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lemäärästä noin 19 % kuusta ja 8 % mäntyä 
(kuva 1).

Toisen kohteen kokeet toteutettiin tou-
kokuussa 2011 mäntyvaltaisella ensihar-
vennuskohteella Eurajoella. Tällä kohteella 
oli puuston kappalemäärästä 72 % mäntyä, 
18 % kuusta ja 10 % koivua (kuva 2).

Kone ja koehenkilö
Tutkittavana hakkuulaitteena oli Risutec 
L3A (kuvat 3 ja 4), jonka peruskoneena 

Ennakkoraivaus ja energiapuun

 hakkuu samalla laitteella

Tutkijat Kaarlo Rieppo ja Arto Mutikainen, TTS

Tutkimuksessa verrattiin raivauksen kannattavuutta energiapuun hakkuun 
yhteydessä Risutec L3A -hakkuulaitteella metsurin ennakkoraivaamaan mene-
telmään verrattuna. Kuvassa on meneillään energiapuun hakkuu koivuvaltai-
sella kohteella ennakkoraivaamattomalla koealalla. Kuvat: Arto Mutikainen

BIOENERGIA

TTS selvitti tutkimuksessa Risutec L3A -hak-
kuulaitteella tehdyn raivauksen kannattavuutta 
energiapuun korjuun yhteydessä. Kokeet tehtiin 
kahdella kohteella, joista ensimmäinen oli koivu- ja 
toinen mäntyvaltainen. Ensimmäisellä kohteella 
tuottavuus menetelmällä, jossa raivaus tehtiin hak-
kuulaitteella energiapuun hakkuun yhteydessä, oli 
jopa parempi kuin menetelmässä, jossa metsuri oli 
tehnyt raivauksen etukäteen. Mäntyvaltaisella koh-
teella energiapuun hakkuu oli tuottavuudeltaan 
parempi menetelmässä, jossa metsuri teki ennak-
koraivauksen. Kun energiapuun hakkuun kustan-
nuksiin lisättiin ennakkoraivauksen kustannus, 
olivat kokonaisyksikkökustannukset menetelmien 
välillä tälläkin kohteella lähellä toisiaan. Tulosten 
perusteella on todennäköistä, että tietyissä koh-
teissa raivaus energiapuun hakkuun yhteydessä on 
tutkitulla laitteella jo kannattavaa.

energiapuun hakkuu manuaalisesti raivaus-
sahalla tehdyn raivauksen jälkeen ja toisaalta 
tekemällä raivaus laitteella energiapuun hak-
kuun yhteydessä.

Kaksi kohdetta
Tutkimukset tehtiin kahdella kohteella. En-
simmäiset kokeet tehtiin koivuvaltaisella 
nuoren metsän kunnostuskohteella Koke-
mäellä elokuussa 2010. Koivun lisäksi koh-
teella oli koealueen kokonaispuuston kappa-

Risutec L3A -hakkuulaite on tarkoitettu 
energiapuun kokopuuna hakkuuseen. Hak-
kuulaitteella voidaan tehdä pieniläpimittai-
sen puuston raivaus samalla, kun tehdään 
varsinainen energiapuun hakkuu. Näin 
yrittäjällä on mahdollisuus veloittaa myös 
raivaustyöstä. Ennakkoraivaamattomista 
kohteista myös energiapuusaanto voi olla 
suurempi kuin raivatuista.

TTS vertasi tuottavuutta ja kustannuksia, 
kun Risutec L3A -hakkuulaitteella tehtiin 
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oli John Deere 1070D. Hakkuulaite 
oli otettu käyttöön marraskuussa 
2009. Peruskone oli vuosimallia 2001 
ja sillä oli ajettu ensimmäisten kokei-
den aikaan 19 000 tuntia. Nosturi oli 
Timberjackin ja sen ulottuvuus oli 9,8 
metriä. Koneen kuljettajalla oli koke-
musta hakkuusta 3–4 vuotta ja lisäksi 
ajokonekokemusta parikymmentä 
vuotta. Hänen ammattitaitonsa oli 
hyvä.

KOKEET
Molemmilla koekohteilla kokeiltavat 
menetelmät olivat:

  Ennakkoraivattava/Ennakkorai-
vattu = Energiapuun korjuu jouk-
kokäsitellen kokopuuna metsurin 
ennakkoraivaamalta koealalta. Rai-
vauksessa poistettiin raivaussahalla 
kaikki rinnankorkeudelta (d1,3) nel-
jää senttimetriä pienemmät puut.

