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KÄSITTEET 

 

Tässä työssä seuraavilla käsitteillä tarkoitetaan: 

 

Hakkuu:   Puun kaato, karsinta, apteeraus ja kasaus puutavarakasoihin.  

  

Lähikuljetus:  Valmistetun puutavaran kuljetus palstalta kaukokuljetusva-

rastoon.  

  

Puunkorjuu:   Puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen muodostama työvai-

heiden ketju.  

  

Tuottavuus:   Työsaavutuksen suhde työpanokseen. Puunkorjuussa käyte-

tään yleisesti yksikkönä kiintokuutiometriä tunnissa (m³/h).  

  

Puutavaralaji:  Tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuva puutavara, joka täyt-

tää käyttötarkoitukselle asetetut mitta- ja laatuvaatimukset.  

 

Harvennustapa: Harvennushakkuulla poistettavien puiden valintaa tukeva työ-

malli. Tasaikäisen metsänkasvatuksen harvennustapoja ovat 

ala- ja yläharvennus. Muita harvennustapoja ovat systemaat-

tiset ja erirakenteisuuteen tähtäävät harvennustavat. 

 

Vyöhykeharvennus: Puunkorjuun tuottavuuden, korjuujäljen ja talousmetsän mo-

nimuotoisuuden parantamiseksi kehitetty harvennusmene-

telmä, jossa harvennusvoimakkuus vaihtelee vyöhykkeittäin 

ajouraan nähden. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Hakkuutyön tuottavuus on suuressa roolissa puunkorjuun kokonaiskustannuksien muo-

dostumisessa. Harvennushakkuiden tuottavuuskehitys on ollut maltillista viime vuosina, 

mikä on johtanut puunkorjuun kustannuskehityksen stagnaatioon 2010-luvulla (Kuva 1). 

Esimerkiksi vuonna 2018 ensiharvennuksen korjuukustannukset kasvoivat 0,9 % ja mui-

den harvennusten korjuukustannukset kasvoivat 1,2 %. Vastaavana aikana päätehakkui-

den korjuukustannukset kasvoivat 0,7 % (Strandström 2019). Erityisesti ensiharvennus-

vaiheessa on hakkuutyön tuottavuuden vaikutus kustannuskilpailukykyyn korkea, sillä 

merkittävä osa ensiharvennuspuun kustannuksista muodostuu hakkuutyöstä. Hakkuuko-

neen tuntikustannus on lähes riippumaton hakkuutavasta, jolloin tuottavuus selittää suu-

rimman osa kokonaiskustannuksista. 

 

 

 

Kuva 1. Koneellisen korjuun yksikkökustannukset hakkuutavoittain 2009–2018. Kustannukset on 
deflatoitu Metsäalan konekustannusindeksillä (2018=100) (Strandström 2019). 
 

Harvennushakkuiden kustannusten alentamiseksi ja laadun parantamiseksi on kehitelty 

uudenlaisia menetelmiä. Kokeilussa ensiharvennuksilla ovat olleet erilaiset systemaatti-

set harvennustavat. Systemaattisesti harvennettaessa poistettavien puiden valinta tehdään 

puun sijainnin, ei laadun perusteella, kuten perinteisessä laatuharvennuksessa (Hynynen 

1997, Vuokila 1980). Tutkimusten mukaan systemaattinen harvennustapa parantaa hak-

kuutyön tuottavuutta, ja pienentää korjuukustannuksia (Lilleberg 1991, Ovaskainen 2012, 
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Läspä & Nurmi 2018, Karjalainen 2019, Nuutinen ym. 2019). Systemaattisen harvennus-

tavan hyödyt ovat sekä ekologisia että taloudellisia (Nuutinen ym. 2019). Harvennusvoi-

makkuuden spatiaalinen vaihtelu lisää metsän monimuotoisuutta. Puunkorjuun kokonais-

kustannusten pienentyessä puunostajan puustamaksukyky nousee (Lilleberg 1995). Puu-

nostajan korkeampi puustamaksukyky voi näkyä parempina kantohintoina, jolloin vaih-

toehtoinen harvennustapa nostaa metsänomistajan puunmyyntituloja ja metsätalouden 

kannattavuutta. 

 

Metsänomistajien sekä suuren yleisön ympäristötietoisuuden nousu on luonut painetta 

kehittää vaihtoehtoisia metsänkasvatustapoja. Esimerkiksi eri-ikäisrakenteisten hakkui-

den yleistyminen metsälakimuutoksen jälkeen on osoittanut, että vaihtoehtoisille käsitte-

lytavoille on kysyntää metsänomistajien keskuudessa (Laki metsälain muuttamisesta 

2013). Vuoden 2018 hakkuuaikomustilastossa poimintahakkuita suunniteltiin tehtäväksi 

19 000 hehtaarille, mikä vastaa 3,3 % kaikista kasvatushakkuista (Suomen metsäkeskus 

2019). Uudentyyppisten hakkuutapojen tavoitteena on ottaa maisema- ja luontoarvot pa-

remmin huomioon verrattuna Suomessa perinteisesti suosittuun tasarakenteiseen metsä-

talouteen.  

 

Korjuujäljellä on merkitystä hakkuiden hyväksyttävyyteen sekä metsikön kehitykseen 

hakkuiden jälkeen. Suomen metsäkeskuksen (2020) vuosittain tekemässä korjuujäljen 

tarkastuksessa nousevat esiin erityisesti puusto- ja maastovauriot. Ilmaston lämpenemi-

sen myötä hyvät talvikorjuukelit tulevat vähenemään, joten kaikkien talvikorjuukelpois-

ten leimikoiden korjuu maan ollessa roudassa on haastavaa. Huonon korjuujäljen vuoksi 

puuston kasvu kärsii, lisäksi seurannaisvaikutuksina voi esiintyä metsätuhoja. Ilmaston-

muutoksen mukanaan tuoma sääilmiöiden äärevöityminen aiheuttaa metsissä ongelmia, 

niin myrskyjen, kuivuuden kuin tuhohyönteisten muodossa. Oikeanlaisella ja oikea-ai-

kaisella metsänhoidolla sekä hyvällä korjuujäljellä luodaan puille hyvät kasvuolosuhteet 

ja pienennetään riskiä metsätuhoille. 

 

Metsäkonesimulaattoreita käytetään pääasiassa hakkuukoneenkuljettajien koulutukseen, 

mutta myös tutkimustoimintaan (esim. Laamanen 2004, Ovaskainen 2009). Nykyaikaiset 

metsäkonesimulaattorit voidaan varustella samoilla hallinta- ja mittalaitteilla kuin metsä-

työssä käytettävät koneet. Tällöin kaikki kuljettajan simulaattorilla suorittamat liikkeet ja 
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toimenpiteet rekisteröityvät mittalaitteelle aivan kuten oikeassakin koneessa. Simulaatto-

reista on virtuaalisesti toteutettuna lähes vastaavat anturit tuottamassa tietoa komponent-

tien asennoista niin peruskoneessa, puomistossa kuin hakkuulaitteessakin. Virtuaaliym-

päristö luo uuden maailman toteuttaa tutkimusta, sillä virtuaalisesti voi luoda juuri sellai-

sen metsikön, mikä täyttää tutkimusasetelman vaatimukset. Vastaavanlaisen hakkuukoh-

teen etsiminen maastosta olisi erittäin haastavaa, jopa mahdotonta. Lisäksi saman virtu-

aalileimikon voi halutessaan käsitellä niin monta kertaa kuin on tarpeen. Tällöin kuljetta-

jan ja hakkuutavan vaikutus työskentelyyn saadaan eriteltyä tarkoin, kun olosuhteet voi-

daan vakioida kaikille kuljettajille samoiksi. 

 

1.2 Metsätyöntutkimus 

1.2.1 Aikaisempi metsätyötä käsittelevä tutkimus 

Varhaisen metsätyöntutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa perusteet urakkasopimusten 

maksuperusteiksi (Makkonen 1954). Suomessa puunkorjuutaksojen vapauduttua kilpai-

lulle vuonna 1991, ovat taksat määritelty tarjouskilpailuin (Kuitto ym. 1994, Jylhä ym. 

2019). Nykyaikaisen metsätyöntutkimuksen painopiste onkin siirtynyt menetelmien, ko-

neiden ja kuljettajavaikutuksen tutkimiseen työsuorituksessa. Tutkimusten tavoitteena 

ovat mm. puunkorjuun tuottavuuden, kustannustehokkuuden sekä työn laadun paranta-

minen.  

 

Suomessa tavaralajimenetelmän puunkorjuuta on tutkittu eri käyttötarkoituksiin määrä-

ajoin (esim. Kuitto ym. 1994, Siren 1998, Poikela & Alanne 2002, Kärhä ym. 2004, Vää-

täinen ym. 2005, Nurminen ym. 2006, Ovaskainen 2009, Malinen ym. 2018, Jylhä ym. 

2019). Muualla maailmassa tavaralajimenetelmään keskittyvää metsätyöntukimusta on 

tehty lähinnä Ruotsissa (esim. Brunberg 1997, Erikson & Lindroos 2014) ja Pohjois-

Amerikassa (Tufts & Brinker 1993, Kellog & Bettinger 1994, Tufts 1997). Metsätyöntut-

kimuksen toteutustapoja ovat aikatutkimus, vertaileva aikatutkimus, menetelmätutkimus, 

seurantatutkimus ja ergonomian tutkimus (Makkonen 1954, Uusitalo 2003). Tutkimuk-

sessa käytettävä menetelmä valitaan käytössä olevien resurssien sekä tutkimuksen mie-

lenkiinnon kohteen mukaan.  
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Vielä 2000-luvun alkupuolelle asti metsätyöntutkimukset toteutettiin perinteiseen tapaan 

aikatutkimuksena, kellottaen työvaiheet reaaliaikaisesti metsässä (Kuitto ym. 1994, Siren 

1998). Työntutkijat seurasivat koneen työskentelyä ja kellottivat kunkin työvaiheen, sekä 

keräsivät työn tuotoksen laskentaan tarvittavat tiedot puustosta ja hakatuista pölkyistä. 

Kamerateknologian kehitys on mahdollistanut työskentelyn videoinnin, jolloin työvaihei-

den kellottaminen on tapahtunut jälkikäteen metsässä kuvatulta videonauhalta. Videoin-

nin hyötynä on kellotuksen uusittavuus sekä työvaiheiden tarkempi erottelu (Poikela & 

Alanne 2002, Nurminen ym. 2006). 

 

Kellotuksen rinnalle ovat tulleet automaattiset konetoimintojen tallennuksen mahdollis-

tavat välineet. PlusCAN-tallennin oli vuosituhannen alussa ensimmäinen automaattinen 

työvaihekohtaisten aikojen tallennuslaite (Väätäinen ym. 2005, Kariniemi 2006, Ovas-

kainen 2009, Palander ym. 2012, Nuutinen 2013). PlusCan-tallennin luki ja tallensi ko-

neen CAN-väylässä kulkevaa signaalitietoa. Tallennin oli viritettävissä eri tallennusaset-

tein tutkimusasetelman mukaiseksi. Tallentimen keräämiä tietoja olivat esimerkiksi 

moottorin suoritustaso, kuormaimen ja hakkuulaitteen liikeajat sekä käsiteltävien runko-

jen mittatiedot (Väätäinen ym. 2005). Automaattisesti kerättävän datan käyttömahdolli-

suuksia sekä tarkkuutta ovat tutkineet ja kehittäneet mm. Nuutinen (2013) väitöskirjas-

saan sekä sen osajulkaisussa Palander ym. 2012, jossa PlusCAN-tallentimen keräämää 

tietoa tutkittiin yhdessä työntutkijoiden manuaalisesti keräämän tiedon kanssa. Nykyisin 

erilaiset koneiden omat seurantajärjestelmät ovat korvanneen PlusCAN-tyyppiset irralli-

set tallennuslaitteet (Nuutinen 2013, Jylhä ym. 2019). 

 

Lisäosina asennettavien tallentimien lisäksi suurimpien metsäkonemerkkien mittalaitteet 

keräävät automaattisesti StanforD 2010-standardin mukaista tietoa (Skogforsk 2020).  

 

StanforD 2010-tieto jaetaan osa-alueisiin;  

 koneen hallinta (control)  

 tuotoksen raportointi (production reporting) 

 laadunvarmistus (quality assunrance) 

 ajankäytön seuranta (operational monitoring) 
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Näistä tuotostiedot ovat käyttökelpoisia työntutkimuksessa. Tarkempaan metsätyöntutki-

mukseen esimerkiksi hakkuukonetyön ajankäytön rakenteesta nämä aineistot eivät kui-

tenkaan sovellu, sillä itse hakkuutyön työvaiheiden ajanmenekkitieto on vaillinaista (Ka-

riniemi & Vartiamäki 2010). Esimerkiksi StanforD 2010-standardin (Skogforsk 2020) 

mukaisesti hakkuutyöstä kerättävä ajankäytön seurantatieto jaetaan ainoastaan proses-

sointiin, maastoajoon, siirtoajoon sekä muuhun työhön. Hakkuutyön ajanmenekin raken-

netta tutkittaessa, on hakkuutyö tarkoituksenmukaista jakaa useampiin työvaiheisiin; ai-

nakin puun haltuunottoon, puun kaatoon sekä rungon valmistukseen (Kariniemi & Var-

tiamäki 2010). 

 

Automatisoitu aikatutkimusaineiston keräys on mahdollistanut laajemmat tutkimusai-

neistot. Suurempia hakkuutyön seurantatutkimuksia ovat tehneet Suomessa Jylhä ym. 

(2019) sekä Ruotsissa Eriksson ja Lindroos (2014). Fyysiseen koneiden seuraamiseen 

perustuvan aikatutkimuksen sijaan pienemmällä työmäärällä automaattisesti kerättävän 

seuranta-aineiston ansiosta voidaan tutkimukseen ottaa mukaan laajempi joukko työ-

maita, koneita ja kuljettajia. Esimerkiksi Erikssonin ja Lindroosin seurantatutkimuksen 

aikana korjattiin puutavaraa kuoren alta mitattuna yli 20 miljoonaa kiintokuutiometriä. 

Myös Jylhän ym. (2019) seurantatutkimuksessa hakkuukertymä oli noin 0,6 miljoonaa 

kiintokuutiometriä kuoren päältä mitattuna.  

 
 
1.2.2 Aika- ja tuotostutkimus 

Aika- ja tuotostutkimus on metsätyöntutkimuksen muoto, jossa mitataan tuotoksen suh-

detta työpanokseen (Uusitalo 2003, Nuutinen 2013). Hakkuutyön tuotos on kaadetun, 

karsitun, katkotun ja kasatun puutavaran määrä kiintokuutiometreissä (m³). Lähikuljetuk-

sen tuotos on metsästä kaukokuljetusvarastoon kuljetetun puutavaran määrä kiintokuu-

tiometreissä (m³). Työpanoksena käytetään aikaa, jolloin tuottavuuden mitta on kiinto-

kuutiometriä tunnissa (m³/h). Tuotoksen jakajana käytetty aika voidaan laskea eri tavoin, 

riippuen tutkimuksen toteutustavasta, laajuudesta ja tuloksen käyttötarkoituksesta (Kuva 

2). Tehoaikaan sisältyy vain työn edistymisen kannalta tuottava aika. Käyttöaika sisältää 

tehoajan lisäksi lyhyet, alle 15 minuutin keskeytykset. Lyhyet keskeytykset ovat muun 

muassa suunnittelutyötä, koneen säätöä sekä muita taukoja.  
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Kuva 2. Esimerkki työajan jaottelusta metsäkonetyössä (Mäkelä 1986) 
 

Pidemmissä seurantatutkimuksissa voidaan tuotos suhteuttaa käyttöaikaan tai tuotantoai-

kaan (Kuitto ym. 1994, Erikson & Lindros 2014, Jylhä ym. 2019). Vertailevassa aikatut-

kimuksessa ja erityisesti hakkuutyön ajanmenekin rakennetta tutkittaessa on mielekästä 

tutkia tehollista työaikaa, sillä lyhyetkään keskeytykset eivät aina ole seurausta vallitse-

vasta työskentelyolosuhteesta. 

 
 
1.2.3 Työvaihejaottelu 

Metsäkonetyön työvaiheita on jaoteltu monin eri tavoin riippuen tarkastelun tarkkuudesta 

ja tutkimuskohteesta. Esimerkiksi Väätäinen ym. (2005) luokitteli hakkuutyön kahteen-

toista, Nurminen ym. (2006) yhdeksään ja Ovaskainen (2009) viiteen eri työvaiheeseen. 

Kuormatraktorilla työskentelyn jakoivat Kuitto ym. (1994) kuuteen, Poikela ja Alanne 

(2002) seitsemään työvaiheeseen sekä Nurminen ym. (2006) seitsemään päätyövaihee-

seen ja 16:sta osatyövaiheeseen. 

 

Hakkuukonetyö voidaan luokitella sekä päätyövaiheisiin että osatyötyövaiheisiin (Kari-

niemi 2006, Väätäinen ym. 2005, Kariniemi & Vartiainen 2010). Jokaisen rungon työ-

sykli sisältää päätyövaiheet samassa järjestyksessä, mutta kaikkia työvaiheita ei esiinny 

jokaisella rungolla. Esimerkiksi hakkuukoneen siirtäminen on välttämätöntä vain seuraa-

van rungon haltuunoton sitä vaatiessa tai siirryttäessä työpisteeltä toiselle.  
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Päätyövaiheet sekä niiden sisältämät osatyövaiheet Kariniemen (2006) mukaan ovat 

työsyklin mukaisessa järjestyksessä; 

 

1. puun haltuunotto (siirtyminen, hakkuulaitteen vienti, raivaus, suunnittelu, tauko) 

2. puun kaato ja siirto prosessointipaikalle (kaatosahaus, kaato, siirto, tauko) 

3. rungon valmistus (syöttö, katkonta, kasaus, järjestely, tauko) 

 
 
Kariniemen (2006) mukaisesta päätyövaihejaottelusta voidaan erotella omiksi työvai-

heiksi koneen siirtyminen ja hakkuutyön kannalta tuottamaton aika (Kuitto ym. 1994, 

Nurminen ym. 2006, Ovaskainen 2009). Tuottamattomaksi ajaksi luetaan alikasvoksen 

raivaus, hakkuulaitteen tuonti eteen, pölkkyjen järjestely, hakkuutähteiden kasaus sekä 

tauot (Ovaskainen 2009). 

