
osuus, jotka oli katkaistu kuitupuun läpimittavaatimuksia paksummiksi, että latvaan
Jaaneen· ainespuuosan pituus,
ainespuun
talteenotolle edullisin kuitupuun ohj epituus on noin 5 m ja apupituus 2 m tai 3 m.
Kannon korkeus ylimmästä kaatoa haittaavasta juurenniskasta kaatoleikkaukseen oli
kausiluokan 0 aikana hakatuissa leimikoissa keskimäärin 2 - 3 cm. Kanto oli sitä
korkeampi, mitä enemmän hakkuun aikana oli

TAULUKKO 9

Hakkuumenetelmä

Mänty

Kuusi

Koivu

Kausiluokan 0 aikana hakatuissa leimikoissa kannon korkeus ei vaihdellut läpimittaluokittain.
Sen sijaan mitä enemmän
oli ollut lunta, sitä korkeammiksi varsinkin pieniläpimittaiset kannat oli katkais tu. Keskimääräisessä kannonkorkeudessa ei
ollut merkittäviä eroja puulajeittain tai
hakkuumenetelmittäin.

5.2

Jälkimittausleimikoihin
korjaamatta jäänyt ainespuu

Korjaamatta jääneen ainespuun osuus jälkimittausleimikoiden (tukit mitattu kappaleittain ja kuitupuu
pinomenetelmällä)
kokonaistilavuudesta oli keskimäärin 1 .5 %
(taulukko
10) .
Jälkimittausleimikoiden
kokonaistilavuus saatiin laskemalla yhteen
mittaustodistusten mukainen puumaara ja
korjuuhävikki. Näin pystymittaus- ja jälkimittausleimikoiden
kokonaistilavuuksia
voidaan verrata keskenään .
Ihmistyövaltaisesti hakatuissa leimikoissa korjuuhävikin osuus oli leimikoit tain 0. 2 - 5. 7 %.
Pystymittausleimikoihin verrattuna korjuuhävikki vaihteli kausiluokittain selvästi
niin, että mitä enemmän oli ollut lunta,
sitä suurempi oli hävikin osuus kokonaistilavuudesta.
Koska Koneellisesti hakattuja jälkimittausleimikoita oli vain yksi,
niitä ei tuonnempana tarkastella erikseen .

TAULUKKO 10

Keskimäär äinen kannonkorkeus ylimmäs tä
kaatoa haittaavasta juurenniskasta
kaatoleikkaukseen pystymittausleimikoissa

Kausiluokka

ollut lunta (taulukko 9). Ihmistyövaltaisesti hakatuissa leimikoissa kannon korkeus oli 0 - 82 cm ja koneellisesti hakatuissa 0 - 49 cm.
Mahdollisesti juurenniskan alapuolelta katkaistuja kantoja ei
hakkuun jälkeen pystytty erottamaan. Kuusen ja koivun kannonkorkeus vaihteli huomattavasti enemmän kuin männyn.

Tabl~

Keskimäärin

Th~ peAcVI.tag ~ o 6 «WJ:~ wood o 6 .tlt~ .tJJ.tAl
.i.ndu.6.t.Jt.i.al. Jt.oundwood votum~ .i.n 6.t.andl>
whVt~ .t.h~ .tAJrlbVt «W m~UII.f.d M 6ruul.og6
OJtd pulpo10od p.Uu [6olid votwlt~)

Kannon korkeus, cm

Ihmi styövaltainen

Koneellinen
- erillis
kaato
- harvesteri

10

0
2
3

2
5
4

3
2
4

3
4
8

Keskimäärin

4

3

5

0
1
2

3
6
5

2
3
4

3
2
3

Keskimää rin

4

3

3

1
2

-

3

3
6

6
2

Keski määr i n

3

4

5

Leimikkoon ko r j aama t ta jääneen aine s puun
osuus jälkimittausle imiko i den kokonai s ti lavuudes ta (mi ttaus t odis tus t en mukaisen
t ilavuuden ja ko r j uuhävikin summa , tukit
mi tattu kappalei ttain ja kui tupuu pinomenet elmällä)