  Ennakkoraivaamaton = Ener-
giapuun korjuu joukkokäsitellen 
kokopuuna ennakkoraivaamatto-
malta koealalta. Koeala raivattiin 
hakkuulaitteella hakkuun yhtey-
dessä.

Ensimmäisellä koekohteella hak-
kuukaistan leveyttä ei rajattu etukä-
teen tarkasti, vaan ohjeena oli pyrkiä 
tavanomaiseen 20 metrin ajouraväliin. 
Toisella koekohteella hakkuukaistojen 
leveydeksi merkittiin kuitunauhoin 
etukäteen 20 metriä. Koealojen toteu-
tuneet pituudet olivat ensimmäisellä 
koekohteella ennakkoraivattu-me-
netelmällä 104 metriä ja ennakkorai-
vaamaton-menetelmällä 84 metriä. 
Toisella koekohteella kummankin me-
netelmän koealojen pituuksiksi tuli 
73 metriä.

Lähtöpuusto
Ensimmäisellä koekohteella lähtö-
puuston tiheys oli metsurityönä en-
nakkoraivattavalla koealalla 3 280 run-
koa hehtaarilla ja hakkuun yhteydessä 
hakkuulaitteella raivattavalla koealalla 
3 840 runkoa hehtaarilla (taulukko 1). 
Hakkuulaitteella raivattavalla koealalla 
rungon keskikoko ja hehtaarikohtaiset 
tilavuudet olivat jonkin verran suurem-
pia kuin miestyönä ennakkoraivatta-
valla koealalla. Ensimmäisellä koekoh-
teella koivun osuus oli vähintään kaksi 
kolmasosaa puiden kappalemäärästä. 
Ennakkoraivattavalla koealalla oli män-
tyä enemmän kuin ennakkoraivaamat-
tomalla.

Toisella koekohteella lähtöpuus-
toa oli reilu tuhat runkoa hehtaarilla 
enemmän kuin ensimmäisellä koh-
teella – ennakkoraivattava 4 520 ja 
ennakkoraivaamaton 5 000 runkoa 
hehtaarilla (taulukko 1). Ennakko-

Kuva 1. Ensimmäinen tutkimuskohde ennen ennakkoraivausta ja hakkuukoetta. 

Kuva 2. Toisen tutkimuskohteen puustoa ennen ennakkoraivausta ja hakkuukoetta. 

raivattavalla koealalla rungon keskikoko ja puuston 
määrä hehtaarilla olivat hieman suuremmat kuin en-
nakkoraivaamattomalla koealalla. Ennakkoraivattaval-
la koealalla oli mäntyä enemmän kuin ennakkoraivaa-
mattomalla.
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Kuva 4. Toukokuun 2011 kokeessa hakkuulaitteeseen 
oli lisätty kuvassa avoinna olevat yläkäpälät pitämään 
puunippua paremmin pystyssä. 

Taulukko 1. Lähtöpuusto koekohteittain. Mukana puut, joiden 
rinnankorkeusläpimitta vähintään 4 senttimetriä.

Selite Ensimmäinen koekohde Toinen koekohde

Ennakko-
raivattava

Ennakko-
raivaamaton

Ennakko-
raivattava

Ennakko-
raivaamaton

Puulaji, %

 Mänty 13,4 4,2 84,1 57,0

 Kuusi 19,5 18,8 12,4 25,0

 Koivu 67,1 77,0 3,5 18,0

 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

Puustotunnus

 Tiheys, runkoa/ha 3 280 3 840 4 520 5 000

 Rungon koko, dm3 22 27 22 19

 d
1,3

 keskimäärin, cm 6,8 7,3 7,6 7,0

 Runkotilavuus, m3/ha 74 93 104 92

 Kokopuutilavuus, m3/ha 99 120 147 132

Kuva 3. Tutkimuksessa 
käytetty hakkuulaite 
Risutec L3A elokuussa 2010.