 

Hakkuukonetyössä voi samaan aikaisesti olla käynnissä useampi työvaihe, minkä vuoksi 

työvaiheet on priorisoitava aikatutkimusta varten. Esimerkiksi konetta voidaan liikuttaa 

samanaikaisesti puuta siirrettäessä prosessointipaikalle tai hakkuulaitetta voidaan viedä 

seuraavalle rungolle työpistesiirtymisen aikana. Useamman työvaiheen tapahtuessa sa-

manaikaisesti, luetaan ajanmenekki ainoastaan yhdelle, hierarkiatasolla korkeimmalla 

olevalle työvaiheelle. Työvaiheluokitus on olennainen osa hakkuu- ja metsäkuljetustyön 

aika- ja tuotostutkimusta. Työvaiheluokituksia on useita ja käytettävä luokitus on riippu-

vainen ennen muuta tutkimusasetelmasta sekä aineiston keräysmenetelmästä (Väätäinen 

ym. 2005). Tähän rajoituksia asettaa muun muassa automaattisten aineiston keräystapo-

jen mahdollisuudet tunnistaa työvaiheet toisistaan (Väätäinen ym. 2005, Nuutinen 2013). 

 
 
1.3 Puunkorjuun tuottavuustekijät 

1.3.1 Hakkuutyö 

Hakkuutyön tuottavuus on käytettävän koneen, kuljettajan, sekä työmaa- ja olosuhdete-

kijöiden summa. Tekijöistä tuottavuuteen eniten vaikuttavat kuljettaja sekä käsiteltävän 

rungon keskikoko. Työmaatekijöitä ovat hakkuutapa sekä käytössä olevat mitta- ja laatu-

vaatimukset. Olosuhdetekijöitä ovat muun muassa maaston ja puuston ominaisuudet lei-

mikolla sekä lumi- ja säätilanne. Kattavan ajanmenekkisaineiston perusteella voidaan 

mallintaa hakkuun ajanmenekin riippuvuutta poistettavien puiden järeydestä (m³/runko) 
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keskimääräisissä olosuhteissa. Ajanmenekkimallien perusteella voidaan ennustaa hak-

kuutyön tuottavuutta tietyllä rungon keskitilavuudella. Tuottavuuden ja konekustannus-

ten perusteella laskea koneellisen hakkuun yksikkökustannuksia. 

 

Yleinen käytäntö ilmoittaa hakkuutyön tuottavuus, on esittää se suhteessa rungon keski-

tilavuuteen (Kuva 3). Keskitilavuuden kasvaessa käsiteltävien runkojen määrä aikayksik-

köä kohden pienenee, mutta tuotettu puumäärä kasvaa. Kuiton ym. (1994) tutkimuksessa 

hakkuutyön tuottavuus viisinkertaistui, rungon keskijäreyden noustessa 45 litrasta 500 

litraan. Jylhän ym. (2019) tulokset ovat samansuuntaisia, joskin tuottavuuden taso on 

noussut merkittävästi 25 vuoden aikana. Tätä selittää hakkuukoneiden kehittyminen 

1990-luvulta tähän päivään, muun muassa karsintatehossa, apteerauksessa, automatii-

kassa sekä nosturin hallittavuudessa.  

 

 

 

Kuva 3. Hakkuun tehotuntituotokset harvennus- ja päätehakkuutyömailla (Jylhä ym. 2019) 
 

Koneiden kehitys ja teknisen luotettavuuden parantuminen ovat nopeuttaneet erityisesti 

järeiden runkojen prosessointia päätehakkuilla; hakkuutyön tuottavuus oli kasvanut pää-

tehakkuilla 86 %, ja harvennushakkuilla 30 % 1990-luvulta 2010- luvulle (Kuitto ym. 

1994, Jylhä ym. 2019). Osan harvennushakkuun maltillisemmasta tuottavuuskehityksestä 

selittää pienentynyt runkojen keskitilavuus kyseisellä hakkuutavalla. Kuiton ym. (1994) 

tutkimuksessa harvennushakkuun keskitilavuus oli 183 dm³ ja päätehakkuulla 309 dm³. 

Vastaavat luvut tuoreessa Jylhän ym. (2019) seurantatutkimuksessa olivat harvennushak-

kuulla 127 dm³ ja päätehakkuulla 327 dm³.  
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Hakkuutavan vaikutus hakkuutyön tuottavuuteen on olennainen. Se on ensisijaisesti seu-

rausta päätehakkuulla kaadettavien puiden suuremmasta keskitilavuudesta (Kuitto ym. 

1994, Nurminen ym. 2006, Jylhä ym. 2019). Harvennushakkuulla kuljettajan työtä hidas-

tavat kasvatettavaksi jätettävät puut, joiden varomiseen kuluu aikaa. Harvennustyössä 

hakkuulaitteen kulkema matka kaadettua runkoa kohden kasvaa ja hakkulaitteen liikeno-

peus hidastuu. Vaikka suurimman osan päätehakkuun tuottavuudesta selittää runkojen 

suurempi koko, niin samoilla runkojen keskitilavuuksilla on päätehakkuun tuottavuus 5–

25 % suurempaa harvennuksiin verrattuna (Eriksson & Lindroos 2014, Jylhä ym. 2019). 

Kuiton ym. (1994) tutkimuksessa hakkulaitteen vienti ja puun kaato olivat 10–25 % hi-

taampaa harvennushakkuulla, verrattuna vastaavankokoiseen puuhun avohakkuulla. Li-

säksi hehtaarikohtaisen hakkuupoistuman lisääntyminen parantaa hakkuutyön tuotta-

vuutta: Suuremman poistuman ansiosta siirtymiseen kuluva aika runkoa kohden piene-

nee, kun samalta työpisteeltä voidaan käsitellä useampia runkoja (Eriksson & Lindroos 

2014).  

 

Vielä 1990-luvun alkupuolella melkein puolet hakkuista tehtiin metsurityönä, lähinnä 

harvennushakkuut, mutta nykyään yli 99 % teollispuun hakkuista tehdään koneellisesti 

(Strandström 2019). Hakkuutyön päätöksentekoprosessissa kuljettajaan kohdistuvan in-

formaation määrä on harvennushakkuussa päätehakkuuta suurempi, mikä asettaa rajat 

harvennushakkuun tuottavuuskehitykselle. Hakkuukoneenkuljettajan rooli puunkor-

juussa on kasvanut ajan myötä, kun työtehtäviin on vähän kerrallaan sisällytetty myös 

korjuutyömaan suunnittelua. Muun muassa ajouraverkon suunnittelu sekä poistettavien 

puiden valinta ovat kuljettajan tehtävinä (Kariniemi 2006). Tuottavuusero kuljettajien vä-

lillä voi olla jopa 40 %, kun kuljettajat työskentelevät samalla työmaalla samoissa olo-

suhteissa (Laamanen 2004).  

 

Saman suuntaisia tuloksia ovat saaneet myös Siren (1998), Kärhä (2004) Väätäinen ym. 

(2005) ja Kariniemi (2006). Eroa selittää Kariniemen (2006) mukaan fyysiset ja psyyk-

kiset ominaisuudet kuljettajien välillä, jotka heijastavat kuljettajien työtapaan sekä ko-

neen käyttöön. Sekä Kärhän (2004) että Väätäisen (2005) mukaan suhteellinen ero kul-

jettajien välillä on suurinta ensiharvennuksilla ja kuljettajien välinen ero kaventuu hieman 

poistuman tiheyden pienetessä sekä puuston järeyden kasvaessa. Kokeneet kuljettajat 

pystyvät hyödyntämään nosturin ominaisuuksia täysimääräisemmin, jolloin heillä on use-

ampi liike yhtäaikaisesti käytössä. Myös jatkopuomin käyttö on tehokkailla kuljettajilla 
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muita runsaampaa (Laamanen 2004). Huomionarvoista kuljettajien ammattitaidossa on 

se, että tuottavimmat kuljettajat eivät jousta laadukkaasta työjäljestä. Esimerkiksi Sirenin 

(1998) tutkimuksessa korjuujäljeltään parhaat kuljettajat erottuivat myös parhaalla tuot-

tavuudella. 

 

Puulajilla on vaikutusta hakkuutyön tuottavuuteen sekä ominaisuuksiensa että eri mitta- 

ja laatuvaatimusten muodossa (Kuva 4). Runkomuoto, oksikkuus sekä oksien ominaisuu-

det vaihtelevat puulajien välillä, mikä selittää karsinnan ja katkonnan ajanmenekkieroja 

eri puulajien välillä. Koivujen sympodiaalinen kasvutapa saa rungot haaroittumaan use-

ammin, lisäksi koivuille tyypillinen jyrkkä oksakulma vaikeuttaa karsintaa (Kärkkäinen 

2007). Kuusien tiheä oksiston vuoksi näkyvyys kuusikoissa on tyypillisesti männiköitä ja 

koivikoita huonompi, mikä vaikeuttaa kuljettajan havainnointia sekä kuormaimen hallin-

taa. Mäntyrunkojen hakkuun tuottavuuden tasaantuminen rungon koon noustessa yli kuu-

tiometriin selittyy paksujen oksien hitaammalla karsinnalla. Kuusissa vastaava ilmiön on 

havaittavissa vasta useamman kuution rungoissa, riippuen hakkuukoneen ja hakkuulait-

teen järeydestä. Prosessoinnin ajanmenekkiin puulaji vaikuttaa erityisesti suurilla pääte-

hakkuuleimikoiden rungoilla, mutta harvennusjäreyksillä ei puulaji vaikuta prosessoinnin 

ajanmenekkiin merkittävästi (Kuitto ym. 1994). 

 

 

 

Kuva 4. Puulajin ja hakkuutavan vaikutus hakkuutyön käyttötuntituotokseen (Nurminen ym. 
2006). 
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Suomalaiselle ainespuunkorjuulle on tyypillistä vähäinen puulajien määrä. Kuitenkin 

puunhankintaorganisaatioiden käyttämään puutavaralajien valikoimaan kuuluu yli 40 

korjuussa erillään pidettävää puutavaralajia. Tästä määrästä yhdellä työmaalla on käy-

tössä tyypillisesti korkeintaan puolet (Poikela & Alanne 2002, Jylhä ym. 2019). Aines-

puuhakkuissa on puutavaran käyttötarkoituksen mukaan rungoista katkottavalle puutava-

ralle asetettu puulajeittain omat mitta- ja laatuvaatimukset. Alla on lueteltu tyypillisimmät 

mittavaihtoehdot (Melkas 2020); 

 

 Männystä katkotaan kuitupuu vapaana katkontana 3–5 metrin pituiseksi. Järeyden 

salliessa katkotaan pikkutukkia, parrua, sahatukkia sekä mahdollisesti sorvitukkia 

tai pylväitä. 

 
 Kuusikuitupuu voidaan katkoa määrämittaisiksi hiomokuiduiksi tai vapaalla kat-

konnalla sellupuuksi, päätehakkuilla yleensä myös lyhyt lahokuitu. Järeyden sal-

liessa katkotaan pikkutukkia, parrua, sahatukkia sekä sorvitukkia.  

 
 Lehtipuista tyypillisesti katkotaan kuitupuu määrämittaisena kolmemetriseksi ja 

järeyden salliessa sorvi- tai sahatukkia. 

 
 
 
Rungoista katkottavien puutavaralajien määrä sekä niiden ominaisuudet vaikuttavat pro-

sessointityön ajanmenekkiin. Kasvanut puutavaralajien määrä hidastaa katkontaa ja puu-

tavaralajien lajittelua metsässä. Yhden puutavaralajin lisäys hidastaa hakkuutyötä 1–4 % 

(Nurminen ym. 2006). Kuitupuun katkonnassa käytettävän pituuden kasvaessa paranee 

hakkuutyön tuottavuus 4–12 %, sillä kuitupuun pituuden lisääminen vähentää katkaisu-

sahausten tarvetta (Kuitto ym. 1994). 
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1.3.2 Metsäkuljetus 

Koneellisen puunkorjuun jälkimmäinen osa, metsäkuljetus, on tuottavuustekijöiltään 

hakkuutyötä vähemmän tutkittu. Tutkimusten mukaan metsäkuljetuksen tuottavuus koos-

tuu käytettävän koneen, kuljetettavan puutavaran, konetta käyttävän kuljettajan sekä lei-

mikon ominaisuuksista (Kuitto ym. 1994, Poikela ja Alanne 2002, Nurminen ym. 2006, 

Eriksson & Lindroos 2014, Manner 2017). Metsäkuljetusmatkan pidentyminen heikentää 

tuottavuutta oleellisesti (Kuva 5). Myös maaston kulkukelpoisuuden sekä lumiolosuhtei-

den vaikutus kuormatraktorin ajonopeuteen ja sen myötä tuottavuuteen on merkittävä 

(Kuitto ym. 1994, Eriksson & Lindroos 2014). Kulkukelpoisuutta heikentävät jyrkät rin-

teet, kivikot, runsas lumi, huono kantavuus ja maaston epätasaisuus. Vähäinen lumi ja 

jäinen maa parantavat maaston kulkukelpoisuutta ja lisäävät ajonopeutta (Kuitto ym. 

1994).  

 

 

 

 

Kuva 5. Kuljetusmatkan ja kuormakoon vaikutus metsäkuljetuksen käyttötuntituotokseen (Nur-
minen ym. 2006). 
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Päätehakkuulla metsäkuljetuksen tuottavuus on korkeampaa kuin harvennushakkuulla 

(Kuitto ym. 1994, Nurminen ym. 2006, Eriksson & Lindroos 2014). Tämän selittää pää-

tehakkuutyömaan mahdollistama suurempi ajo- ja kuormausnopeus, sillä aikaa ei kulu 

jäävien puiden varomiseen kuormaamisen ja siirtymisen aikana. Lisäksi päätehakkuutyö-

maan metsäkuljetusmatka on keskimäärin lyhyempi harvennushakkuisiin verrattuna 

(Nurminen ym. 2006). Päätehakkuiden suuremman hehtaarikohtaisen poistuman myötä 

puutavaran uranvarsitiheys on kasvaa, jolloin kuorma tulee kerätyksi lyhyemmältä mat-

kalta.  

 

Metsäkuljetuksessa erillään pidettävien puutavaralajien lisääntyminen hidastaa kuor-

maustyötä, jolloin työn tuottavuus kärsii. Esimerkiksi alle tukkikokoisen rungonosan ja-

kaminen kolmeen ositteeseen; pikkutukki, tyvikuitupuu ja muu kuitupuu, kasvatti metsä-

kuljetustyön tehoajanmenekkiä 45 % (Poikela ja Alanne 2002). Lajipuhtaisiin kuormiin 

pyrittäessä keskimääräinen kuormaustaakan koko laskee puutavaralajien suhteessa. Yk-

sittäisen puutavaralajin uranvarsitiheyden laskiessa, kasvaa kuormauksen aikana ajo, mi-

käli kuljettajalla on pyrkimys lajipuhtaaseen kuormaan. Monilajikuormat ovat lajipuh-

taita kuormia nopeampia kerätä, mutta hitaampia purkaa (Poikela & Alanne 2002). 

 

Kuormakoon vaikutus tuottavuuteen korostuu metsäkuljetusmatkan kasvaessa. Kuljetet-

tavan puutavaran läpimitan ja pituuden kasvaessa kuormakoko suurenee; tukkikuormat 

ovat yleensä kuitupuukuormia suurempia. Myös kuormatraktorin kuormatilan koko vai-

kuttaa kerralla kuljetettavaan puumäärään. Päätehakkuilla kuormakoon kasvattamiseksi 

on mahdollista käyttää levitettävää kuormatilaa kapasiteetin nostamiseksi. Erikssonin ja 

Lindroosin (2014) seurantatutkimuksessa keskimääräinen kuormakoko harvennushak-

kuutyömaalla oli 11,9 m³ ja päätehakkuutyömaalla 16,2 m³, vastaavasti Kuiton ym. 

(1994) tutkimuksessa keskimääräinen kuormakoko oli 8,0–12,8 m³, puutavaralajista riip-

puen.  
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1.4 Koneellisen puunkorjuun ympäristövaikutukset 

1.4.1 Korjuujälki 

Korjuujäljellä tarkoitetaan puunkorjuun jälkeistä maaperän ja puuston tilaa (Siren 1998). 

Harvennushakkuiden korjuujälki koostuu harvennusvoimakkuudesta ja puuvalinnasta, 

puustovaurioista, maastovaurioista sekä ajourastosta. Harvennushakkuulla korjuujälkeä 

mitattaessa huomio keskittyy erityisesti korjuuvaurioihin. Vuonna 2018 Suomen metsä-

keskuksen korjuujäljen tarkastuksissa hakkuiden korjuujälki todettiin virheellisiksi run-

saiden puustovaurioiden vuoksi 5,6 % työmaista ja runsaiden maastovaurioiden vuoksi 

4,5 % työmaista (Suomen metsäkeskus 2020). Muita syitä poikkeamiin korjuujäljen suo-

situksista olivat liian leveät ajourat sekä liian suuri harvennusvoimakkuus. Näiden poik-

keamien osalta yhdelläkään työmaalla korjuujälkeä ei kuitenkaan todettu virheelliseksi. 