3
3
5
Hakkuumene t elmä
Cu.t..th tg me-thod
2
3
4

0

1
Osuus , % -

Ihmis t yöva lt ainen

Manual
4
6

Kausiluokka
c.la.66

Konee llinen

M&ho.n.i.c.4l
Keskimää rin
AvVtag ~

Ke skimää r i n

S~onal

2

3

AvVtag ~

PVtce.n.t11g ~

0.9

1.4

2. 2

2. 2

1. 3

1.8

-

-

-

1.8

1.3

1.4

2. 2

2. 2

1.5

Korjuuhävikin osuus oli suurin koivun
(1.9 %) ja pienin kuusen (1.2 %) kokonaistilavuudesta. Männyn kokonaistilavuudesta
sen osuus oli 1.6 %. Mitä enemmän korjuun
aikana oli ollut lunta, sitä suurempi oli
hävikin osuus varsinkin kuusen ja koivun
kokonaistilavuudesta.
Myös jälkimittausleimikoissa eniten ainespuuta oli jäänyt latvoihin (keskimäärin
52 . 1 % korjuuhävikin kokonaismäärästä) ja
toiseksi eniten kantoihin
(keskimäärin
29 . 3 %) . Muita merkittäviä ryhmiä olivat
kuitupuun vaatimukset
täyttävät leikot
(keskimäärin 10.1 %) ja kuitupuu (keskimäärin 5.0 %) .
Mänty- ja kuusiainespuuta jäi eniten korjaamatta latvoihin ja kantoihin.
Koivuainespuun hävikistä suurin osa oli leikkoja ja puutavaraa. Mitä enemmän oli ollut lunta, sitä suurempi oli puutavaran ja
sitä pienempi latvojen osuus hävikistä .
Keskimäärin 44 % latvoista oli katkaistu
paksummiksi kuin kuitupuun minimilatvaläpimitta edellyttää.
Suurin näiden latvojen
osuus oli männyn- (63 %) ja koivunlatvoista (57 %) ja pienin kuusenlatvoista
(37 %) .
Männynlatvojen
keskimääräinen
kuorellinen
katkaisuläpimitta oli 8 cm
(vaihteluväli 4- 13 cm), kuusenlatvojen
6 cm (4 - 13 cm) ja koivunlatvojen 9 cm
(5 - 24 cm) .

(taulukko 11). Männyn kannonkorkeuden vaihteluväli oli 0 - 16 cm, kuusen 0 - 50 cm
ja koivun 0 - 31 cm. Kausiluokan 0 aikana
hakatuissa leimikoissa kannonkorkeus ei
vaihdellut läpimittaluokittain. Mutta mitä
enemmän oli ollut lunta, sitä korkeammiksi
erityisesti pieniläpimittaiset kannot jäivät kuten pystymittausleimikoissakin. Kausiluokkien 1 - 3 aikana hakatuissa leimikoissa kannot olivat sitä korkeampia, mitä
pienempi oli niiden läpimitta.

5.3

Pystymittausleimikoiden lasketusta
tilavuudesta korjaamatta jäänyt
ainespuu

Kun hakkuualueelle korjaamatta jääneestä
ainespuumäärästä vähennettiin leimaamattomat rungot ja kantoihin jääneen ainespuun määrä laskettiin PMP-systeemin kannonkorkeuden
perusteella,
korjuuhävikin
keskimääräinen osuus leimikon lasketusta
kokonaistilavuudesta oli 1.3 % (taulukko
12) .
Ihmistyövaltaisesti hakatuissa leimikoissa vaihteluväli oli leimikoittain
0.5 - 3.4 % ja koneellisesti hakatuissa
0.6- 2.1 %.
TAULUKKO 12

Pystymittausleimikoihin kor jaama tta jääneen
ainespuun osuus leimikon lasketosta

tilavuudesta
Kausiluokka
Hakkuumene telmä

Männynlatvoihin J aaneen ainespuuosan pituus oli keskimäärin 105 cm (vaihteluväli
11 - 242
cm),
kuusenlatvoihin
jääneen
79 cm (2 - 555 cm) ja koivunlatvoihin
jääneen 106 cm (7 - 359 cm).
Kausiluokittain latvaan J aaneen ainespuuosan pituus ei vaihdellut .
Keskimääräinen kannonkorkeus oli kausiluokan 0 aikana hakatuissa leimikoissa
1 - 2 cm, ja mitä enemmän oli ollut lunta,
sitä korkeampia kannot keskimäärin olivat