Risutec L3A:n tekniset tiedot 
• Paino 560 kg
• Öljyvirtaus 120 l/min
• Maksimipaine 240 bar
• Katkaisukapasiteetti max 320 mm
• Radio-ohjattu
• Joukkokäsittelypihdit lisävarusteena
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Poistettu puusto
Ensimmäisellä koekohteella ennakko-
raivatulta koealalta poistettiin yhteensä 
408 ja ennakkoraivaamattomalta koea-
lalta 466 puuta. Kokeissa kertyi koko-
puuna ennakkoraivatulta koealalta 7,0 
m3 ja ennakkoraivaamattomalta koea-
lalta 8,7 m3. Ennakkoraivatulla koealalla 
poistuma oli reilut kaksi tuhatta ja en-
nakkoraivaamattomalla koealalla lähes 
kolme tuhatta puuta hehtaarilta (tau-
lukko 2). Poistetun puuston runkojen 
keskitilavuus oli ennakkoraivaamatto-
malla koealalla hieman suurempi kuin 
ennakkoraivatulla, vaikka ennakkorai-
vaamattomalta koealalla poistui myös 
varsin runsaasti rinnankorkeudeltaan 
kolme senttimetrisiä puita. Ennakko-
raivaamattomalta koalalta kertymä 
oli hieman suuremmasta puun keski-
koosta ja selvästi suuremmasta kap-
palemääräisestä hehtaaripoistumasta 
johtuen lähes 60 prosenttia suurempi 
kuin ennakkoraivatulta koealalta. 

Ensimmäisen kokeen ennakkorai-
vaamattomalla koealalla oli rinnan-
korkeudeltaan 9 senttimetrisiä ja sitä 
isompia puita selvästi enemmän kuin 
ennakkoraivatulla koealalla (kuva 7).

Taulukko 2. Poistetun puuston tunnukset kokeittain ja menetelmittäin

Selite Ensimmäinen koekohde Toinen koekohde

Ennakko-
raivattu

Ennakko-
raivaamaton

Ennakko-
raivattu

Ennakko-
raivaamaton

Puulaji, %

 Mänty 0,5 - 71,0 57,9

 Kuusi 8,3 7,1 12,4 26,4

 Koivu 91,2 92,9 16,6 15,7

 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

Puustotunnus

 Puuta, kpl/ha 2 047 2 969 3 301 3 322

 Runkotilavuus, m3/ha 28 45 64 48

 Kokopuutilavuus, m3/ha 35 56 81 63

 Rungon koko, dm3 14 15 19 15

 Kokopuun koko, dm3 17 19 25 19

Kuva 5. Ensimmäisen koekohteen 
ennakkoraivattu-menetelmän koeala 
raivauksen jälkeen mutta ennen hak-
kuuta.

Kuva 6. Toisen koekohteen ennakkorai-
vattu-menetelmän koeala raivauksen 
jälkeen mutta ennen hakkuuta. 



TTS:n tiedote: Metsätyö, -energia ja yrittäjyys 4/2011 (749) 5

Toisella koekohteella kokeissa korjattuja 
puita oli ennakkoraivatulla menetelmällä 
482 ja ennakkoraivaamattomalla 485. Koko-
puuna tämä tarkoitti ennakkoraivatulla koe-
alalla 11,8 m3 ja ennakkoraivaamattomalla 
koealalla 9,2 m3. Kummallakin menetelmällä 
poistuma oli noin 3 300 puuta hehtaarilta 
(taulukko 2). Tällä koekohteella ennakkorai-
vatulla koealalla poistetut puut olivat jonkin 
verran suurempia kuin ennakkoraivaamatto-
malla koealalla. Suuremmasta puun koosta 
johtuen myös kertymä oli ennakkoraivatulla 
koealalla suurempi kuin ennakkoraivaamat-
tomalla.

Toisen kokeen ennakkoraivaamattomal-
ta koealalta poistettiin selvästi enemmän 
rinnankorkeudeltaan 4 senttimetrisiä puita 
kuin ennakkoraivatulta koealalta (kuva 8).

Jäävä puusto
Ensimmäisellä koekohteella oli jäävää puus-
toa ennakkoraivatulla koealalla lähes 1 300 
ja ennakkoraivaamattomalla koealalla noin 
1 100 runkoa hehtaarilla (taulukko 3). Jäävän 
puuston rungon keskikoko oli molemmilla 
menetelmillä hyvin samansuuruinen. Ennak-
koraivatulla koealalla koivun osuus jäävästä 
puustosta oli hieman suurempi kuin ennak-
koraivaamattomalla koealalla.