 

Puustovaurioita harvennushakkuulla syntyy sekä hakkuu- että lähikuljetusvaiheessa. 

Puustovauriot jaetaan runko- ja juuristovaurioihin. Runkovaurioita syntyy koneen, nos-

turin, hakkuulaitteen, kaadettavan puun tai kuormatraktorin taakan osuessa puuhun. Puus-

tovaurioita syntyy erityisesti ajouran läheisyyteen, sillä suuri osa työstä tapahtuu 

ajouralla. Kuitenkin kaukana ajourasta kaadettavat puut aiheuttavat merkittävän osan run-

kovaurioista. Tämä johtuu kaadettavan puun huonosta kaatosuunnasta sekä suuresta nos-

turin liikemäärästä kaadettua runkoa kohden. Sirenin (1998) mukaan suurin osa hakkuu-

työn aikaisista puustovaurioista syntyy kaatovaiheessa, erityisesti puun sijainnin ollessa 

vaikea. Sirenin (1998) tutkimuksessa puunkaato aiheutti 63,1 % havaituista runkovauri-

oista ja prosessointi 25,5 % vaurioista. Koneen ja hakkuulaitteen aiheuttamat vauriot oli-

vat hakkuutyössä marginaalisia. 

 

Ilmaston lämmetessä ovat talvikorjuukelpoisten leimikoiden hakkuut yhä vaikeammin 

toteutettavissa maan ollessa jäässä, sillä ilmastonmuutos lyhentää roudan ja lumipeitteen 

aikaa (Jylhä ym. 2009, Räisänen & Eklund 2011). Kone- ja kuljettajaresurssia ei voida 

enää lisätä, mikäli puunkorjuun kausivaihtelu halutaan pitää kurissa. Jo nyt kausivaihte-

lun on huomattu vaikeuttavan osaavan työvoiman sitouttamista sekä kasvattavan kone-

kannan pääomakustannuksia. Lisäksi kausivaihtelu heikentää puun jalostusarvoa ja lisää 

tienhoitokustannuksia sekä välivarastoinnista aiheutuvia puun siirtokustannuksia (Venä-

läinen ym. 2017). Urapainumien sekä juuristovaurioiden vähentämiseksi ovat ajourien 

havutus yhdessä erikoiskaluston kanssa mahdollisia ratkaisuja ongelmaan. Mikäli 
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ajourien havutusta halutaan tehostaa, on hakkuupoistuman oltava suurempaa suhteessa 

ajouraan. Hakkuupoistuman määrää ajouraa kohden voidaan lisätä suurentamalla 

ajourien väliä sekä kasvattamalla harvennusvoimakkuutta, mutta harvennusvoimakkuu-

den kasvaessa syntyy kasvutappiota (Vuokila 1981, Hynynen & Saramäki 1995). 

 

1.4.2 Talousmetsän monimuotoisuus ja metsätuhot 

Talousmetsien monimuotoisuudelle ongelmallista on viljellen uudistettujen metsien mo-

nokulttuurisuus. Viljellyt talousmetsät ovat monokulttuurisia niin puulajien kuin puiden 

järeyden suhteen. Useamman puulajin metsälle tuottamat hyödyt ovat ekologisen moni-

muotoisuuden suhteen suuret. Esimerkiksi marjojen, sienten, metsäeläinten, ja maaperän 

hiilen määrä kasvaa, kun metsän puulajimäärä lisääntyy. (Gamfeldt ym. 2013, Hotanen 

2015). Myös puustobiomassan kokonaiskasvu paranee puulajirunsauden myötä (Gam-

feldt ym. 2013). Tällä hetkellä käytössä olevia menetelmiä talousmetsien monimuotoi-

suuden lisäämiseksi ovat muun muassa riistatiheiköiden jättäminen, lehtipuiden säästä-

minen taimikonhoito ja harvennushakkuuvaiheessa sekä säästöpuut päätehakkuukoh-

teissa (Äijälä ym. 2019). 

 

Tuulituhoja esiintyy Suomessa vuosittain, mutta suuria tuhoja aiheuttavia myrskyjä on 

noin kerran vuosikymmenessä. Tuulet aiheuttavat Suomessa keskimääräisesti noin mil-

joonan kiintokuutiometrin vuosittaiset tuhot (Laiho 1987). Metsässä tuuli aiheuttaa pui-

den kaatumista, runkojen katkeilua sekä kallistumisia. Tuulituhoja esiintyy erityisesti 

varttuneemmissa metsissä, sillä kookkaampien puiden tuulikuorma on suurempien lat-

vusten vuoksi merkittävämpää. Lisäksi tuulen nopeus lisääntyy noustessa maanpinnalta 

ylöspäin, mikä lisää tuulikuormaa erityisesti latvuksissa. Yleensä tuulituhoja alkaa esiin-

tyä metsissä puuston pituuden ylittäessä 10 metriä eli puiden saavuttaessa ensiharvennus-

iän (Peltola 2015). Myrskytuhoille alttiita paikkoja ovat tuoreiden avohakkuualojen laidat 

sekä vastikään harvennetut metsät. Erityisesti voimakas harvennus lisää riskiä tuhoille 

(Laiho 1987). Hakkuun jälkeen puut tarvitsevat noin 5 vuotta aikaa kasvattaakseen run-

gon ja juuriston vastaamaan muuttuneen kasvupaikan tuuliolosuhteita. Kuusi on puula-

jeistamme herkin tuulituhoille. Kuusen pinnallinen juuristo, suuri tuulikuorma sekä run-

gon ja juuriston lahovikaisuus altistavat sen erityisesti tuulituhoille (Peltola 2015). Seka-

metsät kestävät myrskyjä hieman paremmin, sillä sekametsien tuuliolosuhteet ovat tasai-

semmat käsittelykertojen välillä, mikä taas parantaa puiden tuulenkestävyyttä. 
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1.5 Vyöhykeharvennusmenetelmän teoria 

Tässä työssä vyöhykeharvennusmenetelmällä tarkoitetaan harvennustapaa, jossa harven-

nusvoimakkuutta säädellään vyöhykkeittäin suhteessa etäisyyteen ajourasta. Harvennus-

voimakkuus on suurinta ajouran lähialueella, jolloin keskimääräinen poistettavan puun 

ottoetäisyys on pienempi verrattuna tasaisella voimakkuudella toteutettuun harvennuk-

seen. Rungon suuri ottoetäisyys lisää rungon hakuajanmenekkiä (Siren 1998, Ovaskainen 

2009). Lisäksi suuren ottoetäisyyden on todettu lisäävän puustovaurioiden riskiä (Siren 

1998). Vyöhykeharvennusmenetelmällä pyritään parantamaan ensisijaisesti puunkorjuun 

tuottavuutta ja kustannustehokkuutta, mutta myös korjuujälkeä sekä talousmetsän moni-

muotoisuutta.  

 

Vyöhykeharvennusmenetelmään kuuluu kaksi harvennuskertaa; ensiharvennus ja toinen 

harvennus (Kuvat 6 ja 7). Normaalista tavaralajimenetelmän puunkorjuusta poiketen, toi-

sella harvennuskerralla avataan uusi ajoura ensiharvennuksessa jätettyyn käsittelemättö-

mään vyöhykkeeseen. Tavoitteena on kahden harvennuskerran jälkeen tiheydeltään har-

vennusmallin mukainen puusto, kuten tehtäessä kaksi tasaisen tilajärjestyksen harven-

nusta. Vaihtelevan harvennusvoimakkuuden tuloksena ensiharvennuksen jälkeisen puus-

ton tiheys vaihtelee vyöhykkeittäin, mutta vaihtelu tasoittuu toisella harvennuskerralla. 

Ensimmäisessä vyöhykeharvennuksessa metsään luodaan kolme vyöhykettä: uran varsi, 

välialue ja käsittelemätön alue; 

 

 Uran varsi harvennetaan voimakkaasti, eli toisen harvennuskerran tavoitetihey-

teen, esimerkiksi tiheyteen 700 runkoa hehtaarilla. Toisessa harvennuksessa tältä 

vyöhykkeeltä ei enää poisteta puita.  

 

 Välialueelta harvennetaan helposti poistettavia puita, jolloin alueen tiheys jää hie-

man normaalia tiheämmäksi, esimerkiksi 1350 runkoa hehtaarilla. Harvennusvoi-

makkuus on välialueella voimakkaampi lähellä ajouraa.  

 

 Käsittelemätön alue jätetään ensiharvennuksessa hakkuun ulkopuolelle. Toisessa 

harvennuksessa ajoura avataan tähän vyöhykkeeseen ja vyöhyke harvennetaan 

yhtä voimakkaasti kuin uran varsi. 
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Kuva 6. Vyöhykeharvennustavan mukaisen ensiharvennuksen havainnekuva 30 metrin 
ajouravälillä toteutettuna. Harvennusvoimakkuudeltaan vaihtelevat vyöhykkeet on eritelty vä-
rikoodein. 
 

 

 

Kuva 7. Havainnekuva vyöhykeharvennustavan toisesta harvennuksesta 30 metrin ajouravälillä 
toteutettuna. Harvennusvoimakkuudeltaan vaihtelevat vyöhykkeet on eritelty värikoodein. 
 

Käsiteltävien vyöhykkeiden leveys ja harvennusvoimakkuus ovat säädettävissä vallitse-

vaan puustoon sekä maastoon optimaaliseksi. Tavoitteena on, että käsittelemättömän 

vyöhykkeen puut järeytyvät eikä voimakasta riukuuntumista tapahdu. Vyöhykkeen on 

oltava riittävän kapea, jotta sillä kasvavat puut saavat valoa harvennetulta alueelta. 
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Vyöhykeharvennusmenetelmän potentiaali korjuujäljen parantamisessa syntyy puiden 

paremmasta kaatosuunnasta, työskentelytilan lisääntymisestä uran varressa, hakkuutäh-

teiden suuremmasta määrästä ajouralle sekä uusista ajourista. Harvennustavassa poistet-

tavat puut ovat keskimäärin lähempänä ajouraa, joten suurempi osa puista voidaan kaataa 

ajouran suuntaisesti eikä kaatosuunnassa ole kasvatettavaksi jätettäviä puita. Ajouran var-

ressa voimakkaammin suoritettava harvennus luo työskentelytilaa sekä hakkuukoneelle 

että kuormatraktorille, joten kolhut kasvatettaviin puihin oletettavasti vähenevät. Vyöhy-

keharvennuksessa puutavaran kertymä ajourametriä kohden on suurempi, eteenkin toi-

sella harvennuskerralla, mikä lisää hakkuutähteiden määrää ajouralla. Lisäksi vyöhyke-

harvennusmenetelmässä suurempi osa rungoista kaadetaan läheltä ajouraa. Kun suurempi 

osa rungoista prosessoidaan ajouralla, kertyy hakkuutähdettä juuriston suojaksi enem-

män. Koska toisessa harvennuksessa avataan uusi ajoura, jäävät vanhat ajourat suurilta 

osin käyttämättömiksi. Tällöin edellisessä harvennuksessa mahdollisesti syntyneet ura-

painumat eivät haittaa puunkorjuuta.  

  

Voimakkuudeltaan vaihteleva harvennustapa mahdollistaa ensimmäisessä harvennuk-

sessa tiheiköiden syntymisen käsittelemättömälle vyöhykkeelle, eikä ennakkoraivausta 

ole tarpeellista tehdä koko alalle. Ensiharvennusvaiheessa voimakkaammin käsitellylle 

vyöhykkeelle syntyy todennäköisesti, kasvupaikasta riippuen, runsaasti uutta taimiainesta 

toiseen harvennukseen mennessä. Taimien syntyminen on runsainta ajourilla. Toisen har-

vennuksen aikaan voimakkaasti ensiharvennetulla alueella voi kasvaa jo runsaasti taimia 

eikä näitä tarvitse kaataa pois, sillä ne eivät haittaa hakkuutyötä. Tällöin toisen harven-

nuksen jälkeen metsikköön voi muodostua monimuotoisempi; erikokoinen ja eri-ikäinen 

puusto.  

 

Harvennusvoimakkuudeltaan vaihteleva harvennustapa siirtää metsänomistajan päätök-

sen metsikön lopullisesta kasvatustavasta tulevaisuuteen. Metsänomistaja voi kahden har-

vennuskerran jälkeen päättää hyödyntääkö vanhoille ajourille syntyneitä taimia. Vaihto-

ehtoisesti voidaan suorittaa, maaston niin salliessa, kolmas harvennus avaamalla ajourat 

kohtisuoraan aiempiin nähden. Jotta vyöhykeharvennustavan hyödyt voidaan maksi-

moida ja haitat minimoida, tarvitaan tutkimustietoa metsikön kehityksestä, harvennusre-

aktiosta, puunkorjuun kustannuksista sekä korjuujäljestä.  
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1.6 Työn tavoite 

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena oli selvittää hakkuutyön tuottavuuserot vaihtoehtoi-

silla harvennustavoilla, eli vyöhykeharvennusmenetelmän tuottavuuspotentiaali. Tuotta-

vuuserojen syntyä analysoidaan hakkuutyön työvaiheiden tehoajanmenekkejä tarkastele-

malla. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan korjuujälkeä sekä korjuuvaurioiden syntymeka-

nismeja eri harvennustavoilla. 

 

Tutkielman keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 

 

 Onko hakkuutyön tuottavuudessa eroja harvennustapojen välillä? 

 

 Missä työvaiheissa ajanmenekin erot syntyvät? 

 

 Vaikuttaako harvennusmenetelmä puunkorjuun laatuun? 

 

 

Tutkimuksen harvennusmenetelmäkohtainen ajanmenekkiaineisto kerättiin hakkuuko-

nesimulaattorilta, joten tutkimuksessa saatiin tuntumaa simulaattorin soveltuvuudesta tut-

kimuskäyttöön; miten ja millaista dataa simulaattorilta saadaan ja kuinka siitä lasketut 

tulokset ovat linjassa oikeilta koneilta saadun tutkimustiedon kanssa. Puuston kehitys 

sekä metsänkasvatuksellisen kannattavuuden tarkastelu pysyy teoreettisena, sillä niiden 

tutkiminen vaatisi laajamittaista metsiköiden kehityksen seurantaa. 
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2. AINEISTO JA MENETELMÄT 

2.1 Virtuaalileimikot 

Tutkimusleimikot sijoitettiin virtuaalimetsikköön, jonka puusto mukaili Väli-Suomen 

tuoreen kankaan kuusikon ja männikön harvennusmallia (Kuva 8). Ensiharvennuksen 

lähtöpuusto oli 1800 kuusta hehtaarilla, mikä vastaa alueelle uudistamisvaiheessa istutet-

tua määrää. Harvennusleimikoiden puustot vastaavat Metsätalouden Kehittämiskeskus 

Tapion julkaisemia hyvän metsänhoidon suosituksia (Äijälä ym. 2019). Tutkimuksessa 

pidettiin tarkoituksenmukaisena käsitellä mahdollisimman keskimääräistä suomalaista 

metsikköä, mikä mahdollistaa aineiston vertailukelpoisuuden ja yleistettävyyden sekä 

maantieteellisesti että ravinteisuustason mukaan muihin Suomen metsiköihin.  

 

 

Kuva 8. Havupuiden harvennusmalli, tuoreen kankaan kuusikko ja männikkö, Väli-Suomi (1000–
1200 d.d.). Puuston lakisääteinen vähimmäisraja osoitettu punaisella. (Äijälä ym. 2019) 
 

Tutkimukseen luotiin kolme vaihtoehtoista metsänkäsittelyketjua, joihin kuului kaksi 

harvennuskertaa. Erilaisia leimikoita luotiin yhteensä kuusi kappaletta (Taulukko 1). Lei-

mikot nimettiin harvennustavan ja ajouravälin mukaan, esimerkiksi EH20 (ensiharven-

nushakkuu 20 m ajouravälillä) ja HH30 (vyöhykeharvennushakkuu 30 metrin uravälillä). 

Ensimmäinen käsittelyvaihtoehto toimi kontrolliaineistona vyöhykeharvennuksille. 

Kontrollileimikko oli puustoltaan tasaiseen tilajärjestykseen pyrkivä harvennus, toteutet-

tuna Tapion hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti 20 metrin ajouravälillä (Äijälä 
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ym. 2019). Ensiharvennukset tehtiin, kun puuston valtapituus oli 14 metriä, runkoluku 

1800 r/ha ja pohjapinta-ala 26 m²/ha. Ensiharvennusten lähtöpuusto oli kaikissa metsän-

kasvatusketjuissa identtinen, jolloin ajouralta tulivat poistetuiksi samat puut. Toiset har-

vennukset suoritettiin puustoltaan samanikäisiin ja -kokoisiin metsiköihin, mutta ajouran 

ja puiden sijainti metsikössä vaihteli.  

 

Taulukko 1. Tutkimusleimikoiden puuston perustiedot 

Leimikko 
Valtapituus, 

m 

Ennen harvennusta Harvennuksen jälkeen 
Pohjapinta-ala, 

m²/ha 
Runkoluku, 

r/ha 
Pohjapinta-ala, 

m²/ha 
Runkoluku, 

r/ha 
EH20* 14 26 1800 16 1000 
EH24 14 26 1800 19 1200 
EH30 14 26 1800 19 1200 
HH20* 19 28 1000 20 660 
HH24 19 31 1200 20 667 
HH30 19 31 1200 20 660 

*) Tavanomainen harvennustapa = kontrollileimikko 

 

Työssä tarkastellut vyöhykeharvennukset tehtiin 24 ja 30 metrin ajouraväleillä (vrt. kuvat 

6 ja 7). Ensiharvennuksessa käsittelemätöntä vyöhykettä jätettiin 1/3 ajouravälistä, eli 24 

metrin uravälillä 8 metriä ja 30 metrin uravälillä 10 metriä. Vyöhykeharvennustavan en-

siharvennuksissa jäävä runkoluku oli 1200 runkoa hehtaarilla ja pohjapinta-ala 19 m²/ha. 

