
Kuva 1.  Periaatekuva koskien simulointivaihtoehtoja yhdessä mitatussa 
metsikössä (20×40 m).  Käytävät kohtisuorassa ajourasta (vasemmalla). 
Käytävät viuhkamaisesti ajourasta (oikealla). Simuloinnissa viistot 
käytävät (30˚) olivat  saman mittaisia (10m) kuin muutkin. 

AjouratKäytäviäBIOENERGIAA METSÄSTÄ
2003-2007

EUROOPAN UNIONIN osaksi rahoittama Interreg-projekti

78Projekti - INFO

Käytäväkorjuun tuottavuus nuorissa, tiheissä 
metsiköissä – nykyisen tekniikan  simulointi ja 
tulevaisuuden tekniikkaratkaisut 
Aiemmissa Infolehdissä on esitelty käytäväkorjuuseen tarkoitetun
kuormainkärkitekniikan periaatteita.  Teoreettisten tuottavuuserojen 
selvittämiseksi on simuloitu tällaiseen korjuuseen sopivia, erilaisia 
tekniikkaratkaisuja. Kolmea erilaista tekniikkamahdollisuutta on
analysoitu: 1) Nykyisin pisimmälle kehitetty, puiden korjuuseen ja 
niputukseen soveltuva joukkokäsittelevä laitteisto (Current) 
käsittelee maksimissaan 5 puuta ennen kuin niputtaa ne, 2) Nykyisiä 
laitteistoja jatkokehittäen kaikki puut 2 m2:n alueella (maksimissaan 
20 puuta) voidaan kaataa ja käsitellä yhdessä työvaiheessa 
(Current+), 3) Täysin uusi laitteisto, jolla voi kaataa ja käsitellä kaikki 
käytävässä sijaitsevat puut (1×10 m) yhdessä työvaiheessa (New). 
Näitä kolmea tekniikkaratkaisua käyttäen simuloitiin kaksi erilaista 
käytävämallia, kohtisuora ja viuhkan mallinen (kuvio 1). Simulointi 
tehtiin kahdelle metsikölle, jotka oli aiemmin mitattu ja varustettu 
koordinaatein (Bredberg 1972, Gustavsson 1974). Metsikkö 1 oli 
harvaa, 8,7m korkuista ensiharvennusmetsikköä, ja metsikkö 2 oli 
6m korkuista raivattavaa puustoa (taulukko 1). Kaikissa tapauksissa 
peruskoneen kuormaimen ulottuvuus oli 10 m, ja ajourien väli oli 20 
m. Työ eteni kaikissa tekniiikkavaihtoehdoissa siten, että ajouralta 
kaadetut puut laitettiin lähimpään, jo korjattuun käytävään. 

Metsikkö
1 2

Runkoluku/ha 3590 8600

Läpimitta cm (rinnankorkeus) 9,3 4,8

Keskipituus (m) 8,7 6,0

Rungon keskikoko (m³) 
metsäkuutiometriä (m3sk)

0,035 0,011

Puustontilavuus (m³/ha)
metsäkuutiometriä/ha (m3sk/ha)

126 90

Taulukko 1. Simuloinnissa käytetty tieto puustosta



Tuottavuuserot  jäivät eri metodien (kohtisuora ja viuhkamainen)
välillä kauttaaltaan vähäisiksi, kun kyseessä oli sama konekonsepti 
ja sama puusto. Viuhka antoi tosin marginaalisesti korkeamman 
tuottavuuden. Järeämmässä metsikkö 1:ssä eivät erot  3:n  eri kone-
konseptin välillä olleet kovin suuria (257-325 
puuta/G0-h, ja 8,3-10,8 m3/G0-h) (taulukko 3). Paras tuottavuus tuli 
konekonseptille ”New”. Nuoremmassa  metsikkö 2:ssa esiintyi suuria 
eroja konekonseptien välillä (330-564 puuta/G0-h, ja 3,7-6,1 m3h) 
(taulukko 3). Vaihtoehdolla  ”New” oli kaikista paras tuottavuus.

Kaikissa tapauksissa oletettiin koneen ajonopeudeksi 1 m/s, ja 
asetusaikaa oli 5s jokaisen siirtymän jälkeen. Muut aikavakiot ja 
nopeudet näkyvät taulukosta 2. Konetta siirrettiin ajouralla eteenpäin  
3m kerrallaan kohtisuorissa käytävissä, ja viuhkan muotoisissa 
käytävissä  7m kerrallaan. 

Taulukko 2.  Nopeus ja asetusajat simuloitaessa.