Toisella koekohteella jäi ennakkoraivatulle 
koealalle noin 1 700 ja ennakkoraivaamatto-
malle koealalle noin 1 900 puuta hehtaarille 
eli molemmilla menetelmillä enemmän kuin 
ensimmäisellä koekohteella. Tässä kokeessa 
ennakkoraivaamattoman koealan puusto oli 
hakkuun jälkeen hieman suurempaa kuin 
ennakkoraivatulla koealalla. Jäävän puuston 
puulajijakauma oli molemmilla koemenetel-
millä hyvin samanlainen.

Korjuujälki
Kaikilta koealoilta mitattiin hakkuun jälkeen 
toteutunut ajouran ja hakkuukaistan leveys 
sekä vauriopuiden määrä jäävästä puustos-
ta. Ajouran tavoiteleveys on 4,0–4,5 metriä 
ja ajouravälin tulisi olla vähintään 20 metriä. 
Sertifi oinnin vaatimus puustovaurioille on 
enintään neljä prosenttia kasvamaan jäte-
tyistä puista.

Ensimmäisellä koekohteella toteutunut 
hakkuukaistan leveys oli ennakkoraivatulla 
koealalla 19,2 metriä ja ennakkoraivaamat-
tomalla koealalla 18,8 metriä, joten aivan 
ajouravälin tavoiteleveyteen ei päästy kum-
mallakaan menetelmällä. Ajouran leveys 
oli ennakkoraivatulla koealalla 3,64 metriä 
ja ennakkoraivaamattomalla koealalla 3,68 
metriä. Kummallakin menetelmällä ajoura 
oli jopa kapeampi kuin tavoiteleveys.

Toisella koekohteella hakkuukaistan le-
veydeksi merkittiin jo etukäteen 20 metriä. 

Taulukko 3. Jäävän puuston tunnukset koekohteittain ja menetelmit-
täin. Mukana puut, joiden rinnankorkeusläpimitta vähintään neljä 
senttimetriä.

Selite Ensimmäinen koekohde Toinen koekohde

Ennakko-
raivattu

Ennakko-
raivaamaton

Ennakko-
raivattu

Ennakko-
raivaamaton

Puulaji, %

 Mänty 14,2 19,5 76,4 80,0

 Kuusi 22,4 23,6 14,8 12,5

 Koivu 63,0 56,3 8,8 7,5

 Muu lehtipuu 0,4 0,6 - -

 Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0

Puustotunnus

 Tiheys, kpl/ha 1 274 1 108 1 712 1 918

 Rungon koko, dm3 38 39 32 37

 Runkotilavuus, m3/ha 48 43 55 70

 Kokopuutilavuus, m3/ha 65 56 77 99
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Kuva 8. Poistetun puuston runkolukusarjat menetelmittäin toisella koekohteella

 
Kuva 7. Poistetun puuston runkolukusarjat menetelmittäin ensimmäisellä koekohteella
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Ajouran leveydet tällä koekohteella 
olivat: ennakkoraivattu 3,71 metriä ja 
ennakkoraivaamaton 3,66 metriä. Täs-
säkin tapauksessa ajourat olivat tavoi-
televeyttä kapeampia.

Vauriopuiden määrä jäävästä puus-
tosta oli ensimmäisellä koekohteella 
ennakkoraivaamattomalla koealalla 8,0 
% ja ennakkoraivatulla koealalla 6,7 %. 
Näin kummallakaan kohteella ei saa-
vutettu sertifi oinnin vaatimusta alle 
neljän prosentin puustovauriomää-
rästä. Kolmessa neljästä tapauksesta 
puustovaurion aiheuttajaksi arvioitiin 
hakkuulaite. Toinen puu oli syynä vau-
rioon kuudessa prosentissa tapauk-
sista. Lopuissa 16 prosentissa vaurion 
aiheutti peruskone.

Toisella koekohteella puustovaurioi-
ta oli ennakkoraivaamattomalla koea-
lalla 7,1 % ja ennakkoraivatulla koealalla 
1,6 %. Näin ennakkoraivatulla koealalla 
alitettiin sertifi oinnin vaatimus, mutta 
ennakkoraivaamattomalla vaatimus-
tasoon ei päästy. Hakkuulaitteen arvi-
oitiin aiheuttaneen yli yhdeksän vau-
riota kymmenestä. Lopuissa vaurion 
oli aiheuttanut toinen puu.