Jäävän puuston suurempi runkoluku aiheutui käsittelemättömän vyöhykkeen vaikutuk-

sesta. Toinen vyöhykeharvennus tehtiin tavallisen harvennuksen tapaan 19 metrin valta-

pituudessa puuston pohjapinta-alan ollessa hieman suurempi (31 m²/ha). Toisen harven-

nuksen jälkeinen puuston hehtaarikohtainen runkoluku oli kaikkien käsittelyketjujen jäl-

keen lähes yhtä suuri (660–667 runkoa hehtaarilla).  

 

Tutkimusmetsiköiden hakkuuala jaettiin 2 metriä leveisiin vyöhykkeisiin, joille määritel-

tiin jäävän ja poistettavan puuston runkoluku kussakin käsittelyssä (Taulukko 2). Tutki-

muksessa ajouran vähimmäisleveydeksi vakioitiin 4 metriä, jolloin kaikki puut ajouran 

keskilinjan ympäriltä tulivat kaadetuksi kahden metrin etäisyydeltä. Käytännön ajourale-

veys metsäkeskuksen maastotarkastusohjeen (Leivo ym. 2020) mukaisesti mitattuna aset-

tui noin 4,5 metriin. Vyöhykeharvennuksille avattiin yhtä leveä ajoura harvennuskerrasta 

riippumatta. Kontrollileimikossa toinen harvennus suoritettiin ensiharvennuksella ava-

tulta ajouralta. Jäävän puuston sekä poistuman tiheys vaihteli vyöhykkeillä tutkimuslei-
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mikon ja vyöhykkeen etäisyyden mukaisesti ajouraan nähden. Tavallisella harvennuk-

sella kaikki vyöhykkeet, ajoura pois lukien, harvennettiin samaan tiheyteen. Esimerkiksi 

ensiharvennuksen jälkeinen tavoitepuusto ajouran ulkopuolella oli 1250 runkoa hehtaa-

rilla, mikä teki ajoura mukaan luettuna tiheydeksi 1000 r/ha. Vyöhykeharvennuksilla vas-

taavasti jäävä puusto kasvoi edettäessä kauemmaksi ajourasta ja poistuma väheni samassa 

suhteessa. Toisten harvennusten jälkeiset tavoitepuustot asetettiin mahdollisimman lä-

helle toisiaan (660–667 r/ha). Tällöin puusto ajourien ulkopuolella vaihteli välillä 825–

1000 runkoon hehtaarilla, ollen tavallisessa harvennuksessa pienin ja suurin vyöhykehar-

vennuksessa 24 metrin uravälillä. Koko nosturin ulottuma hyödynnettiin sekä kontrolli-

leimikoissa että vyöhykeharvennusleimikossa EH30, kun harvennetun kaistaleen leveys 

oli 20 metriä. Muilla vyöhykeharvennusleimikoilla ei hyödynnetty täysin nosturin ulot-

tuvuutta; harvennetun kaistaleen leveys oli 16 metriä leimikoissa EH24 ja HH30 sekä 14 

metriä leimikossa HH24. 

 

Taulukko 2. Jäävän puuston ja poistuman määrä 2 metrin vyöhykkeissä leimikkotasolla. Yh-
teensä-luvut sisältävät vyöhykeharvennuksilla myös hakkuun ulkopuolelle jäävän käsittelemät-
tömän vyöhykkeen. 

Leimikko Runkoluku, 
runkoa/ha 

Etäisyys ajouran keskipisteeseen, metriä 
Yhteensä 

0–2  2–4 4–6 6–8 8–10 

EH20* 
Jäävä 0 1250 1250 1250 1250 1000 
Poistuma 1800 550 550 550 550 800 

EH24 
Jäävä 0 1000 1150 1450 1800 1200 
Poistuma 1800 800 650 350 0 600 

EH30 
Jäävä 0 900 900 1200 1500 1200 
Poistuma 1800 900 900 600 300 600 

HH20* 
Jäävä 0 825 825 825 825 660 
Poistuma 0 425 425 425 425 340 

HH24 
Jäävä 0 1000 1000 1000 1000 667 
Poistuma 1800 800 400 200 0 533 

HH30 
Jäävä 0 900 900 900 900 660 
Poistuma 1800 900 600 300 0 540 

*) Kontrollileimikko 

 

Tutkimusleimikot ennakkoleimattiin, jotta kaikkien kuljettajien tavoittelema harvennus-

tiheys olisi sama. Vyöhykeharvennuksen harvennusvoimakkuus poikkesi totutusta huo-

mattavasti, eikä puuvalinnan haluttu lisäävän vaihtelua ajanmenekkiin kuljettajien välillä. 

Puiden laatu ja koko eivät vaikuttaneet ennakkoleimaukseen, vaan ennakkoleimaus to-
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teutettiin ainoastaan tilajärjestykseen perustuen. Eri vaihtoehtojen välillä suoritettujen ko-

keilujen jälkeen päätettiin ennakkoleimaus toteuttaa puulajia vaihtamalla. Poistettavat 

puut asetettiin kuusiksi ja kasvamaan jätettävät männyiksi. Tällöin metsikköön saatiin 

hieman peitteisyyttä, joka vähenee hakkuun edetessä kuten todellisuudessakin (Kuva 9). 

Puissa ei ollut vikoja, vaan kaikki saman puulajin puut olivat runkomuodoltaan saman-

laisia.  

 

 

Kuva 9. Tutkimuksessa ennakkoleimaus toteutettiin asettamalla poistettavat puut kuusiksi ja 
jäävät puut männyiksi. 
 

Leimikoiden puustot luotiin Excel-ohjelmistossa. Puustojen luonnissa hyödynnettiin pis-

tepilvellä tehtyä x-y koordinaatistoa (Kuva 10). Hakkuukoealat olivat 100 metriä pitkiä 

ja suorakaiteen muotoisia. Koealan leveys vaihteli 20–30 metrin välillä. Koealan ulko-

puolelle sijoitettiin puita harvennusta edeltävän puuston mukaisesti. Ajoura sijoitettiin 

harvennettavan koealan keskelle kohtisuoraan linjaan. Lähtötilanteessa puut sijoitettiin 

virtuaalileimikkoon tutkimusasetelman mukaisille paikoille vyöhykkeittäin siten, että 

kullakin vyöhykkeellä puuston tavoitetiheys (r/ha) toteutui ajouran molempien puolien 

puumäärät yhteenlaskettuna. Puuston runkoluku ja puiden sijainti vaihteli ajouran pituus-

suunnassa sekä ajouran puolelta toiselle. Puustot tehtiin leimikoihin 50 metrin pituisina 

jaksoina ja jälkimmäinen jakso kopiotiin ensimmäisen peilikuvana, jotta kuljettajien tot-

tumukset ja työtavat eivät vaikuttaisi kokeeseen. Toisien harvennusten lähtöpuustona 

käytettiin ensiharvennuksen jäävää puustoa kasvatettuna toisen harvennuksen järeyteen. 
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Kuva 10. Leimikon HH30 puukartta. Mustat ympyrät ovat poistettavia ja valkoiset jääviä puita. 
Avattava ajoura kulkee x-koordinaateissa 138–142. 
 
 
Sekä poistettaville että jääville puille syötettiin satunnaisesti pituus, joka vaihteli kysei-

selle vyöhykkeelle annettujen raja-arvojen sisällä. Tilavuuden vaihteluväliksi ensiharven-

nuksella tavoiteltiin 50–150 dm³ ja toiselle harvennukselle 100–400 dm³. Runkomuodol-

taan kaikki puut olivat saman mallisia simulaattorin ominaisuuksien takia, joten puun pi-

tuus määräsi suoraan rungon tilavuuden. Simulaattoriin syötetyt puiden pituudet poikke-

sivat harvennusmallien mukaisista keski- ja valtapituuksista, sillä simulaattorissa puut 

olivat runkomuodoltaan varsin lyhyitä, lähempänä sylinteriä kuin kartiota. Ensiharven-

nuksella poistuman keskijäreydeksi tavoiteltiin 90 dm³, jolloin puuston keskipituus oli 

noin 10 metriä. Toisessa harvennuksessa poistettujen puiden keskipituus oli noin 14 met-

riä, kun tavoiteltu keskitilavuus oli 220 dm³. 

 

Valmiit puustot sijoitettiin simulaattorin koordinaatistoon, muutettiin simulaattorin käyt-

tämään muotoon ja siirrettiin tekstitiedostona simulaattoriin. Puustoista luotiin simulaat-

toriin leimikoittain omat harjoituksensa, jonka käynnistämällä aukesi näkymä hakkuuko-

neen ohjaamosta harvennettavan ajouran alkupäähän. 
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2.2 Aineiston keräys 

2.2.1 Koejärjestelyt 

Tutkimusaineisto kerättiin Rajamäellä syksyn 2020 aikana Työtehoseuran Ponsse-merk-

kisellä metsäkonesimulaattorilla. Tutkimukseen osallistui neljä testikuljettajaa, jotka ni-

mettiin aakkosittain ensimmäisen leimikon ajojärjestyksen mukaan (A-D). Kokeeseen 

osallistuneet kuljettajat olivat kokeneita hakkuukoneen käyttäjiä ja kaikilla oli useamman 

vuoden työkokemus hakkuukonetyöstä. Tutkimusasetelman tutkimushakkuisiin kuljetta-

jat osasivat orientoitua hyvin ja osa kuljettajista oli ollut aiemmin koekuljettajana toisessa 

tutkimuksessa. Metsäkonesimulaattoreita testikuljettajat olivat käyttäneet jonkin verran, 

mutta kokemus tutkimuksessa käytetystä metsäkonesimulaattorista ei ollut suuri yhtä kul-

jettajaa lukuun ottamatta. Kuljettajien A, B ja C vähäisestä simulaattorikokemuksesta joh-

tuen, päätettiin kuljettajien mahdollinen oppiminen tutkimuksen aikana ottaa yhdeksi 

muuttujaksi. Kuljettajien oppimista tutkittiin kahdella tasolla; leimikot ajettiin kahdessa 

osassa ja kuljettajat ajoivat leimikot kukin omassa järjestyksessään (Taulukko 3).  

 

 

Taulukko 3 Kuljettajien ajojärjestys leimikoittain 

Ajokerta Ajojärjestys 

Kuljettaja 
A B C D 

1 

1 EH20 EH24 EH30 EH30 
2 EH24 EH30 EH20 EH20 
3 EH30 EH20 EH24 EH24 

          

1 HH20 HH24 HH30 HH30 
2 HH24 HH30 HH20 HH20 
3 HH30 HH20 HH24 HH24 

2 

1 EH30 EH24 EH20 EH24 
2 EH24 EH20 EH30 EH30 
3 EH20 EH30 EH24 EH20 

          

1 HH30 HH24 HH20 HH20 
2 HH24 HH20 HH30 HH24 
3 HH20 HH30 HH24 HH30 
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Aineiston keräystä varten jokainen testikuljettaja harvensi samat tutkimusleimikot, kukin 

omassa ennalta päätetyssä järjestyksessään. Tällöin jokainen leimikko oli sekä aloittavana 

että päättävänä työmaana jollakin A-C kuljettajista. Koska ajojärjestyksen ei oletettu vai-

kuttavan kuljettajan D työskentelyyn ja eri metsänkäsittelytapoja oli kolme kappaletta, 

suoritti hän leimikot omassa arvotussa järjestyksessään. Ensimmäisellä ajokerralla kul-

jettajat harvensivat jokaista työmaata noin puolen tunnin ajan. Toisella ajokerralla työ-

maat suoritettiin loppuun. Yksittäinen ajotapahtuma oli pituudeltaan 20–70 minuuttia, 

riippuen kuljettajasta ja työmaasta. Ajot suoritettiin kuljettajien omien aikataulujen mu-

kaan 2–4 eri ajopäivän aikana ja ajotapahtumia päivää kohden kertyi kuljettajittain 3–6 

kappaletta. Ennen aineiston keräystä kuljettajat perehdytettiin tutkimusasetelmaan, kun 

he saivat tutustua simulaattoriin sekä koeleimikoihin noin tunnin ajan. 

 

Ponssen metsäkonesimulaattori koostuu kahdesta osasta: virtuaaliympäristön tuottavasta 

simulaattorista ja siihen liitetystä mittalaitteesta. Ponssen metsäkonesimulaattorilla olisi 

mahdollista käyttää sekä hakkuukonetta että kuormatraktoria, mutta tutkimuksessa kes-

kityttiin ainoastaan hakkuukoneeseen. Työkoneena käytettiin uusinta Ponsse Scorpion-

mallia. Scorpion-harvesterissa nosturi ei sijaitse kuljettajan näkökentässä, vaan tyvi-

puomi on ohjaamon yläpuolella (Kuva 11). Koska simulaattorityöskentelyssä ei nosturin 

ohitse voi kurkkia, pidettiin nosturin sijaintia poissa näkökentästä tärkeänä, ettei ongel-

mia synny ajouraa aukaistessa. Yksikään testikuljettajista ei ollut työelämässä ajanut ky-

seistä konemallia. Hakkuukonesimulaattoriin kuului vastaavanlainen mittalaite kuin oi-

keassa hakkuukoneessa, mutta mittalaitteen ohjelmisto oli vanha, sillä se ei käyttänyt ny-

kyisen StanforD 2010-stardardin mukaisia tiedostoja (Skogforsk 2020). 



 

33 
 

 

 

Kuva 11. Kuljettajan näkymä Ponsse-metsäkonesimulaattorissa ensiharvennusta tehdessä Scor-
pion konemallilla. 
 

Tutkimuksessa valmistetun puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset pidettiin yksinkertai-

sina, sillä virtuaaliympäristössä tapahtuvan prosessoinnin ajanmenekki ei ollut suurem-

man mielenkiinnon kohteena. Puiden apteeraus suoritettiin ainoastaan hakattavien puuta-

varalajien mittavaatimusten mukaan, sillä rungoissa ei esiintynyt katkontaan vaikuttavia 

teknisiä vikoja. Tutkimusleimikoista valmistettiin kuusipuutavaraa, joka katkottiin tukki- 

ja kuitupuuksi. Puutavaralajit eroteltiin omiksi kourakasoiksi. Simulaattoriteknisistä 

syistä johtuen valmistettiin puutavara lyhyinä pölkkyinä; kuitupuu 25–30 dm pitkinä ja 

tukkipuu 37–43 dm pitkinä. Syitä lyhyisiin mittoihin olivat simulaattorin kapea näkö-

kenttä ja puiden sylinterimäinen runkomuoto. Näkökentän kapeudesta johtuen koneen 

vierelle puuta syöttäessä, pölkyn tyviosa katoaa näkyvistä vaikeuttaen prosessointia sekä 

aiheuttaen kolhuja pystypuihin. Lisäksi puiden runkomuodosta johtuen täytyi puutavara 

katkoa lyhyisiin mittoihin, jotta rungoista tuli katkottavaksi useampia pölkkyjä.  

 

Käytetyillä mitoilla ei yhden pölkyn runkoja ollut tarkoitus syntyä, joten prosessointi py-

syi selkeänä työvaiheena. Kuljettajia ohjeistettiin noudattamaan koneen ehdottamaa kat-

kontaa. Kaikissa leimikoissa käytettiin samaa, tähän tutkimukseen tehtyä apteeraustie-

dostoa. Puiden koosta johtuen ei ensiharvennuspuiden mitat riittäneet tukkipuuksi, joten 

ensiharvennukselta kertyi vain kuitupuuta. Ainespuu haluttiin ottaa mahdollisimman hy-

vin talteen, joten kuusikuidun minimilatvaläpimitta oli 6,5 cm, sillä simulaattorin pienin 

mittaamaa läpimitta oli 6,3 cm. Kuusitukin minimilatvaläpimitta oli 16 cm.  
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2.2.2 Aikatutkimusaineisto 

Aikatutkimusaineisto kerättiin simulaattorilta automaattisesti ajanmenekki- ja tuotta-

vuustutkimusta varten. Havainnointia ei suoritettu kuljettajan työskennellessä, jolloin se 

olisi voinut häiritä kuljettajan työskentelyä. Ajosuorituksen jälkeen aineisto tallennettiin 

muistitikulle kuljettajittain omiin kansioihinsa. Tutkimusaineistoa kertyi neljästä läh-

teestä; ajovideosta, simulaattorin harjoitussovelluksesta, koneen mittalaitteelta ja simu-

laattorin virtuaalisesta CAN-väylästä; 

 

 Työnäkymäruutu kuvattiin simulaattorin Windows 10- käyttöjärjestelmän omalla 

ruudun tallennustyökalulla. Ohjelma tuotti tutkimusajoista kuvatut videot .mp4-

muodossa. Ääntä ohjelma ei tallentanut. 

 
 Simulaattorin harjoitussovellus tallensi harjoituksesta dataa automaattisesti ajon 

aikana. Harjoituksesta kerättyjä tunnuslukuja olivat: kokonaisaika, aktiivinen 

aika, kaadetut puut, vahingoitetut puut, ajomatka, ajosuuntamuutokset, liikkeelle 

lähdöt, puomin kärjen kulkema kokonaismatka, puomin kulkema matka suhteessa 

takarunkoon, työvaiheajat (haku, kaato ja prosessointi). 

 
 Jokaiseen ajotapahtumaan luotiin mittalaitteeseen oma tekoalue. Tekoalueet ni-

mettiin kuljettajan, leimikon ja ajokerran mukaan; esimerkiksi A_EH20_1 ja 

C_HH24_2. Ajon päätyttyä mittalaitteelta siirrettiin muistitikulle kaikki tekoalu-

een tiedostot. Mittalaitteelta tallennettuja tiedostoja olivat; apt, .stm, prd ja .pri.  