TAULUKKO 11

Kausiluokka

Keskimääräinen kannonkorkeus
ylimmästä kaatoa haittaavasta
juurenniskasta kaatoleikkaukseen
ihmisty öval taisesti hakatuissa
jälkimittausleimikoissa
Mänty

Kuusi

Koivu

Keskimäärin

Kannon korkeus , cm

0

2

1

1

1

1

4

4

1

2

2

6

4

6

5

3

4

6

5

5

4

3

2

Keskimäärin

0

1

2

3

Keskimäärin

Osuus , %

Ihmistyövaltainen

1.1

-

1.1

1.5

1.2

Koneellinen

1.4

1.3

1.3

-

1.4

Keskimäärin

1.3

1.3

1.1

1.5

1.3

Korjuuhävikin osuutta lisäävät sahausraot,
joita tutkimuksessa ei voitu ottaa huomioon.
PMP-hoitokunnan
laskelmien mukaan
niiden osuus on 0.2 - 0 . 4 % rungon käyttöosan tilavuudesta.
Lisäksi oletettiin,
että leikkoihin sisältynyt ainespuun mittaja laatuvaatimuksia täyttämätön osa hukkapuu - oli pystymittauksessa otettu
huomioon.
Jos
näin ei ollut
tehty,
leikkohukkapuu
lisää
edelleen
hävikin
osuutta.
Kausiluokittain hävikin osuus kokonaistilavuudesta vaihteli vain vähän.
Sen sijaan
puulajien välillä oli eroja. Ihmis työvaltaisesti hakatuissa leimikoissa hävikin
osuus oli suurin koivun (keskimäärin 1.6 %)
ja pienin kuusen (1.1 %) kokonaistilavuudesta.
Männyn kokonaistilavuudesta oli
jäänyt
korjaamatta
keskimäärin 1.4 %.
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Koneellisesti hakatuissa leimikoissa oli
jäänyt
korjaamatta
keskimäärin
1. 0 %
männyn, 1 . 2 % kuusen ja 4.6 % koivun koko naistilavuudesta .
Sekä ihmistyövaltaises t i että koneellisesti hakatuissa leimikoissa ainespuuta oli
jäänyt eniten latvoihin ja toiseksi eniten
kantoihin (yhteensä keskimäärin yli 70 %
korjuuhävikin kokonaismäärästä) .
Pystymittauksen
laske t usta
tilavuudesta
latvoihin korjaama t ta Jaaneen ainespuun
tulokset vastaavat sivuilla 9 ja 10 esitettyjä tuloksia .
PMP-systeemi edellyttää , että puut katkaistaan aina ylimmän kaatoa haittaavan juurenniskan kohdalta. Todellisuudessa näin
ei tehdä , vaan lumettomissakin oloissa
puut katkaistaan keskimäärin hieman juurenniskan yläpuolelta ,
kuten edellä sekä
pysty- että jälkimittausleimikoiden osalta
on esitetty. Toisaalta PMP- systeemin pui~en
kaatokohdan
laskenta
voi
pienten
puiden osalta johtaa joskus siihen , e t tä
puu katkaistaan alempaa kuin laskennassa
on oletettu .
Osa latvoista katkaistaan ohuemmiksi kuin
miniiDiläpimitta edellyttää , ja siten korjataan puuta, joka ei sisälly pystymittauksen laskettuun tilavuuteen . Tällaisen kuitupuun läpimittavaatimuksia ohuemman lat vapuun osuus oli pystymit t a u sleimikoissa
kapenemismittausten peru s t eella k e skimäärin noin 0 . 1 % leimikon kokonaistilavuudesta (vaihteluväli leimikoittain 0 . 0 0 . 8 %).
Kuitupuun läpimittavaa t imuksia
ohuempi latvapuu ei kui t enkaan käy t töarvoltaan korvaa esimerkiksi sitä ainespuuta ,
joka on jäänyt korjaamatta läpimittavaatimusta paksumpiin latvoihin : kuorinnan yhteydessä ohuet latvapölkyt katkeilevat helposti ja joutuvat kuoren mukana polttoon .
Lisäksi puuaineen kuiva-tuore t iheys pienenee puun latvaa kohti (Hakkila 1966) .