Tehotyöajan jakaumat hakkuus-
sa
Kaato ja kasaus veivät ennakkoraiva-
tuilla kohteilla eniten aikaa (kuvat 9 
ja 10). Ennakkoraivaamattomilla koh-
teilla puolestaan kaatoon, kasaukseen 
ja raivaukseen meni kuhunkin lähes 
sama ajanmenekkiosuus. Raivaus vei 
ennakkoraivaamaton-menetelmällä 
kummallakin koekohteella 5–6 sekun-
tia korjattua energiapuuta ja lähes viisi 
minuuttia korjattua energiapuukuu-
tiota kohti. Ensimmäisellä koekohteella 
tämä oli neljännes ja toisella lähes 30 
prosenttia tehotyöajasta.

Molemmilla koekohteilla kaikkiin 
muihin työvaiheisiin paitsi raivauk-
seen käytettiin ennakkoraivaama-
ton-menetelmässä vähemmän aikaa 
puukohtaisesti kuin ennakkoraivattu-
menetelmällä. Tilavuutta kohti mää-
ritettynä toisella koekohteella sen si-
jaan kaato- ja kasaustyövaiheet veivät 
enemmän aikaa ennakkoraivaamaton-
menetelmässä kuin ennakkoraivattu-
menetelmässä.

Pelkän koneellisen raivauksen te-
hoajanmenekki energiapuun korjuun 
yhteydessä oli ensimmäisellä koekoh-
teella 4,4 h/ha ja toisella koekohteella 
5,2 h/ha. Vastaavat raivauksen teho-
ajanmenekit metsurin osalta olivat 17,6 

ja 10,3 h/ha. Energiapuun korjuun yh-
teydessä tehdyn raivauksen tuottavuus 
oli siten ensimmäisellä koekohteella 
4,0-kertainen ja toisella koekohteella 
2,0-kertainen metsurin tekemään en-
nakkoraivaukseen verrattuna. Todelli-
suudessa koneella tehdyn raivauksen 
osuus koneellisen korjuun ajanmene-
kistä on jonkin verran esitettyjä suu-
rempi, koska työntutkimuksessa osaan 
puunottoaikaa sisältyi myös raivausta. 

HAKKUUN TUOTTAVUUS
Hakkuun tuottavuudet määritettiin 
koekohteittain samalla runkolukusar-
jalla kummallekin menetelmälle, jotta 

menetelmien väliset tuottavuudet saatiin paremmin 
vertailukelpoisiksi. Lähtöpuustot kun aina eroavat koe-
alojen välillä toisistaan. Yhteisinä runkolukusarjoina 
käytettiin ennakkoraivaamaton-menetelmän runkolu-
kusarjoja.

Ensimmäisellä koekohteella ennakkoraivaamaton-
menetelmän runkolukusarjassa oli 466 puuta ja näistä 
93 % koivua ja 7 % kuusta. Ennakkoraivattu-menetel-
mässä tästä runkolukusarjasta jätettiin laskennassa 
huomioimatta rinnankorkeudeltaan alle neljäsenttiset 
puut, koska ne tässä menetelmässä raivataan etukäteen 
metsurityönä maahan. Näin tälle menetelmälle jäi 375 
puuta, joista 91 % oli koivua ja loput 9 % kuusta.

Toisella koekohteella ennakkoraivaamaton-mene-
telmän runkolukusarjassa oli 485 puuta ja näistä 58 % 
mäntyä, 26 % kuusta ja 16 % koivua. Ennakkoraivattu-
menetelmään jäi tästä rinnankorkeudeltaan vähintään 
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Kuva 9. Tehotyöajan jakautuminen työvaiheisiin ensimmäisellä koekohteella

 
Kuva 10. Tehotyöajan jakautuminen työvaiheisiin toisella koekohteella
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neljäsenttisiä puita 474, joista 59 % mäntyä, 
25 % kuusta ja 16 % koivua. Tässä kokeessa 
oli siten ennakkoraivaamaton-menetelmällä 
korjattu energiapuuksi vain 11 puuta, joiden 
rinnankorkeusläpimitta oli alle neljä sentti-
metriä.