 
 Simulaattorin mittalaitteelle oli asennettu DataLogger-ohjelmisto, joka tallensi si-

mulaattorin virtuaalisen CAN-väylän tietoliikennettä. Kyseinen ohjelma on mah-

dollista asentaa myös oikeaan metsäkoneeseen. Ohjelmiston tuottamaan csv-muo-

toiseen tiedostoon tallentui sekunnin kymmenyksen tarkkuudella kaikki koneen 

asentotiedot alustakoneesta, hakkuulaitteesta ja ohjaimista. DataLogger myös tal-

lensi kaikki koneella tehdyt pölkyt ja niiden katkaisuajankohdat erilliseen csv-

tiedostoon. DataLogger-aineisto kerättiin ensisijaisesti jatkotutkimuksia varten, 

mutta myös varmuuden vuoksi, mikäli pölkytystiedot mittalaitteelta eivät olisi ol-

leet käytössä. Tässä työssä DataLogger-aineistoa ei hyödynnetty.  
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2.2.3 Korjuujälkiaineisto 

Korjuujälkiaineistoa kerättiin sekä automaattisesti koneen harjoitussovelluksesta että 

jälki-inventointina simulaattorille tallennetuista harjoituksista. Harjoitussovellukseen si-

mulaattori tallensi tiedon harjoituksen aikana vahingoitetuista puista. Tähän aineistoon 

tallentuivat ainoastaan hakkuulaitteen ja peruskoneen aiheuttamat runkovauriot. Mikäli 

runkovaurion saanut puu kaadettiin, poistui runko tästä tilastosta 

 

Korjuujäljen jälki-inventointi suoritettiin ajojen päätteeksi simulaattorille tallennetuista 

harjoituksista. Virtuaalileimikossa liikuttiin helikopteritilassa ja kirjattiin kaikki koske-

tusta kuvaamaan jääneet renkaat. Kosketukset simulaattori jakoi kolmeen luokkaan ja 

kosketusta kuvaavat renkaat eroteltiin värikoodein:  

 
 Hakkuulaite (punainen)  

 Peruskone ja nosturi (sininen)  

 Kaadettava puu ja kourassa oleva pölkky (vihreä)  

 

 

2.3 Aineiston käsittely 

Aikatutkimusaineiston käsittely aloitettiin purkamalla ajovideot runkokohtaisiin työvai-

heaikoihin. Ajovideot kellotettiin Metsätehossa tehdyllä videoanalyysityökalulla, joka oli 

rakennettu Microsoft Excel-ohjelmistoon. Kellotustyökalu kirjasi ylös työvaiheiden alku- 

ja loppuajan ja laski näiden erotuksena jokaiselle työvaiheelle ajanmenekin. Kellotuksen 

tarkkuus oli riittävä, sillä ohjelma kirjasi ajat alle sekunnin tuhannesosan tarkkuudella. 

Kellotustyökalussa oli mahdollista kelata videota taaksepäin ja kellottaa esimerkiksi edel-

linen runko uudestaan, mikä paransi kellotuksen luotettavuutta. Jokaisesta rungosta kir-

jattiin ajanmenekkejä kellottaessa ylös prosessoidun rungon kuitupuutavarapölkkyjen lu-

kumäärä, jotta rungot voitiin tunnistaa ongelmatilanteissa ja pölkytystiedot kohdistaa oi-

keille rungoille. Tunnistetiedoksi valittiin kuitupölkyt, sillä toisissa harvennuksissa yh-

teenlaskettu pölkkymäärä oli lähes kaikilla rungoilla kolme pölkkyä, ainoastaan puutava-

ralajien vaihdellessa. Hakkuutyö jaettiin seuraaviin työvaiheisiin:  
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 Hakkuulaitteen vienti kaadettavalle puulle (Vienti). Työvaihe alkaa, kun edellisen 

rungon prosessointi loppuu tai kun siirtymisen jälkeen hakkuulaitetta lähdetään 

viemään rungolle. Työvaihe loppuu, kun kaatosahaus alkaa.  

 
 Puun kaato ja siirto käsittelypaikalle (Kaato-siirto). Työvaihe alkaa, kun kuljet-

taja aloittaa kaatosahauksen, ja loppuu, kun runko on käsittelypaikalla ja proses-

sointi aloitetaan. Työvaihe sisältää rungon syötön ennen kuin runko on käsittely-

paikalla 

 
 Rungon prosessointi (Prosessointi). Työvaihe alkaa, kun runko on käsittelypai-

kalla ja puuta aletaan syöttää kohti ensimmäisen pölkyn tavoitemittaa. Työvaihe 

loppuu, kun viimeinen pölkky on katkaistu. 

 
 Siirtyminen (Siirtyminen). Työvaihe alkaa, kun hakkuukone lähtee liikkeelle. 

Työvaihe loppuu, kun kone pysähtyy tai hakkuulaitetta lähdetään viemään seu-

raavalle rungolle. 

 
 Hakkuulaitteen tuonti eteen ennen siirtymistä (Tuonti eteen). Työvaihe alkaa, 

kun viimeinen pölkky on katkaistu ja loppuu, kun kone alkaa liikkua. Tämä työ-

vaihe kellotettiin ainoastaan ennen siirtymistä. 

 
 Kuljettajasta aiheutuneet keskeytykset (Keskeytys). Työvaihe sisältää tuottamat-

toman työn kuten pölkkyjen järjestelyn ja kantojen lyhentämisen sekä lyhyet 

tauot. 

 
 Simulaattorista ja tutkimusasetelmasta aiheutuneet häiriöt (Häiriö). Esimerkiksi 

nosturin väärästä asennosta aiheutunut koneen jähmettyminen liikkeelle lähdettä-

essä.  

 

 

Hakkuutyön työvaiheet jaoteltiin päätyövaiheisiin sekä aputyövaiheisiin. Päätyövaiheet 

esiintyvät jokaisessa työsyklissä. Tutkimuksessa päätyövaiheiksi määriteltiin vienti, 

kaato-siirto ja prosessointi. Aputyövaiheet eivät esiinny jokaisessa työsyklissä, vaan niitä 

esiintyy tarpeen vaatiessa. Tutkimuksessa aputyövaiheiksi luokiteltiin siirtyminen, tuonti 

eteen, keskeytykset ja häiriöt. Tehotyöajan laskennassa ei otettu huomioon keskeytyksiä 
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ja häiriöitä, sillä niiden ei oletettu olevan harvennustavasta riippuvainen. Lisäksi kuljet-

tajia ohjeistettiin välttämään ylimääräistä järjestelytyötä ja taukoja. Lyhytaikaisessa työs-

kentelyssä keskeytykset ja häiriöt korostuvat, joten analyysi päätettiin toteuttaa teho-

ajassa. Kellotuksen jälkeen runkoaineistoon lisättiin pölkytystiedot, jotka saatiin purettua 

stm-muotoisesta runkotiedostosta. Pölkytystiedot olivat tiedostossa järjestelty rungoittain 

ja sisälsivät jokaisen pölkyn puutavaralajin, latvaläpimitan, pituuden ja tilavuuden. Pöl-

kyt yhteenlaskettuna saatiin laskettua rungoille tilavuudet. Tutkimusaineisto käsitti yh-

teensä 3 565 runkoa, jotka kaadettiin neljän kuljettajan toimesta 48 ajotapahtuman aikana.  

  

Aineistoa analysoitiin ajokerta- kuljettaja- ja leimikkotasolla (Kuva 12). Ajokertatasolla 

olivat tarkastelun kohteena kaikki 48 ajotapahtumaa, kun haettiin vastauksia kuljettajien 

kehittymiseen aineiston keruun aikana. Kuljettajatasolla ajokerrat (1 ja 2) yhdistettiin, 

jolloin perusjoukon lukumäärä oli 24. Kuljettajatason analyysissä eriteltiin kuljettajan 

vaikutus ajanmenekkiin ja puustovaurioihin eri leimikoissa ja harvennustavoilla. Leimik-

kotasolla yhdistettiin kaikkien kuljettajien aineisto ja perusjoukko olivat leimikot. Lei-

mikkotaso oli analyysin tärkein taso, sillä siinä tarkasteltiin harvennusmenetelmien vai-

kusta hakkuutyöhön. Tarkastelutaso valittiin analyysin kohteen sekä vaaditun tarkkuuden 

ja raportoinnin selkeyden mukaisesti.  

 

 

 

Kuva 12. Havainnekuva analyysin tarkastelutasoista. 
 

 

Harvennustapa

Leimikkotaso

Kuljettajataso

Ajokertataso 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Harvennustapa

Leimikkotaso

Kuljettajataso

Ajokertataso 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

B C DD A B C D A

Ensiharvennukset

EH20 EH24

C D

EH30

A B C DA B C D A

2. harvennukset

HH20 HH24 HH30

B

A B C
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Tutkimusaineistosta laskettiin keski- ja summatunnukset Microsoft Excel-taulukkolas-

kentaohjelmassa. Laskennan tulokset on raportoitu taulukoiden ja kuvaajien avulla. Ti-

lastollinen analyysi suoritettiin IBM:n SPSS Statistics 27 -ohjelmistolla. Tilastollinen 

analyysi käsitti yleistetyn lineaarisen mallinnuksen (GLM), korrelaatiotutkimuksen sekä 

regressioanalyysin. Aineiston analyysissä käytettiin kuhunkin otokseen soveltuvaa me-

netelmää, ja normaalijakautuneisuutta tutkittiin Shapiro-Wilkin testillä. Mikäli aineiston 

ei todettu noudattavan normaalijakaumaa, testauksessa käytettiin ei-parametrisiä mene-

telmiä. 

 

2.4 Aineiston analyysi 

Eri tutkimusteknisten tekijöiden vaikutusta hakkuutyön ajanmenekkiin tutkittiin yleistet-

tyä lineaarista mallia hyödyntäen (Generalized Linear Model). Analyysillä tutkittiin 

kuinka selittävät muuttujat vaikuttavat selitettävän muuttujan käyttäytymiseen. Analyy-

sissä selitettävä muuttuja on hakattavan rungon ajanmenekki ja selittäviä muuttujia olivat 

kuljettaja, leimikko, ajokerta ja ajojärjestys. Analyysissa jokaisen selittävän muuttujan 

arvoista yksi asetettiin perustasoksi ja muita muuttujan arvoja verrattiin suhteessa perus-

tasoon.   

 

Korrelaatiotutkimuksessa tarkasteltiin rungon tilavuuden vaikutusta runkokohtaiseen 

ajanmenekkiin eri päätyövaiheissa Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä 

ajanmenekkiaineiston ei todettu noudattavan normaalijakaumaa. Ajanmenekin mallin-

nukseen päätettiin runkokohtaisesti ottaa vain ne työvaiheet, joissa ajanmenekki on tilas-

tollisesti merkitsevästi (0,05 merkitsevyystasolla) riippuvainen rungon tilavuudesta. 

Muille työvaiheille otettiin mukaan malliin kyseisen ajotapahtuman keskiarvo. Jokaiselle 

rungolle laskettava ajanmenekkihavainto on muotoa: 

 
 
y = x₁ + x₂ + x₃ + x₄ + x₅     (1)  
 
y = Hakkuun tehoajanmenekki, s/runko 
x₁ = Prosessoinnin tehoajanmenekki, s/runko 
x₂ = Viennin tehoajanmenekki, s/runko 
x₃ = Kaato-siirron tehoajanmenekki, s/runko 
x₄ = Siirtymisen tehoajanmenekki, s/runko 
x₅ = Hakkuulaitteen eteen tuonnin tehoajanmenekki, s/runko 
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Tehoajanmenekin regressioanalyysi suoritettiin SPSS-ohjelmiston Regression-työka-

lulla. Regressioanalyysi suoritettiin leimikko- ja kuljettajatasolla. Mallin valintaan otet-

tiin mukaan lineaarinen, logaritminen sekä eksponentiaalinen regressiomalli. Malliksi va-

littiin parhaan selitysasteen leimikkotasolla saanut malli. Suurin selitysaste oli neljässä 

leimikossa kuudesta lineaarisessa mallissa. Lineaarisella regressioanalyysillä mallinnet-

tiin hakkuun tehoajanmenekkiä yksittäisellä rungolla sen tilavuuden suhteen. Hakkuun 

tehoajanmenekki lasketaan regressioanalyysillä tuotetuilla parametreilla yhtälöllä: 

 

y = a + bx      (2) 
 
y = Hakkuun tehoajanmenekki, s/runko 
a = Vakiotermi 
b = Kertoimen estimaatti 
𝑥 = Rungon tilavuus, m³ 
 

Runkokohtaisesta tehoajanmenekistä laskettiin tehotuntituotokset valituille tilavuuksille. 

Ensiharvennuksilla tuottavuutta mallinnettiin 90 dm³ rungolle ja toisella harvennuksella 

220 dm³ rungolle. Tehotuntituotos ajanmenekistä laskettiin yhtälöllä: 

 

 y =  
a

∗ 𝑥      (3) 

 
y = Tehotuntituotos, m³/h 
a = Hakkuun tehoajanmenekki, s/runko 
𝑥 = Rungon tilavuus, m³ 
 

Tarkastelun selkeyttämiseksi vertailtiin leimikoita toisiinsa suhteellisina arvoina muun 

muassa poistuman, ajanmenekin ja tuottavuuden suhteen. Vertailutasoksi asetettiin kont-

rollileimikko 20 metrin ajouravälillä, ja siihen verrattiin vyöhykeharvennuksia. Kontrol-

lileimikko sai arvon 1, ja vyöhykeharvennuksille suhteellinen arvo laskettiin yhtälöllä: 

 

y =  
¹

x²
      (4) 

 
y = Suhdeluku 
x¹ = Arvo vyöhykeharvennusleimikossa 
x² = Arvo kontrollileimikossa 
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Mallinnusvaiheeseen aineistosta poistettiin poikkeavat havainnot. Poikkeaviksi havain-

noiksi luettiin kaikki yhden pölkyn rungot, sillä yhden pölkyn runkoja ei olisi käytetyillä 

mitta- ja laatuvaatimuksilla pitänyt syntyä. Tällä perusteella poikkeavia runkoja poistet-

tiin 6 kappaletta. Poikkeaviksi havainnoiksi luettiin myös ajokertatasolla kaikki yli kah-

den keskihajonnan päässä alkuperäisestä lineaarisesta regressiosuorasta olleet havainnot 

(Kuva 13). Näin mallinnuksen ulkopuolelle jääneitä poikkeavia havaintoja oli ajotapah-

tumasta riippuen 0–5, ja kaikki ajotapahtumat yhteenlaskettuna 87 kpl. 

 

 

 

Kuva 13. Havainnekuvassa ajokertatasolla yksittäisen leimikon ajanmenekkihavainnot 
(A_HH24_2) sekä runkokohtaisen ajanmenekin lineaarinen malli. Poikkeavat havainnot rajojen 
ulkopuolella jätetiin pois mallinnuksesta. Hyväksymisen ala- ja yläraja on laskettu alkuperäisestä 
regressiosuorasta ja malli on laskettu ilman poikkeavia havaintoja. 
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3. TULOKSET 

3.1 Hakkuupoistuma 

Runkoja koeleimikoilta kaadettiin yhteensä 3 565 kappaletta ja hakkuupoistuma kaikilla 

leimikoilla oli yhteensä 531,7 kiintokuutiometriä. Työskentelyaikaa harvennustapojen ja 

leimikoiden välillä jakaantui tasaisesti, ollen noin viisi tuntia leimikkoa kohden. Koko-

naisuudessaan tehollista työaikaa koekuljettajilla kertyi 31,6 tuntia. Hakkuupoistuman 

keskitilavuus harvennustapojen sisällä vaihteli. Eteenkin toisilla harvennuksilla oli kont-

rollileimikon keskitilavuus huomattavasti suurempi kuin vyöhykeharvennuksilla (Tau-

lukko 4). Tuottavuus (m³/h) kasvaa runkojen keskitilavuuden kasvaessa, mutta leimikoi-

den välille eroja syntyi ajanmenekissä (tuottavuus runkoa/h).  

 

Taulukko 4. Hakkuun toteumatiedot koeleimikoilta. 

Leimikko 
Hakatut 
rungot, 

kpl 

Teho-
aika, min 

Tuotos, 
m³ 

Tuottavuus, 
m³/h 

Tuottavuus, 
runkoa/h 

Keskitilavuus, 
dm³ 

Ensiharvennukset             
EH20 639 317 53,96 10,2 121 84,4 
EH24 576 267 50,96 11,4 129 88,5 
EH30 719 338 66,48 11,8 128 92,5 

Yhteensä 1934 922 171,4 11,2 126 88,6 

Toiset harvennukset 
            

HH20 475 305 114,67 22,5 93 241,4 
HH24 510 298 107,32 21,6 103 210,4 
HH30 646 371 138,31 22,4 105 214,1 

Yhteensä 1631 974 360,3 22,2 100 220,9 
              

Yhteensä 3565 1896 532 16,83 113 149,1 
 

 

Harvennusleimikoiden tilavuusluokittaiset runkoluvut on laskettu suhteellisina osuuksina 

leimikon kokonaisrunkomäärästä (Kuvat 14 ja 15). Poistuman rakenne ensiharvennuslei-

mikoiden välillä oli tasainen, eivätkä runkolukusarjat leimikoiden välillä poikenneet mer-

kittävästi toisistaan. Toisella harvennuksella oli kontrollileimikossa (HH20) tilavuusluo-

kan 300–350 dm³ suhteellinen osuus runkoluvusta poikkeavan suuri, mikä nosti huomat-

tavasti leimikon keskitilavuutta. Vyöhykeharvennusten runkolukusarjat eivät toisella har-

vennuksella eronneet merkittävästi toisistaan. 
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Kuva 14. Hakkuukertymän jakauma rungonkokoluokittain ensiharvennusleimikoissa. 
 