6 TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT
Tutkimusaineisto jakautui maantieteellisesti melko tasaisesti, joten tulokset
siltä osin edustavat hyvin Etelä- ja
Keski- Suomen korjuuoloja .
Hakkuuvuonna 1984/85 Etelä- Suomessa markkinahakkuiden pystykauppojen ja yritysten
omista metsistä korjatusta puusta oli
mäntyä keskimäärin noin 35 %, kuusta noin
46 % ja koivua noin 19 % (Metsätilastollinen vuosikirja 1985) .
Laskelmassa on
otettu huomioon vain tukki- ja kuitupuu .
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Koko hakkuuvuoden jakaumaan verrattuna
tutkimusaineistoon sisältyi suhteellisesti liian paljon kuusta ja vähän mäntyä ja
koivua . Koska korjuuhävikin osuus vaihteli puulajeittain ja oli yleensä pienin
kuusen kokonaistilavuudesta, hävikin keskimääräiset osuudet mittaus- ja hakkuumenetelmittäin
ovat
ilmeisesti
hieman
liian pienet. Käytettävissä ei kuitenkaan
ollut tietoja siitä , miten hakkuuvuoden
1984/85
puulajijakauma
oli
vaihdellut
mittausja
hakkuumenetelmittäin
tai
kausiluokittain.
Näin
korjuuhävikin
keskimääräisiä
osuuksia
ei
pystytty
tarkasti oikaisemaan hakkuuvuoden 1984/85
olosuhteita vastaaviksi.
Erot puulajijakaumissa
vaikuttavat
kuitenkin
vain
hävikin keskimäär ä isiin osuuksiin, joissa
puulajia ei ole otettu huomioon .
Kannon korkeuden ja puun syntypisteen
määritykseen saattaa vaikuttaa mittaajan
oma
näkemys .
Samoin
PMP- systeemin
laskennallisen kannonkorkeuden määritykseen hakkuun jälkeen liittyy epävarmuutta .
Sen vuoksi tuloksia kantoon jääneen,
pystymittauksen
laskettuun
tilavuuteen
sisältyneen ainespuun osuudesta voidaan
pitää vain suuntaa antavina.
Muut tutkimusaineistosta mitatut tunnukset ovat
yksikäsitteisesti määritettävissä, joten
niiden tulokset ovat suhteellisen luotettavia.
Nyt saatu korjuuhävikin keskimääräinen
osuus leimikon kokonaistilavuudesta vastaa
hyvin
aiempien
tutkimusten
tuloksia .
Hävikin jakautuminen on muuttunut niin,
että kantojen osuus on pienentynyt ja
latvojen suurentunut .
Kehitykseen lienee
vaikuttanut
ainakin
korjuun
valvonta.
Tätä käsitystä tukee myös se, että keskimääräinen kannonkorkeus oli hieman pienempi kuin aiemmissa tutkimuksissa.
Hakkuumenetelmä
ei
vaikuttanut
kannon
korkeuteen, johon ilmeisesti on vaikuttanut ainakin käytett yjen kaatopäiden rakenne .
Myöskään
mittausmenetelmittäin
ei
ollut eroja.
Tutkimus vahvisti aiempien tutkimusten
tulosta,
jonka
mukaan
keskimääräinen
kannonkorkeus on sitä suurempi mitä pienempi on kannon läpimitta.
Varsinkin
lumisena aikana ohuet kannot jäivät korkeiksi .
Samoin tutkimus vahvisti aiempaa
tulosta, jonka mukaan, kun tehdään pitkää
(noin 5 m) kuitupuuta k äy tt ä en lyhytt ä
apupituutta, latvat ko rjataan jopa tarkemmin kuin tehtäessä ainoastaan apupituutta vastaavaa l y hy tt ä kuitupuuta.