Yhteinen runkolukusarja tuotti näin 
ensimmäisellä koekohteella kokopuuna 
ennakkoraivaamaton-menetelmällä 8,7 m3 
ja ennakkoraivattu-menetelmällä 8,5 m3. 
Ennakkoraivaamattomalta kohteelta kertyi 
siten 2,6 prosenttia enemmän kokopuuta 
kuin ennakkoraivatulta kohteelta. Keski-
määräinen kokopuutilavuus oli ennakko-
raivaamaton-menetelmällä 18,7 dm3 ja en-
nakkoraivattu-menetelmällä 21 prosenttia 
suurempi eli 22,6 dm3.

Toisella koekohteella yhteinen runkolu-
kusarja tuotti kokopuuna ennakkoraivaa-
maton-menetelmällä 9,2 m3 ja ennakkorai-
vattu-menetelmällä 9,1 m3. Tällä kohteella 
kertyi näin ollen ennakkoraivaamattomalla 
menetelmällä vain 0,5 prosenttia enemmän 
kokopuuta kuin ennakkoraivatulla mene-
telmällä. Keskimääräinen kokopuutilavuus 
oli ennakkoraivaamaton-menetelmällä 
18,9 dm3 ja ennakkoraivattu-menetelmällä 
kaksi prosenttia suurempi eli 19,3 dm3.

Ensimmäisellä koekohteella hakkuun 
tuottavuus oli ennakkoraivaamaton-mene-
telmällä 2,92 m3/tehotunti ja ennakkorai-
vattu-menetelmällä 2,81 m3/tehotunti (ku-
va 11). Ennakkoraivaamaton-menetelmällä 
tuottavuus oli siten 3,9 % parempi kuin 
ennakkoraivattu-menetelmällä. Toisella koe-
kohteella varsinkin ennakkoraivatulla mene-
telmällä tuottavuus oli selvästi parempi kuin 
ensimmäisellä koekohteella ollen 4,70 m3/
tehotunti (kuva 11). Ennakkoraivaamaton-
menetelmällä päästiin tässä tapauksessa 

76 prosenttiin ennakkoraivatun tuottavuu-
desta eli 3,56 kuutiometriin tehotunnissa.

Kun hakkuun tehotuntituottavuudet 
muutettiin käyttötuntituottavuuksiksi suh-
deluvulla 1,393, joka ottaa huomioon ly-
hyiden alle 15 minuutin keskeytysten lisäksi 
pitkä- ja lyhytaikaisissa tuottavuustutkimuk-
sissa todetun tuottavuuseron, saatiin tuot-
tavuusarvoiksi ensimmäisellä koekohteella 
– ennakkoraivaamaton 2,09 m3/käyttötunti 
ja ennakkoraivattu 2,01 m3/käyttötunti sekä 
toisella koekohteella – ennakkoraivaama-
ton 2,55 m3/käyttötunti ja ennakkoraivattu 
3,38 m3/käyttötunti.

Metsäkuljetuksesta
Metsäkuljetusta ei näissä kokeissa tutkittu. 
On kuitenkin todennäköistä, että ennak-
koraivaamaton-menetelmällä metsäkul-
jetuksen kustannus on hieman suurempi 
kuin ennakkoraivattu-menetelmällä, jos sillä 
on kuormattavana ja ajettavana enemmän 
pienikokoisempaa puuta. Tosin hieman 
suurempi kertymä ennakkoraivaamaton-
menetelmällä verrattuna ennakkoraivattu-
menetelmään on puolestaan tälle mene-
telmälle etu. Erot puiden keskikoossa ja 
kertymissä menetelmien välillä olivat näissä 
kokeissa kuitenkin niin pienet, että metsä-
kuljetukseen näillä ei ole juuri vaikutusta.

Ennakkoraivauksen kustannukset
Ensimmäisellä koekohteella metsurin te-
kemään ennakkoraivaukseen meni 23,8 h/
ha työmaa-aikana. Kun metsurin tuntikus-
tannuksena sivukustannuksineen käytettiin 
30 euroa, oli ennakkoraivauksen kustannus 
715 euroa/ha. Kun ennakkoraivattu-mene-
telmällä kokopuukertymä oli 34,9 m³/ha, 
aiheutui ennakkoraivauksesta näin 20,49 

euron kustannus energiapuun kertymäkuu-
tiota kohti. 