 
 
 

 
Kuva 15. Hakkuukertymän jakauma rungonkokoluokittain harvennusleimikoissa. 
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Kontrollileimikon, EH20, hehtaarikohtainen hakkuupoistuma oli 67 m³, mikä vastaa nor-

maalia kaupallista ensiharvennusta (Penttilä ym. 2000). Hehtaarikohtainen hakkuupois-

tuma oli vyöhykeharvennusleimikoissa noin 20 % pienempi kuin kontrollileimikossa 

(Kuva 16). Suurin hakkuupoistuma ajourametriä kohden oli ensiharvennuksista vyöhy-

keharvennusleimikossa EH30, ollen 23 % suurempi kuin kontrollileimikossa. Vyöhyke-

harvennusleimikon EH24 ja kontrollileimikon välinen ero oli 6 %.  

 

 

Kuva 16. Suhteellisen hakkuupoistuman tarkastelu ajourametriä ja harvennettua hehtaaria koh-
den. 20 metrin ajouravälillä toteutettu tavallinen harvennus on asetettu kontrollitasoksi (1), jo-
hon vyöhykeharvennukset on suhteutettu. 
 

 

Toisilla harvennuksilla olivat leimikoiden väliset erot hakkuupoistumissa huomattavasti 

ensiharvennuksia suuremmat. Kontrollileimikon hehtaarikohtainen poistuma oli 82 m³. 

Vyöhykeharvennusten hehtaarikohtainen hakkuupoistuma oli 36–41 % kontrollileimik-

koa suurempi. Ajourametriä kohden oli vyöhykeharvennusleimikon HH30 poistuma yli 

kaksinkertainen (111 % suurempi) kontrollileimikkoon nähden. Vyöhykeharvennuksen 

HH24 ajourametrikohtainen poistuma oli 64 % kontrollileimikkoa suurempi.  
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3.2 Hakkuutyön ajanmenekkiin vaikuttaneet tekijät 

Hakkuutyön tehoajanmenekin yleistetty lineaarinen mallinnus suoritettiin SPSS 27 ohjel-

mistossa. Mallinnus tehtiin kolmella tasolla (viidellä, kolmella ja kahdella muuttujalla). 

Viiden muuttujan mallissa ajanmenekkiä selittäviksi tekijöiksi otettiin rungon tilavuus, 

kuljettaja, leimikko, ajokerta ja ajojärjestys. Mallinnuksessa muuttujien perustasoksi ase-

tettiin Kuljettaja D, Leimikko HH30, Ajokerta 2 ja Ajojärjestys 3. Mallissa näiden para-

metrien arvot ovat 0 ja muita muuttujan arvoja verrataan perustasoon. Mallin selitysaste 

(r²) oli viiden muuttujan mallinnuksessa varsin suuri 0,817. Kolmen muuttujan mallissa 

selittäviä muuttujia olivat rungon tilavuus, leimikko ja kuljettaja. Kolmen muuttujan mal-

lin selitysaste oli 0,741 (Liite 1). Kahden muuttujan mallissa selittäviä muuttujia olivat 

vain rungon tilavuus ja leimikko (Liite 2). Kun kuljettaja jätettiin pois mallinnuksesta, jäi 

selitysaste varsin alhaiseksi (0,229), mistä voi päätellä kuljettajan olleen merkittävin hak-

kuutyön tehoajanmenekin selittäjä. Mallinnusten välillä eivät muuttujien arvot vaihdel-

leet merkittävästi, pois lukien vakiotermi kahden muuttujan mallinnuksessa. Kahden 

muuttujan mallinnuksessa vakiotermi oli huomattavasti suurempi, sillä muissa mallin-

nuksissa nopein kuljettaja (D) oli perustaso. 

 

Viiden muuttujan mallinnuksessa hakkuutyön tehoajanmenekkiin vaikuttivat tilastolli-

sesti merkitsevästi kaikki yleistetyn lineaarisen mallin selittävät muuttujat, kun tilastol-

lista merkitsevyyttä tutkittiin 5 %:n merkitsevyystasolla (Taulukko 5). Muuttujien sisäi-

sessä tarkastelussa eivät myöhemmillä vyöhykeharvennuksilla (HH24 ja HH30) hakkuu-

työn ajanmenekit eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo 0,631). Ensihar-

vennusten tehoajanmenekit olivat pienempiä kuin toisilla harvennuksilla ja työskentely 

vyöhykeharvennuksilla olivat tehokkaampaa kuin kontrollimenetelmässä. Kuljettajista A 

ja C olivat suorituskyvyltään lähellä toisiaan, kun taas kuljettaja D oli paras ja kuljettaja 

B heikoin. Hakkuutyön tehoajanmenekki oli toisella ajokerralla keskimäärin 4,5 sekuntia 

nopeampaa kuin ensimmäisellä ajokerralla. Ajojärjestyksessään ensimmäisenä ajetussa 

leimikossa oli työskentely hitainta ja viimeisessä nopeinta. Ajojärjestyksen vaikutus yk-

sittäisen rungon työsykliin oli noin sekunti. 
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Taulukko 5. Runkokohtaisen ajanmenekin yleistetty lineaarinen malli, jossa muuttujia ovat run-
gon tilavuus, kuljettaja, leimikko, ajokerta ja ajojärjestys. Mallin selitysaste (R²) = 0,817 
y = a + bx +        
c₁K₁ + c₂K₂ + c₃K₃ + c₄K₄ + //(Kuljettaja) 
d₁L₁ + d₂L₂ + d₃L₃ + d₄L₄ + d₅L₅ + d₆L₆ + //(Leimikko) 
e₁A₁ + e₂A₂ + //(Ajokerta) 
f₁J₁ + f₂J₂ + f₃J₃  //(Ajojärjestys) 
        

Mallissa       
y = rungon ajanmenekki, s/runko       
a = vakiotermi       
x = Rungon tilavuus, m³       
        

K₁ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = A, muulloin = 0       
K₂ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = B, muulloin = 0       
K₃ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = C, muulloin = 0       
K₄ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = D, muulloin = 0       
        

L₁ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH20, muulloin = 0       
L₂ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH24, muulloin = 0       
L₃ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH30, muulloin = 0       
L₄ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH20, muulloin = 0       
L₅ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH24, muulloin = 0       
L₆ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH30, muulloin = 0       
        

A₁ = valemuuttuja, = 1 jos Ajokerta = 1, muulloin = 0       
A₂ = valemuuttuja, = 1 jos Ajokerta = 2, muulloin = 0       
        

J₁ = valemuuttuja, = 1 jos Ajojärjestys = 1, muulloin = 0       
J₂ = valemuuttuja, = 1 jos Ajojärjestys = 2, muulloin = 0       
J₃ = valemuuttuja, = 1 jos Ajojärjestys = 3, muulloin = 0       
                

Parametri Parametrin nimi 
Para-

metrin 
arvo 

Keski-
virhe 

t-testi-
suureen 

arvo 
p-arvo 

95 % luottamusväli 

Alaraja Yläraja 

a Vakiotermi 15,065 0,318 47,412 0,000 14,442 15,688 
b Tilavuus 28,426 1,142 24,900 0,000 26,188 30,665 
c₁ Kuljettaja A 12,663 0,174 72,792 0,000 12,322 13,005 
c₂ Kuljettaja B 17,037 0,179 95,393 0,000 16,687 17,387 
c₃ Kuljettaja C 12,727 0,173 73,413 0,000 12,387 13,067 
c₄ Kuljettaja D 0           
d₁ Leimikko EH20 -1,206 0,254 -4,752 0,000 -1,704 -0,708 
d₂ Leimikko EH24 -3,533 0,254 -13,892 0,000 -4,032 -3,034 
d₃ Leimikko EH30 -3,183 0,243 -13,086 0,000 -3,659 -2,706 
d₄ Leimikko HH20 3,107 0,228 13,603 0,000 2,659 3,555 
d₅ Leimikko HH24 0,105 0,219 0,480 0,631 -0,325 0,535 
d₆ Leimikko HH30 0           
e₁ Ajokerta 1 4,456 0,127 35,030 0,000 4,206 4,705 
e₂ Ajokerta 2 0           
f₁ Ajojärjestys 1 2,185 0,152 14,357 0,000 1,886 2,483 
f₂ Ajojärjestys 2 0,899 0,154 5,856 0,000 0,598 1,200 
f₃ Ajojärjestys 3 0           
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Kuljettajista D erottui selvästi joukosta ollen keskimäärin 64 % tehokkaampi kuin muut 

kuljettajat (Taulukko 6). Kuljettajien A ja C tuottavuus ja ajanmenekki olivat samalla 

tasolla. Kuljettaja oli B hieman muita hitaampi. Kuljettajalla B jäi leimikosta HH20 toi-

nen puolisko ajan puutteen vuoksi ajamatta, minkä vuoksi hänellä kertyi noin 70 runkoa 

vähemmän kuin muilla kuljettajilla. Muut kuljettajat kaatoivat kukin saman määrän puita, 

kuten oli tarkoitus. Hakkuulaitteen kulkema matka yksittäistä runkoa kohden korreloi po-

sitiivisesti ajanmenekin kanssa. Tehokkaimmalla kuljettajalla hakkuulaitteen kulkema 

matka runkoa kohden oli lyhin ja hitaimmalla kuljettajalla pisin. Kouraisuyksiköiden ko-

koon hakkuulaitteen kulkema matka ei vaikuttanut, sillä subjektiivisesti arvioituna kul-

jettajat C ja D panostivat eniten kouraisuyksiköiden kokoon.  

 

Taulukko 6. Harvennustapojen keski- ja summatunnukset kuljettajittain tutkimusleimikoilla. 

Harvennustapa Kuljettaja Rungot, 
kpl 

Teho-
työaika, 

min 

Tuottavuus, 
m³/h 

Tuottavuus, 
runkoa/h 

Hakkuulaitteen 
kulkema 
matka, 

m/runko  

Ensiharvennus 

A 484 243 10,6 119 11,5  

B 483 276 9,3 105 14,0  

C 483 249 10,2 117 12,1  

D 484 154 16,9 189 10,9  

               

Harvennus 

A 426 274 20,7 93 16,4  

B 358 252 18,7 85 17,8  

C 423 270 20,6 94 16,0  

D 424 178 31,8 143 14,0  

 

 

Kuljettajien kehittymistä koeajojen aikana havainnoitiin kahdella tasolla; ajokertojen vä-

lillä ja ajojärjestyksellä ajokertojen sisällä. Yleistetyn lineaarisen mallinnuksen mukaan, 

muiden tekijöiden keskimääräisillä arvoilla laskettuna, pieneni runkokohtainen ajanme-

nekki ensimmäisestä ajokerrasta toiseen keskimäärin noin 4,5 sekuntia, eli 14 %. Ajojär-

jestys vaikutti tehoajanmenekkiin erityisesti toisella harvennuskerralla. Taulukosta 7 käy 

ilmi, että kuljettajilla A, B ja C oli kaikilla ensimmäiseksi ajetun leimikon runkokohtainen 

ajanmenekki suurin. Kuljettajalla D ei vastaavaa ollut havaittavissa. Yleistetyn lineaari-

sen mallinnuksen mukaan, oli ensimmäisenä ajetun leimikon keskimääräinen tehoajan-

menekki 2,2 sekuntia ja 7 % suurempi kuin vertailutasoksi asetetussa viimeisessä (3) ajo-

järjestyksessä. Vastaavat luvut toiseksi ajetulla leimikolla olivat 0,9 sekuntia ja 3 %.  
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Taulukko 7. Hakkuun keskimääräinen runkokohtainen tehoajanmenekki (s/runko) leimikoittain 
ja kuljettajittain ensiharvennusten toisella ajokerralla. 

Kuljettaja Leimikko Ajojärjestys Tehoajanmenekki, 
s/runko 

Suhteellinen tuottavuusero 
ensimmäisenä ajettuun lei-

mikkoon 

A 
EH20 3 29,7 -4 % 
EH24 2 27,5 -11 % 
EH30 1 31,0 0 % 

B 
EH20 2 29,9 -11 % 
EH24 1 33,6 0 % 
EH30 3 28,9 -14 % 

C 
EH20 1 31,4 0 % 
EH24 3 26,7 -15 % 
EH30 2 27,9 -11 % 

D 
EH20 3 20,7 16 % 
EH24 1 17,9 0 % 
EH30 2 19,1 7 % 

 

 

Kuljettajat kehittyivät koeajojen aikana eri suhteessa (Kuva 17). Kuljettajilla B ja C hak-

kuutyön keskimääräinen tehoajanmenekki laski huomattavasti ensimmäisestä ajokerrasta 

toiseen ajokertaan. Tämä ajokertojen välinen ajanmenekkiero oli myös tilastollisesti mer-

kitsevä (kahden riippumattoman otoksen Mann Whitneyn U-testi 5 %:n merkitsevyysta-

solla). Kuljettajilla A ja D tuottavuuskehitys oli vähäisempää ja ajokertojen välinen tuot-

tavuusero oli tilastollisesti merkitsevä vain ensiharvennuksilla. Muista kuljettajista poi-

keten, tehoajanmenekki ensiharvennuksella nousi kuljettajalla D toiseen ajokertaan. Ha-

vaittu p-arvo oli kuitenkin 0,04 eli lähellä 5 % merkitsevyysrajaa. 

 

 

Kuva 17. Keskimääräiset tehoajanmenekit ajokerroilla harvennustavoittain. Tilastollisesti mer-
kitsevät poikkeamat on merkitty X-kirjaimella. 
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Hakkuun runkokohtainen tehoajanmenekki pieneni siirryttäessä kontrollimenetelmästä 

vaihtoehtoisiin käsittelyihin. Tavallisen 20 metrin ajouravälillä toteutetun harvennuksen 

runkokohtainen tehoajanmenekki oli keskimääräisesti vyöhykeharvennuksia suurempi 

sekä ensiharvennuksella että toisella harvennuksella. Kaikkien kuljettajien osalta ensim-

mäisellä ajokerralla oli keskimääräinen runkokohtainen tehoajanmenekki suurin kontrol-

limenetelmässä. Toisella ajokerralla näin ei tapahtunut ensiharvennusleimikoissa kuljet-

tajilla A ja B (Kuva 18) ja toisella harvennuksella kuljettajalla B (Kuva 19) 

 

 

Kuva 18. Keskimääräiset runkokohtaiset tehoajanmenekit ensiharvennuksilla. 
  

 

 

Kuva 19. Keskimääräiset runkokohtaiset tehoajanmenekit toisilla harvennuksilla 
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3.3 Hakkuun työvaiheiden tehoajanmenekki 

3.3.1 Ensiharvennukset 

Kuljettajittain tarkasteltuna tehoajanmenekin mediaani asettui päätyövaiheissa syste-

maattisesti keskiarvoa pienemmäksi, eli huomattavan suuria arvoja esiintyy aineistossa 

erityisen pieniä arvoja yleisemmin. Viennin ajanmenekin keskiarvo oli kaikilla ensihar-

vennusleimikoilla keskimäärin 9 % suurempi kuin mediaani, kaato-siirrolla 11 % ja pro-

sessoinnilla 4 %. Siirtymiselle ja hakkuulaitteen eteen tuonnille ei mediaania laskettu, 

sillä työvaiheita ei jokaisella rungolla esiintynyt. Prosessoinnin ja kaato-siirtoajan välillä 

ei suurta eroa leimikkotasolla ollut. Vientiajan keskiarvo kontrollileimikossa poikkesi 

enemmän mediaanista vyöhykeharvennusleimikoihin verrattuna. Vientiajan keskiarvo 

leimikossa EH20 oli keskimäärin 11 % suurempi kuin mediaani. Vastaavasti vyöhyke-

harvennuksilla poikkeama oli 7–8 %. Kuljettajien välillä ei keskiarvon ja mediaanin käyt-

täytymisessä ollut havaittavissa systemaattisia eroja. 

 

Työvaiheiden keskihajonnat ensiharvennuksilla vaihtelivat leimikoiden välillä eteenkin 

viennissä, hakkuulaitteen eteen tuonnissa ja siirtymisessä, joissa leimikolla EH20 oli sel-

keästi suurin keskihajonta (Taulukko 8). Kuljettajalla D oli kaikissa työvaiheissa pienin 

keskihajonta. Kuljettajan B EH24 leimikko poikkeaa muista saman kuljettajan leimi-

koista huomattavan pienellä keskihajonnallaan. Kuljettaja B ajoi kyseisen leimikon kum-

mallakin ajokerralla ensimmäisenä, ja toisen ajokerran ensimmäinen ajo oli selkeästi 

muita hitaampi. 

 
Taulukko 8. Työvaiheiden tehoajanmenekin keskihajonnat ensiharvennuksilla (s/runko). 