Avohakkuualueelle
korjaamatta
jäävän
ainespuun määrää voidaan pienentää käyttämällä sopivaa kuitupuun ohjepituutta ja
valvomalla työtä tehokkaasti .
Korjuuta
valvomalla voidaan varsinkin leimikoihin
jäävän puutavaran ja leimattujen runkojen
määrää pienentää.
Jotta korjuuhävikkiä
voitaisiin merkittävästi pienentää,
on
myös latvoihin ja kantoihin jäävän ainespuun
määrää
pystyttävä
pienentämään.
Korjuun valvonnassa tuleekin kiinnittää
huomiota myös kanto- ja latvahävikkiin .
Toisaalta myös PMP- systeemin laskent a tulosten tulisi vastata mahdollisimman
hyvin itse korjuun tuloksia .
Näin voi taisiin pienentää pystymittauksen lasketusta tilavuudesta hakkuualueelle Jaavan
ainespuun osuutta .
Koska korjuuhävikki
ei vaihdellut merkittävästi mittausmene telmittäin,
tutkimusaineistoon
sisältyneiden
pystymittausleimikoiden
korjuun
h uolellisuuden voidaan katsoa vastaavan
yleistä tasoa .
PMP- systeemin laskentaa
ja t oteutunutta korjuuta voidaan siten
verrata
keskenään
tutkimusaineiston
pystymittausleimikoiden perusteella .
laskettuun
tilavuut een
Pystymittauksen
sisältyvän , mu tta hakkuualueelle jäävän

ainespuun
määrää
voitaisiin
pienentää
ensinnäkin
tarkistamaila
PMP-systeemin
latvojenlaskentaa.
Käytännössä
kaikkea
latvaan sisältyvää ainespuuta ei voida
korjata talteen, kun noudatetaan kuitupuun
mittavaatimuksia ja ohjepituutta. Laskentaa voitaisiin kehittää esimerkiksi niin,
että selvitettäisiin korjatun kuitupuun
osuus
teoreettisesta
kuitupuuosuudesta.
Tämän osuuden perusteella laskettaisiin
kuitupuun määrä samoin kuin jo nyt lasketaan tukkipuun maara tiettynä osuutena
teoreettisesta tukkipuuosuudesta .
Kuitupuuosuus voitaisiin myös pölkyttää käyt täen mittaajan antamaa kuitupuun ohjepituutta ja mahdollista apupituutta .
Sahausraot tulisi ottaa
huomioon PMPsysteemissä ja vähentää ne käyttöosan tilavuudesta .
Vaikka sahausrakojen osuus
olisi vain 0 . 2 % käyttöosan tilavuudesta ,
niiden tilavuus olisi vu~ittain pystyyn
mitatusta3 noin 12 milj. m : stä puuta noin
24 000 m
Tätä puuta ei koskaan saada
käyttöön, vaikka siitä maksetaan aina
vähin t ään kantohinta ja korjuukustannukset .
Myös PMP- systeemin kantojenlaskentaa voitaisiin tarkistaa.
Käytännössä puita ei
kaadeta ylimmän juurenniskan kohdalta ,
vaan keskimäärin hieman ylempää .
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INDUSTRIAL ROUNDWOOD WASTE ON CLEAR CUTTING SITES
By

Markku Halinen

Summary
The aim of the study was to determine how
large a percentage of the total industrial
roundwood volume is left after harvesting
on the cutting site as waste, and which
factors influence the amount of waste .

An average of 1 . 3 % of industrial round wood of pine was not harvested from sites
measured as standing trees .
The figures
for spruce were 1.2 % and birch 2 . 7 %.
From stands where the timber was measured
as sawlogs and pulpwood piles (solid vol-

ume) , the corresponding figures were 1 . 6 %,
1 . 2 %, and 1 . 9 %.
Tree tops and stumps constituted
largest proportion of waste .

the

The amount of waste may be reduced by
effective supervision of harvesting, and
through choice of a suitable length for
pulpwood pieces.
The measurement system
for standing trees should also be developed to the point where measurement and
harvesting are more accurately correlated .
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