Toisella koekohteella vastaavasti ennak-
koraivaukseen käytettiin 13,7 h/ha työmaa-
aikana ja tämän mukaan ennakkoraivauksen 
kustannukseksi tuli 411 euroa/ha. Kun tämä 
raivauskustannus kohdistettiin ennakko-
raivattu-menetelmän kokopuukertymälle 
81,0 m³/ha, oli ennakkoraivauksen kustan-
nus 5,08 euroa kertymäkuutiota kohti.

Hakkuun yksikkökustannukset
Hakkuun yksikkökustannusten määrittämi-
sessä hakkuukoneen käyttötuntikustannuk-
sena Risutec L3A -hakkuulaitteella varustet-
tuna käytettiin 78 euroa. Näin ensimmäisellä 
koekohteella hakkuun yksikkökustannuksik-
si muodostui ennakkoraivaamattomalla me-
netelmällä 37,38 €/m³ ja ennakkoraivatulla 
menetelmällä 38,85 €/m³. Toisella koekoh-
teella hakkuun yksikkökustannukset olivat 
ennakkoraivaamattomalla 30,66 €/m³ ja en-
nakkoraivatulla 23,17 €/m³.

Kun hakkuun yksikkökustannuksiin li-
sättiin ennakkoraivauksen kustannus, tuli 
ennakkoraivaus-menetelmällä ensimmäi-
sellä koekohteella kokonaisyksikkökustan-
nukseksi 59,34 €/m³ ja toisella koekohteella 
28,25 €/m³.

TARKASTELU
Risutec L3 A:n sirkkelimäinen terä ja sen 
pyörimissuunnan hallinta antaa hyvät läh-
tökohdat hakkuun yhteydessä tehtävälle 
koneelliselle raivaukselle. Terän pyöriessä rai-
vausta voi tehdä samalla, kun hakkuulaitetta 
viedään kaadettavalle puulle. 

Ensimmäisen koekohteen tulosten mu-
kaan tässä olosuhteessa ja kokeessa hakkuu 
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Kuva 11. Hakkuun tehotun-
tituottavuudet perustuen 
koekohteittain menetelmi-
en välillä yhteiseen runkolu-
kusarjaan 
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Maaseuturahasto

Kaarlo Rieppo & Arto Mutikainen, 

TTS

USING THE SAME HARVESTER 

HEAD FOR UNDERGROWTH 

PRE-CLEARANCE AND FUEL WOOD 

HARVESTING   

TTS conducted a study on the profi tabil-

ity of undergrowth pre-clearance, which 

was carried out using the Risutec L3A 

harvesting head in conjunction with fuel 

wood harvesting. The experiments were 

implemented on two sites; one was dom-

inated by birch and the other by pine. On 

the fi rst site, the productivity level when 

using the method of pre-clearance with 

the felling device in conjunction with 

fuel wood harvesting was even better 

than the approach where the lumberman 

had carried out the pre-clearance. On the 

pine-dominated site, the productivity 

level of fuel wood harvesting was higher 

in the method where the lumberman 

carried out pre-clearance. Once the pre-

clearance expenses had been added to 

the fuel wood harvesting expenses, the 

total unit expenses of the two methods 

were nearly similar for this site as well. 

Based on the results, it is likely that on 

some sites, it is already feasible to use the 

investigated device for carrying out pre-

clearance in conjunction with fuel wood 

harvesting.

Käännös/Translation AAC Global Oy 

siten, että raivaus tehtiin hakkuun yhtey-
dessä hakkuulaitteella, oli tuottavuudeltaan 
jopa hieman parempi ja siten myös hak-
kuukustannuksiltaan hieman edullisempi 
kuin menetelmä, jossa metsuri oli tehnyt 
kohteella ennakkoraivauksen. Menetelmän 
edullisuutta parantaa lisäksi huomattavasti 
se, että ennakkoraivauksen kustannus jää 
kokonaan pois. Ensimmäisen kokeen tulos-
ta voidaan pitää varsin yllättävänä – jopa ei 
loogisena, koska raivauksen teon koneella 
tulisi lisätä ajanmenekkiä ainakin jonkin ver-
ran.