Kuljettaja Leimikko 
Työvaihe 

Vienti Kaato-siirto Prosessointi Tuonti eteen Siirtyminen Kokonaisaika 

A 
EH20 5,08 3,11 2,21 5,02 3,25 2,61 
EH24 4,23 2,69 2,48 4,46 2,77 3,07 
EH30 4,15 2,96 2,78 3,99 3,39 2,80 

B 
EH20 5,68 3,65 3,08 6,08 5,23 7,39 
EH24 3,95 3,95 2,61 4,31 4,67 3,49 
EH30 4,46 4,09 2,94 4,65 4,82 6,67 

C 
EH20 4,43 2,68 2,29 5,07 5,62 3,46 
EH24 3,49 2,19 2,54 3,29 4,21 3,99 
EH30 3,20 3,05 2,26 3,88 4,21 3,36 

D 
EH20 2,52 2,04 1,67 2,05 2,09 1,69 
EH24 1,67 1,53 1,59 1,51 1,49 1,57 
EH30 1,97 1,54 1,76 1,58 2,02 1,76 

  
        

KAIKKI 
EH20 4,43 2,87 2,31 4,56 4,05 3,79 
EH24 3,33 2,59 2,30 3,39 3,28 3,03 
EH30 3,44 2,91 2,43 3,53 3,61 3,64 
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Kun työvaiheiden tehoajanmenekkejä tarkastellaan sekä leimikko- että kuljettajatasolla, 

ovat tehoajanmenekkien erot suuremmat kuljettajittain suoritetussa tarkastelussa. Koko-

naisuudessaan ensiharvennuksilla työvaiheiden keskimääräiset tehoajanmenekit eroavat 

tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kontrollileimikon ja vyöhykeharvennusten välillä 

prosessoinnissa, hakkuulaitteen eteen tuonnissa ja siirtymisessä (Taulukko 9). Myös ero 

työsyklin kokonaistehoajanmenekissä on tilastollisesti merkitsevä, ollen kontrollileimi-

kossa 1,6–2,0 sekuntia vyöhykeharvennuksia suurempi. Vyöhykeharvennusten välillä oli 

ensiharvennuksissa tilastollisesti merkitsevää eroa työvaiheissa leimikkotasolla ainoas-

taan siirtymisessä. Kuitenkin kaikilla kuljettajilla oli vyöhykeharvennuksen EH24 koko-

naistehoajanmenekki selkeästi pienin, pois lukien kuljettaja B, jolla tehoajanmenekki oli 

kyseisellä leimikolla suurin. Ero oli tilastollisesti merkitsevä kuljettajilla A, B ja D. 

 
 
Taulukko 9. Työvaiheiden absoluuttisten tehoajanmenekkien keskiarvot ensiharvennuksissa. 
Ensimmäinen sarake on absoluuttinen tehoajanmenekki (s/runko) ja toinen on suhteellinen 
osuus kokonaisajasta. Yhdellä tähdellä on merkitty työvaiheet, joiden välillä on tilastollisesti 
merkitsevä ero. Kahdella tähdellä merkityissä vain kyseisen leimikon ero muihin saman on tilas-
tollisesti merkitsevä. 

Kuljettaja 
Lei-

mikko Vienti Kaato - siirto Prosessointi Tuonti eteen Siirtyminen 
Kokonais-

aika 

A 

EH20 12,7 0,41 5,5 0,18 7,4** 0,24 3,1* 0,10 2,0* 0,06 30,7 

EH24 11,6 0,40 4,7** 0,16 8,1 0,28 2,7* 0,09 1,7* 0,06 28,9** 

EH30 12,0 0,39 5,7 0,18 8,5 0,28 2,4* 0,08 2,2* 0,07 30,8 

B 

EH20 11,5 0,33 6,9 0,20 9,2** 0,26 3,7* 0,11 3,5* 0,10 34,8* 

EH24 11,6 0,33 8,6** 0,24 9,8 0,28 2,6* 0,07 2,9* 0,08 35,5* 

EH30 10,7** 0,33 6,9 0,21 9,5 0,29 2,9* 0,09 3,0* 0,09 32,9* 

C 

EH20 11,3* 0,34 5,7 0,17 8,9 0,27 3,8* 0,11 3,8* 0,11 33,5** 

EH24 10,3* 0,35 5,1** 0,17 9,1 0,31 2,1* 0,07 2,7* 0,09 29,3 

EH30 9,5* 0,32 5,5 0,18 9,0 0,30 2,7* 0,09 3,1* 0,10 29,8 

D 

EH20 6,2* 0,31 4,9* 0,25 6,3 0,32 1,2* 0,06 1,4* 0,07 20,1* 

EH24 5,5* 0,31 4,1* 0,23 6,4 0,36 0,8* 0,05 0,9* 0,05 17,6* 

EH30 5,7 0,30 4,3* 0,23 6,8 0,36 1,0* 0,05 1,3* 0,07 19,2* 
                         

KAIKKI 
EH20 10,4 0,35 5,8 0,19 7,9** 0,27 3,0** 0,10 2,7* 0,09 29,8** 

EH24 9,7 0,35 5,6 0,20 8,3 0,30 2,1 0,07 2,1* 0,07 27,8 

EH30 9,5 0,34 5,6 0,20 8,5 0,30 2,3 0,08 2,4* 0,08 28,2 
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Ensiharvennuksissa työvaiheiden absoluuttiset tehoajanmenekit erosivat kuljettajatasolla 

hakkuulaitteen eteen tuonnissa ja siirtymisessä tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kai-

kissa leimikoissa. Hakkuulaitteen eteen tuonnin tehollinen ajanmenekki oli systemaatti-

sesti suurempi kontrollileimikossa EH20 kuin vyöhykeharvennuksilla sekä absoluutti-

sesti että suhteellisesti tarkasteltuna. Myös siirtymisen tehoajanmenekki oli kontrollilei-

mikossa suurin, pois lukien kuljettajalla A. Vyöhykeharvennuksella EH24 olivat hakkuu-

laitteen eteen tuonnin ja siirtymisen tehoajanmenekit systemaattisesti pienimmät, kuljet-

tajan A hakkuulaitteen eteen tuontia lukuun ottamatta.  

 

Prosessoinnin absoluuttinen ja suhteellinen ajanmenekki oli systemaattisesti pienempi 

kontrollileimikossa, tilastollisesti ero oli merkitsevä kuljettajilla A ja B, sekä kaikilla kul-

jettajilla keskimäärin. Kaato-siirtoaika oli vyöhykeharvennuksella EH24 absoluuttisena 

arvona pienempi kaikilla kuljettajilla, pois lukien kuljettaja B, jolla kaato-siirtoaika oli 

kyseisellä leimikolla suurin, joten keskimääräinen kaato-siirron tehoajanmenekki ensi-

harvennusleimikoilla oli samaa tasoa. Viennin keskimääräiseen tehoajanmenekkiin ei lei-

mikolla ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta, vaikka absoluuttiset ajat erosivatkin 

huomattavasti toisistaan. Viennin absoluuttinen tehoajanmenekki oli kontrollileimikossa 

keskimäärin noin 0,8 sekuntia suurempi kuin vyöhykeharvennuksilla. Vientiajan ero vyö-

hykeharvennuksella oli suhteessa kontrolliin tilastollisesti merkitsevästi pienempi leimi-

kolla EH24 kuljettajilla C ja D sekä leimikolla EH30 kuljettajilla B ja C, joilla vyöhyke-

harvennusten välinen ero vientiajassa oli myös tilastollisesti merkitsevä. 

 

3.3.2 Toiset harvennukset 

Työvaiheiden ajanmenekkien keskiarvot poikkesivat toisilla harvennuksilla systemaatti-

sesti mediaanista. Kuten ensiharvennuksillakin, olivat mediaanit keskiarvoa pienempiä, 

eli poikkeavan suuret arvot työvaiheiden tehoajanmenekeissä olivat yleisiä. Keskiarvon 

poikkeama toisilla harvennuksilla oli viennissä ja prosessoinnissa samaa luokka kuin en-

siharvennuksilla; viennissä 7 % ja prosessoinnissa 4 %. Kaato-siirtoajan keskiarvot poik-

kesivat mediaanista toisilla harvennuksilla huomattavasti ensiharvennuksia enemmän, 

jopa 18 %, mikä kertoo ongelmallisista rungoista prosessointipaikalle siirrossa. Vyöhy-

keharvennusleimikoista HH24 oli ero viennissä ja kaato-siirrossa noin puolet pienempää 

kuin muissa leimikoissa, eli tässä leimikossa erityisen vaikeita runkoja oli muita vähem-

män, mikä on havaittavissa myös keskihajonnoista (Taulukko 10). Kuljettajien välillä ei 

mainittavia eroa keskiarvon ja mediaanin käyttäytymisessä ollut. 



 

52 
 

Keskihajonnat toisilla harvennuksilla käyttäytyivät ensiharvennusten tapaan. Kuljettajan 

B keskihajonnat olivat selkeästi suurimmat ja kuljettajan D pienimmät. Leimikoiden vä-

lillä keskihajonnat poikkesivat yli sekunnilla kontrollin ja vyöhykeharvennusten välillä 

työvaiheista viennissä, hakkuulaitteen eteen tuonnissa ja siirtymisessä. Kokonaisuutena 

vyöhykeharvennusleimikon HH24 keskihajonta oli kaikissa työvaiheissa pienintä ja lei-

mikossa HH20 suurinta. Koko rungon tehollisen sykliajan keskihajonta oli kaikilla kul-

jettajilla pienempää vyöhykeharvennuksella HH24 kuin HH30. Kuljettaja A pois luet-

tuna, oli tehollisen sykliajan keskihajonta systemaattisesti pienempää vyöhykeharven-

nuksilla kuin kontrollileimikossa. Ero kontrollin ja vyöhykeharvennuksen HH30 välillä 

oli pieni myös kuljettajilla C ja D. 

 
Taulukko 10. Työvaiheiden tehoajanmenekkien keskihajonnat toisilla harvennuksilla (s/runko).  

Kuljettaja Leimikko 

Työvaihe 

Vienti Kaato-siirto Prosessointi 
Tuonti 
eteen Siirtyminen 

Kokonais-
aika 

A 
HH20 4,69 4,59 3,97 5,01 4,89 4,00 
HH24 3,36 3,86 4,03 2,94 3,27 4,08 
HH30 3,74 3,55 4,48 3,68 3,82 4,52 

B 
HH20 5,83 4,28 4,86 8,96 8,05 10,61 
HH24 5,38 4,42 4,33 4,64 5,06 6,89 
HH30 4,05 4,27 3,48 3,99 4,89 7,68 

C 
HH20 5,14 3,63 4,21 5,38 5,96 5,37 
HH24 3,59 3,28 3,87 2,94 4,13 4,08 
HH30 4,51 4,06 4,28 3,96 4,71 5,17 

D 
HH20 2,60 2,70 2,92 2,52 2,95 2,92 
HH24 2,10 1,98 2,77 1,39 1,91 2,66 
HH30 2,64 2,48 2,94 1,97 2,27 2,91         

KAIKKI 
HH20 4,56 3,80 3,99 5,47 5,46 5,72 
HH24 3,61 3,38 3,75 2,98 3,59 4,43 
HH30 3,73 3,59 3,80 3,40 3,92 5,07 

 

Kaato-siirron, hakkuulaitteen eteen tuonnin ja siirtymisen tehoajanmenekit erosivat kai-

killa kuljettajilla tilastollisesti merkitsevästi (p-arvo < 0,05) kontrollileimikon ja vyöhy-

keharvennusten välillä (Taulukko 11). Kaato-siirto ja hakkuulaitteen tuonti eteen poikke-

sivat kaikilla kuljettajilla toisistaan myös vyöhykeharvennusten välillä. Siirtymisen ja 

hakkuulaitteen eteen tuonnin tehoajanmenekit olivat kaikilla kuljettajilla systemaattisesti 

suuremmat kontrollileimikossa sekä absoluuttisesti mitattuna että suhteellisena aikana 

työsyklissä. Näiden työvaiheiden tehoajanmenekkien ero oli tilastollisesti merkitsevää 

kaikilla kuljettajilla sekä kuljettajilla keskimäärin. 
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Taulukko 11. Työvaiheiden absoluuttisten tehoajanmenekkien keskiarvot toisilla harvennuksilla. 
Ensimmäinen sarake on absoluuttinen tehoajanmenekki (s/runko) ja toinen on suhteellinen 
osuus kokonaisajasta. Yhdellä tähdellä on merkitty työvaiheet, joiden välillä on tilastollisesti 
merkitsevä ero. Kahdella tähdellä merkityissä vain kyseisen leimikon ero muihin on tilastollisesti 
merkitsevä. 
Kuljettaja Lei-

mikko Vienti 
Kaato - 
siirto Prosessointi 

Tuonti 
eteen Siirtyminen 

Kokonais-
aika 

A 
HH20 12,9 0,31 5,5* 0,13 13,9 0,34 4,6* 0,11 4,3* 0,10 41,1* 
HH24 11,6 0,32 6,4* 0,18 13,6* 0,38 2,3* 0,06 2,3* 0,06 36,3* 
HH30 12,2 0,32 5,8 0,15 14,6* 0,38 2,9* 0,07 2,8* 0,07 38,3* 

B 
HH20 12,9 0,26 5,9* 0,12 16,2 0,32 8,4* 0,17 7,0* 0,14 50,4* 
HH24 12,5 0,28 9,1* 0,20 15,7 0,35 3,3* 0,07 4,0* 0,09 44,6* 
HH30 9,9** 0,27 7,0* 0,19 13,3** 0,36 3,1* 0,08 3,6* 0,10 36,9* 

C 
HH20 11,7* 0,28 5,6 0,14 14,3 0,35 4,8* 0,12 4,7* 0,11 41,2* 
HH24 10,2* 0,28 6,4 0,18 14,4 0,40 2,2* 0,06 2,8* 0,08 36,0* 
HH30 10,9 0,29 6,1 0,16 14,9 0,39 2,8* 0,07 3,1* 0,08 37,8* 

D 
HH20 6,6* 0,24 5,2 0,19 10,9 0,40 2,2* 0,08 2,7* 0,10 27,6* 
HH24 5,9* 0,25 4,9 0,21 10,4 0,45 0,9* 0,04 1,3* 0,06 23,4* 
HH30 6,3 0,25 4,9 0,20 10,8 0,44 1,2* 0,05 1,4* 0,06 24,6* 

                         

KAIKKI 
HH20 10,8 0,28 5,5* 0,14 13,5 0,35 4,5* 0,12 4,3** 0,11 38,6** 
HH24 10,0 0,29 6,7* 0,19 13,5 0,39 2,2* 0,06 2,6 0,07 35,1 
HH30 9,8 0,29 5,9* 0,17 13,4 0,39 2,5* 0,07 2,7 0,08 34,4 

 

 

Viennin suhteellinen osuus tehoajanmenekistä oli leimikoiden välillä tasainen, mutta ab-

soluuttiset vientiajat olivat kontrollileimikossa suurimmat. Tilastollista eroa vientiajoissa 

leimikoiden välillä oli kuljettajilla B, C ja D. Kaato-siirron keskimääräinen tehoajanme-

nekki oli pienin kontrollileimikossa. Kuljettajilla A ja B ero oli tilastollisesti merkitsevä. 

Kuljettajista vain D:llä kaato-siirtoaika oli suurin kontrollileimikossa, mutta hänellä lei-

mikoiden väliset erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Prosessointia esiintyi abso-

luuttisena aikana kuljettajilla keskimäärin kaikissa leimikoissa saman verran, mutta pro-

sessoinnin suhteellinen osuus oli kontrollileimikossa kaikilla kuljettajilla selkeästi pie-

nempi. Koko työsyklin runkokohtaista tehoaikaa tarkastellessa ovat kuljettajatasolla lei-

mikoiden väliset erot kaikkien leimikoiden välillä tilastollisesti merkitsevät. Kontrollilei-

mikossa oli systemaattisesti suurin runkokohtainen tehoaika, ja ero vyöhykeharvennuk-

siin on tilastollisesti merkitsevä myös leimikkotasolla. Vyöhykeharvennuksen HH24 te-

hoaika oli pienin, pois lukien kuljettaja B, jolla pienin runkokohtainen tehoaika oli leimi-

kolla HH30. Leimikkotasolla ei työsyklin kokonaisajanmenekissä ollut vyöhykeharven-

nusten välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. Toisilla harvennuksilla on työvaiheiden 

ajanmenekeissä huomioitava kontrollileimikosta hakattujen runkojen 12 % suuremman 

keskijäreyden tehoajanmenekkejä kasvattava vaikutus. 
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3.4 Hakkuutyön tehoajanmenekin ja tuottavuuden mallintaminen 

3.4.1 Hakkuun runkokohtainen tehoajanmenekki 

Hakkuutyön ajanmenekki ja eteenkin tuottavuus on suuresti riippuvainen rungon tilavuu-

desta. Leimikkokohtaisten keskitilavuuksien poiketessa (Taulukko 4) esiintyi tarve luoda 

ajanmenekkimallit harvennustavoille, jotta hakkuutyön ajanmenekkiä ja tuottavuutta voi-

tiin vertailla keskenään eri leimikoissa. Rungon tilavuus korreloi positiivisesti proses-

soinnin ajanmenekkiin kaikissa 48:ssa ajotapahtumassa. Vienti korreloi tilavuuden 

kanssa neljässä (A_EH20_2, A_HH24_1, B_HH20_1 ja D_HH30_1) ja kaato-siirto kol-

messa (A_EH24_1, D_EH24_1 ja D_EH24_1) ajossa. Viennin ja kaato-siirron korrelointi 

ei ollut tilavuuden suhteen yhdensuuntaista, vaan korrelointia esiintyi sekä positiivisena 

että negatiivisena. Koska päätyövaiheista ainoastaan prosessointi korreloi kaikissa leimi-

koissa rungon koon kanssa, muodostettiin hakkuutyön tehoajanmenekkiä selittävä malli 

rungon prosessoinnin ajanmenekistä sekä kyseisen ajotapahtuman viennin, kaato-siirron, 

siirtymisen sekä hakkulaitteen eteen tuonnin ajanmenekkien keskiarvoista (Yhtälö 1). 

Rungon tilavuuden vaikutus sekä kuljettajien väliset tasoerot ovat selkeästi havaittavissa 

tehoajanmenekkihavainnoista (Kuva 20). 