Konekonsepti
Current Current+ New

Asetusaika ennen korjuuta (s) 3,0 5,0 7,0

Kaatoaika (s) 3,0 5,0

Niputuksen asetusaika (s) 5,0 7,0 10,0

Kuormaimen kääntämisaika 30˚ (s) 1,0 1,2 1,5

Kuormainnopeus ulos (m/s) 1,5 1,2 1,0

Kuormainnopeus sisään (m/s) 1,3 1,1 1,0

Lastatun kuormaimen nopeus puiden 
välissä (m/s)

1,0 0,8

Taulukko 3.  Simulointitulokset

6,15,75,45,23,83,7m³ /G0-h

Metsikkö 2 (läpimitta 4,8 cm, pituus 6,0 m)

564512500469355330Puiden määrä/G0-h

Metsikkö 1 (läpimitta 9,3 cm, pituus 8,7m)

9,5
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289
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10,88,39,49,2m³ /G0-h
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SolVSol*V*Tuotanto              

Current+Current

Simulaation tulokseksi tuli, että ajourat mukaan lukien korjattiin 44 -
48% kokonaispinta-alasta, mikä vastasi 55-61 m3/ha metsikkö 1:ssä 
ja 40-43 m3/ha metsikkö 2:ssa. 



Tämän analyysin eräs lähtöolettamus voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi. Se on olettamus käytävien liittymisestä ajouraan. 
Nyt suuri osa kokonaispinta-alasta, 44 - 48%, katettiin ajourilla tai 
käytävillä. Se merkitsi yhtä suurta osaa poistuvan puuston 
pohjapinta-alasta. Tavanomaisella raivauksella pyritään yleensä 
kattamaan 35-40% pohjapinta-alasta. Siksi käytävien liittymät 
ajouriin pitäisi olla vähän harvemmassa, jotta menetelmät vastaisivat 
nykyisen metsänhoidon suosituksia.

Siitä huolimatta tästä analyysistä voidaan vetää joukko 
mielenkiintoisia johtopäätöksiä. Kun kyse on puustosta, joka 
lähentelee ensiharvennusmetsikön paksuutta ja korkeutta, alkavat
nykyiset joukkokäsittelykourat olla kilpailukykyisiä (current). 
Oletettavasti nämä laitteistot ovat tuottavampia tämän tapaisessa 
käytäväkorjuussa kuin valikoivassa raivauksessa. Kun kyse on 
nuoresta metsiköstä, jossa on paljon runkoja (metsikkö 2), niin 
analyysi osoittaa, että voidaan huomattavasti parantaa tuottavuutta, 
kun yksioteharvesteritekniikkaa (kuormainkärkitekniikkaa) käytetään 
käytäväkorjuussa jatkokehitettyjen laitteistojen avulla (Current+ ja 
New). Näiden kahden laitteiston tuottavuus oli tässä noin  40-60% 
korkeampi kuin ”Current”:illa. Tuottavuuserot kohtisuoran ja 
viuhkamaisen käytäväkuvioiden välillä olivat vähäisiä. Suurin ero 
johtunee siitä, että viuhkamaisia käytäviä käytettäessä on enemmän 
valinnanvaraa kuin kohtasuorien käytävien kohdalla.

Tässä käytetty teoreettinen tuottavuusarvo on muotoa m³/G0h. Vain 
puunrunkojen tilavuus on annettuna sitä käytettäessä. Tämä johtuu 
saatavissa olevasta tiedosta, joka oli olemassa käytetyistä, 
raivattavista puustoista. Raportoituihin runkomäärien tilavuuksiin 
tulee lisätä vielä 20-40% oksien ja risujen takia, jotka nekin ovat 
olennaisia bioenergian kannalta. Siten tuottavuus mitattuna 
biomassa-m3: na on 20-40% korkeampi kuin taulukko 3 esittää.

Jatkotutkimuksissa tehdään syventäviä analyyseja suuresta 
määrästä raivaus- ja harvennusmetsikköjä. Silloin tulee myös 
mukaan olennaisia muuttujia, jotka kuvaavat tulevaa metsän kasvua   
(kuvio 2). 

Mallimetsikkö on tehty siten, että saadaan visuaalinen kuva siitä, 
miltä tällä tavoin käsitelty metsikkö näyttäisi. Yleisvaikutelmana on 
tavallisesti se, että se näyttää hyvältä, ainakin metsänhoitoa 
kouluttavan silmissä (kuvio 3).
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Kuvio 2. Tulevissa, syventävissä jatkotutkimuksissa analysoidaan
merkittyjen runkojen käsittelyä yksioteharvesteritekniikalla 
(kuormainkärkitekniikalla). 



Kuvio 3.  Manuaali-
sesti muodostettu 
mallimetsikkö, johon 
on hakattu 1m leveät 
käytävät liittyminä 
ajouraan. Käytävät on 
merkitty värinauhoin, 
jotta ne näkyisivät 
hyvin. Kuvan etualalla 
on kohtisuoria 
käytäviä ja 
kauempana viuhka-
maisia käytäviä. 

Kirjallisuutta: Bredberg, C-J 1972. Type stands for the first thinning. Research Notes no. 
55, Royal collage of forestry. Sweden.
Gustavsson, R. 1974. Type stands for cleaning Research Notes no. 55, Royal collage of 
forestry. Sweden.
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