Toisen kokeen tulos on todennäköisesti 
paremmin suuntaa-antava. Tässä kokees-
sa päästiin kokonaiskustannuksessa raiva-
us huomioiden lähes samaan tulokseen 
ennakkoraivaamaton-menetelmällä kuin 
ennakkoraivattu-menetelmällä. Tätäkin tu-
losta voidaan pitää lupaavana. On todennä-
köistä, että Risutecin hakkuulaitteella tehty 
koneellinen raivaus energiapuun hakkuun 
yhtey dessä on jo ainakin joissakin olosuh-
teissa varteenotettava vaihtoehto verrat-
tuna ennakkoraivaukseen ja sen jälkeiseen 
koneelliseen hakkuuseen. Kuusen osuus oli 
tällä koekohteella ennakkoraivaamattomalla 
koealalla suurempi kuin ennakkoraivatulla. 
Tämä on voinut hieman pienentää tämän 
menetelmän hakkuun tuottavuutta, koska 
kuuset heikentävät näkyvyyttä ja voivat si-
ten vaikuttaa myös muiden puulajien käsit-
telyn ajanmenekkiin.

Latvustilavuuden osalta laskennoissa 
oletettiin, että kaikki oksamassa saadaan 
hakkuussa talteen. Osa oksista kuitenkin 
katkeilee ja tippuu hakkuunkin yhteydessä, 
joten hakkuun kertymät ovat tässä esitettyjä 
hieman pienemmät. Myös metsäkuljetusvai-
heessa osa oksamassasta häviää. Menetelmi-
en väliseen vertailuun tällä ei kuitenkaan ole 
merkitystä.

Kertymä ennakkoraivaamattomalla me-
netelmällä oli samalla runkolukusarjalla 
ensimmäisellä koekohteella 2,6 prosenttia 

ja toisella koekohteella vain 0,5 prosenttia 
suurempi kuin ennakkoraivatulla menetel-
mällä. Laskennassa oletettiin, että kaikki nel-
jäsenttisiksi aikatutkimuksessa kirjatut puut 
jäivät myös ennakkoraivattu-menetelmässä 
hakkuukertymään. Käytännössä kertymäero 
on ennakkoraivaamattoman menetelmän 
eduksi jonkun verran suurempi, koska osa 
4-senttisiksi kirjatuista puista varmaan rai-
vataan maahan. Jos puolet neljäsenttisiksi 
kirjatuista olisi raivauksessa poistunut, olisi 
ennakkoraivaamattomalla kertymä ollut 
ensimmäisellä koekohteella 5,3 prosenttia ja 
toisella koekohteella 6,2 prosenttia suurem-
pi kuin ennakkoraivatulla. Jos ennakkoraiva-
tulla ei olisi mukana 4-senttisiä olleenkaan, 
olisivat vastaavat kertymäerot menetelmien 
välillä olleet 8,1 ja 12,5 prosenttia. Jos taas ei 
5-senttisetkään olisi ennakkoraivatulla kerty-
mässä mukana, olisivat vastaavat luvut olleet 
22,9 ja 41,2 prosenttia.

Kummallakin koekohteella puustovaurioi-
ta oli enemmän ennakkoraivaamattomalla 
koealalla. Tämä johtui siitä, että hakkuussa 
syntyvien vaurioiden lisäksi kasvatettavaksi 
jätettävät puut saivat kolhuja myös raivauk-
sessa. Raivauksessa tehtäviä vaurioita voisi 
vähentää, jos vältettäisiin ”turhaa” raivaa-
mista. Jos 12-metrisen kasvatettavan puun 
vieressä on metrin korkuinen puu, sitä ei tar-
vinne poistaa, jos vaarana on kasvatettavan 
puun vaurioituminen. 

Tuloksia sovellettaessa on huomioitava, 
että tutkimuksen aineistona oli vain yksi 
kone ja kuljettaja ja kummallakin menetel-
mällä kaksi koetta ja olosuhdetta. Tuloksen 
varmistamiseksi tulisi tehdä lisäkokeita use-
ammassa olosuhteessa useammalla kuljetta-
jalla. Lisäksi tarvittaisiin pidempiaikaista seu-
rantatutkimusta, jolla pyrittäisiin löytämään 
tälle menetelmälle sopivimmat olosuhteet, 
kuten raivattavan puuston määrä hehtaarilla 
ja puun koko. Myös hakkuutyön muun kuin 
tehoajan osuuden määrittämiseksi tarvittai-
siin seurantatutkimusta.