 

 

Kuva 20. Rungon tilavuuden vaikutus hakkuun runkokohtaiseen tehoajanmenekkiin kuljettajit-
tain. 
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Regressiomallin valinta tehtiin selitysasteen perusteella. Lineaarisen mallin selitysaste oli 

korkein leimikkotasolla neljässä kuudesta leimikosta, kun lineaarista regressiomallia ver-

tailtiin logaritmiseen ja eksponentiaaliseen regressiomalliin. Logaritminen mallinnus sopi 

parhaiten leimikkoon HH30 ja eksponentiaalinen mallinnus leimikkoon EH30. Erot mal-

linnustapojen välillä olivat marginaalisia (Taulukko 12).  

 

Taulukko 12. Regressiomallien selitysasteet leimikkotasolla. 

Mallinnustapa 
Leimikko 

EH20 EH24 EH30   HH20 HH24 HH30 
Lineaarinen 0,0326 0,0373 0,0251   0,0413 0,0451 0,0479 
Logaritminen 0,0323 0,0321 0,0268   0,0405 0,0426 0,0497 
Eksponentiaalinen 0,0321 0,0333 0,0283   0,0411 0,0416 0,0481 

 

 

Hakkuutyön tehoajanmenekki oli vastaavan kokoisella rungolla korkein kontrollileimi-

koissa, joten lineaarisessa regressiomallissa parametrin a arvo oli suurin ensiharvennus-

leimikossa EH20 ja harvennusleimikossa HH20 (Taulukko 13). Mallin kulmakerroin (pa-

rametrin b arvo) oli suurin leimikoissa EH24 ja HH24 eli rungon tilavuuden kasvu hidasti 

hakkuutyötä eniten vyöhykeharvennuksessa 24 metrin ajouravälillä. Selitysasteet leimik-

kotason lineaarisessa mallissa olivat heikot (0,025–0,048), mutta mallit olivat selitysvoi-

maisia. Leimikkotason lineaarinen regressiomalli selitti toisten harvennusten tehotunti-

tuotosta ensiharvennuksia paremmin. 

 

 

Taulukko 13. Hakkuutyön tehoajanmenekin lineaarinen regressiomalli leimikkotasolla. 
y = a + bx         
            

y = Hakkuun tehoajanmenekki, s/runko     
a = Vakiotermi         
b = Kertoimen estimaatti       
x = Rungon tilavuus, m³       
            

Leimikko 
Parametrien arvot F-testi 

a b R² F p-arvo 
EH20 25,44 47,61 0,033 20,80 < 0,001 
EH24 22,78 54,18 0,037 21,65 < 0,001 
EH30 24,51 37,41 0,025 18,06 < 0,001 
HH20 32,82 22,47 0,041 19,72 < 0,001 
HH24 29,38 25,83 0,045 23,33 < 0,001 
HH30 29,22 23,36 0,048 31,65 < 0,001 
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Vyöhykeharvennusten välillä ei ensiharvennusvaiheessa ole havaittavissa merkittävää 

eroa hakkuutyön tehoajanmenekin tasossa, mutta rungon koon vaikutus on selkeä (Kuva 

21). Ero kuitenkin jää pieneksi näin pienellä tilavuuden tarkasteluvälillä. Toisessa har-

vennuksessa oli vyöhykeharvennuksen tehoajanmenekki 30 metrin ajouravälillä pie-

nempi kuin vyöhykeharvennuksella 24 metrin ajouravälillä. Samankokoisella rungolla oli 

ensiharvennusten keskimääräinen tehoajanmenekki systemaattisesti pienempi kuin toi-

sella harvennuksella. Rungon tilavuuden kasvu kuitenkin hidasti enemmän ensiharven-

nusta, joten ensiharvennuksen runkokohtainen tehoajanmenekki saavuttaa harvennuksen 

noin 200 dm³ tilavuudella, pois lukien vyöhykeharvennus 30 metrin ajouravälillä. 

 

 

Kuva 21. Regressioanalyysillä tuotetut tehoajanmenekit leimikoittain. Tehoajanmenekkien 
laskennassa on käytetty kaikkia kuljettajia sekä ajokertoja. 
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3.4.2 Hakkuun tuottavuus 

Lineaarisella regressiomallilla laskettiin tehoajanmenekit jokaiselle kuljettajalle ja leimi-

kolle harvennustavan mukaisilla keskitilavuuksilla. Tehoajanmenekistä laskettiin tuotta-

vuudet harvennusten keskitilavuuksille yhtälön 3 mukaisesti. Ensiharvennusleimikoille 

tuotavuus laskettiin 90 dm³ tilavuudella, kun kaikkien ensiharvennusten keskitilavuus oli 

88,6 dm³. Toisten harvennusten toteutunut keskitilavuus oli 220,9 dm³, joten niille tuot-

tavuus laskettiin 220 dm³ tilavuudella 

 

Ensiharvennuksella suhteellinen tehotuntituotos oli korkein vyöhykeharvennusleimikolla 

EH24, ollen leimikkotason mallilla 8 % korkeampi kuin kontrollileimikossa (Kuva 22). 

Tuottavuuserot leimikoiden välillä olivat suurimmat kuljettajilla C ja D. Kuljettajien vä-

liset erot leimikkotasolla olivat systemaattiset, pois lukien kuljettaja B, jolla leimikon 

EH24 tuottavuus oli matalin. Kaikilla muilla kuljettajilla tuottavuus oli korkein vyöhyke-

harvennusleimikolla EH24 ja matalin kontrollileimikolla EH20. Vyöhykeharvennuslei-

mikko EH30 asettui näiden väliin. Tehotuntituotos oli vyöhykeharvennusleimikolla 

EH30 leimikkotasolla lineaarisella regressiomallilla mallinnettuna, 7 % korkeampi kuin 

kontrollileimikossa EH20. 

 

 

Kuva 22. Hakkuutyön suhteelliset tuottavuudet leimikko- ja kuljettajatasolla ensiharvennuslei-
mikoissa. Tuottavuudet on laskettu tehoajanmenekin lineaarisella regressiomallilla 90 dm³ tila-
vuudelle. Tavallinen harvennus 20 metrin ajouravälillä on kontrollitaso, johon vyöhykeharven-
nukset on suhteutettu. 
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Toisilla harvennuksilla oli kuljettajatason suhteellisten tehotuntituotosten hajonta ensi-

harvennuksia suurempaa (Kuva 23). Erityisesti joukosta erottui myös toisella harvennuk-

sella kuljettaja B. Kun tehotuntituottavuutta mallinnettiin toisilla harvennuksilla 220 dm³ 

tilavuudella, oli vyöhykeharvennusten suhteellinen tehotuntituotos kaikilla kuljettajilla 

8–10 % suurempi kuin kontrollileimikossa. Kuljettajatasolla tarkasteltuna korkein tuotta-

vuusarvo esiintyi kuljettajaa B lukuun ottamatta vyöhykeharvennusleimikossa HH24, 

mutta leimikkotasolla on vyöhykeharvennusleimikon HH30 tuottavuus korkein. Kuljet-

tajan B vyöhykeharvennusleimikko HH30 poikkesi huomattavasti muista kuljettajista ja 

leimikoista. 

 
 

 

Kuva 23. Toisten harvennusten suhteelliset tuottavuudet leimikko- ja kuljettajatasolla. Tuotta-
vuudet on laskettu tehoajanmenekin lineaarisella regressiomallilla 220 dm³ tilavuudelle. Taval-
linen harvennus 20 metrin ajouravälillä on kontrollitaso, johon vyöhykeharvennukset on suhteu-
tettu.  
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3.4 Puustovauriot 

Puustovaurioita tarkasteltiin simulaattorin ilmoittamien puustovaurioiden sekä kosketus-

puiden avulla. Simulaattori havainnollisti puukosketukset kolmella eri värillä (punainen, 

sininen ja vihreä), sekä ilmoitti ajotapahtumassa vahingoitetut puut harjoitussovelluk-

sessa. Jokaisen ajotapahtuman päätteeksi simulaattorin harjoitussovelluksesta kirjattiin 

simulaattorin rekisteröimät vahingoitetut puut. Lisäksi harjoitus tallennettiin puukoske-

tusten jälki-inventointia varten. Leimikkotason aineisto on esitetty taulukossa 14, johon 

on laskettu metsäkeskuksen maastotarkastusohjeen mukaisesti kosketuksen saaneiden 

puiden osuus jäävästä puustosta.  

 

Kaadettavan puun ja pölkyn aiheuttamia kosketuksia esiintyi kaikilla leimikolla lukumää-

rällisesti paljon (Taulukko 14). Ensiharvennuksissa vähiten kosketuksia oli vyöhykehar-

vennusleimikolla EH24. Kontrollileimikossa ja vyöhykeharvennusleimikossa EH30 syn-

tyi lukumäärällisesti saman verran kosketuksia. Suuremman hehtaarikohtaisen jäävän 

puuston sekä ajouravälin ansiosta, on kosketuspuiden prosenttiosuus vyöhykeharvennuk-

silla huomattavasti pienempi.  

 

Taulukko 14. Kosketushavainnot jääviin puihin leimikkotasolla. Taulukossa on leimikoiden yh-
teenlaskettu kosketusten lukumäärä sekä kosketuksen saaneiden puiden prosenttiosuus jää-
vistä puista. Leimikossa HH20 ajouraa on avattu 700 metriä, muissa leimikoissa 400 metriä.  

Leimikko 

Simulaattorin 
rekisteröimät 
vahingoitetut 

puut 

Hakkuulaitteen 
tai kuormaimen 

aiheuttamat kos-
ketukset 

Puun tai pölkyn 
aiheuttamat kos-

ketukset 

Harvennettu 
hehtaareissa 

Jäävän puuston 
tiheys runkoa/ha 

EH20 33 4,1 % 30 3,8 % 205 25,6 % 0,80 1000 

EH24 28 2,4 % 20 1,7 % 158 13,7 % 0,96 1200 

EH30 25 1,7 % 18 1,3 % 207 14,4 % 1,20 1200 

HH20 20 2,2 % 18 1,9 % 342 37,0 % 1,40 660 

HH24 27 4,3 % 20 3,2 % 250 39,5 % 0,96 660 

HH30 45 5,7 % 26 3,3 % 263 33,2 % 1,20 660 
 

 

Toisilla harvennuksilla kaadettavan puun ja pölkyn aiheuttamia kosketuksia syntyi huo-

mattavasti ensiharvennuksia enemmän. Vyöhykeharvennuksilla kosketuspuiden suhteel-

linen määrä jäävästä puustosta moninkertaistui ja kontrollileimikossakin kasvua oli lähes 

50 %. Vyöhykeharvennusten toisella harvennuskerralla syntyi leimikoissa lähes sama 

määrä kosketuksia, mutta leimikolla HH30 kosketuspuiden prosenttiosuus oli suuremman 
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ajouravälin ansioista pienempi. Kontrollileimikossa kosketuspuiden osuus asettui toisella 

harvennuksella vyöhykeharvennusten väliin. 

 

Kontrollileimikossa EH20 esiintyi ensiharvennuksilla eniten sekä simulaattorin rekiste-

röimiä vahingoitettuja puita että hakkuulaitteen ja kuormaimen aiheuttamia kosketuksia, 

sekä lukumäärällisesti että suhteellisena osuutena jäävästä puustosta. Toisilla harvennuk-

silla taas oli kontrollileimikossa vähiten vahingoitettuja puita sekä hakkuulaitteen ja ko-

neen aiheuttamia kosketuksia. Hakkuulaitteen ja peruskoneen aiheuttamien kosketuspui-

den osuus kasvatettavista puista on kaikilla leimikoilla marginaalinen, alle 4 prosenttiyk-

sikköä. 

 

Kuljettajien välillä havaittiin vaihtelua kosketuspuiden esiintymistiheydessä (Kuva 24). 

Kuljettajat B ja D erottuivat pienemmällä määrällä kosketuspuita. Kuljettajilla A ja C 

esiintyi kosketuspuita lukumäärällisesti eniten molemmilla harvennustavoilla. Ensihar-

vennuksella myös kuljettajalla B kaadettavan puun ja pölkyn aiheuttamat puukosketukset 

olivat samaa luokkaa, mutta kuljettajalla D kosketuksia oli erityisen vähän. 

 

 

Kuva 24. Hakkuun aikana kosketettujen puiden lukumäärien jakauma eriteltynä kosketussyyn, 
kuljettajan ja harvennustavan mukaan.  
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4. TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Aineisto 

 
Tutkimusaineisto kerättiin hakkuukonesimulaattorilla, mikä aiheuttaa omat rajoitteensa 

tutkimustyöhön, mutta vähentää sen epävarmuustekijöitä. Valitulla aineiston keräysta-

valla oli tutkimustyön kannalta hyviä ja huonoja puolia. Simulaattorin edut liittyvät met-

sätyöntutkimuksen kannalta ongelmallisiin epävarmuustekijöihin, joita maastokokeissa 

yleensä ilmenee. Virtuaaliympäristössä on mahdollista luoda kaikille kuljettajilla vastaa-

vat olosuhteet, jotta olosuhdetekijöiden vaikutus tutkimustulokseen tulee minimoiduksi. 

Hakkuutyön kohteena oleva puusto voidaan luoda tutkimusasetelman mukaisesti halutun 

kokoisena ja sijoittaa virtuaalileimikossa haluttuun tilajärjestykseen. Vastaavan leimikon 

löytäminen ja valmistelu on maastossa haastavaa, jopa mahdotonta. Simulaattoriympä-

ristö vähentää ulkoisista tekijöistä aiheutuvaa vaihtelua ja antaa mahdollisuuden keskittyä 

tutkimuksen kannalta olennaisiin tutkimuskysymyksiin. 

 

Koska leimikot ajettiin kahdessa osassa ja ensimmäisen ajokerran pituus oli aikaan sidon-

nainen, poikkesivat kaadettujen runkojen määrät ajokertojen välillä. Ainoastaan leimi-

kolta HH20 tuli kuljettajilla kaadetuksi ajokertojen välillä sama määrä runkoja, sillä lei-

mikko oli jaettu kahteen 100 metrin pituiseen ajouraan, pois lukien kuljettaja B, joka suo-

ritti vain puolet tästä leimikosta. Ensimmäisellä ajokerralla tuli muilta leimikoilta kaade-

tuksi suunnilleen sama määrä runkoja, mutta toisella ajokerralla kaadettujen runkojen 

määrä riippui runkojen kokonaismäärästä leimikolla. Tämä yhdistettynä kuljettajien ke-

hittymiseen ajokertojen välillä aiheuttaa runkokohtaisen ajanmenekin aliarvioita ja tuot-

tavuuden yliarviota leimikoilla, joissa on kokonaismäärällisesti enemmän runkoja. Tässä 

suhteessa poikkeavat ensiharvennusleimikko EH24 ja harvennusleimikko HH30. Vyöhy-

keharvennusleimikossa EH24 kaadettiin toisella, tuottavammalla ajokerralla, muita lei-

mikoita huomattavasti vähemmän runkoja (Taulukko 15). Harvennusleimikossa HH30 

oli toisen ajokerran osuus kokonaispoistumasta 65 % kun muilla leimikoilla toisen har-

vennuksen osuus runkojen kokonaispoistumasta oli noin 50 %. 
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Taulukko 15. Kaadettujen runkojen määrät ajokerroilla leimikoittain. 

Leimikko 
Ajokerta 1  Ajokerta 2 Yhteensä, 

runkoja Runkoja 
kaadettu 

Runkojen 
osuus 

 Runkoja kaa-
dettu 

Runkojen 
Osuus 

EH20 264 41 %  375 59 % 639 
EH24 272 47 %  304 53 % 576 
EH30 278 39 %  442 61 % 720 
             
HH20 244 51 %  231 49 % 476 
HH24 252 49 %  259 51 % 511 
HH30 228 35 %  419 65 % 647 

 

 

Kaikki kuljettajat suorittivat lähes samat hakkuutehtävät. Ainoastaan kuljettajalla B jäi 

leimikosta HH20 toinen puolisko aikataulun vuoksi harventamatta, mikä voi näkyä sekä 

kuljettajan sisäisissä tuloksissa että kokonaistuloksissa. Kokonaistulokseen kuljettajan B 

pienempi osuus leimikon havaintoaineistossa vaikuttaa leimikon HH20 tuottavuutta pa-

rantavasti suhteessa muihin leimikoihin, sillä kyseisen kuljettajan tuottavuus oli tutki-

muksen matalin. Kuljettajan sisäisessä analyysissä tulee leimikon HH20 ensimmäinen, 

tuottavuudeltaan huomattavasti alhaisempi ajokerta yliarvioiduksi, sillä siinä kaadettiin 

toista ajokertaa enemmän runkoja.  

 

Kuljettajien oppiminen simulaattorityöskentelyyn aiheuttaa epävarmuutta tuloksiin, sillä 

kuljettajien sisäiset hajonnat tehoajanmenekissä ja tuottavuudessa ovat suuria. Tutkimuk-

sessa oppimisen vaikutusta tuloksiin onnistuttiin rajoittamaan kuljettajien ajojärjestystä 

leimikoissa vaihtamalla. Kuitenkin vyöhykeharvennusleimikoiden EH24 ja HH24 tuotta-

vuuksiin voi ajojärjestys aiheuttaa aliarviota, sillä kuljettaja B ajoi nämä leimikot aina 

ensimmäiseksi. Simulaattoriajoltaan kokeneimmalla kuljettajalla D ei oppimista havaittu, 

joten hänen ajojensa hajonnat tehoajanmenekissä ovat pienemmällä tasolla. Kuitenkin 

myös kuljettajalla D, olivat työvaiheiden tehoajanmenekkien tilastolliset merkitsevyydet 

linjassa muiden kuljettajien kanssa. 

 

Puuston mallinnus on haastavaa virtuaaliympäristössä. Runkojen tilavuus pituuden suh-

teen kasvoi simulaattorissa nopeasti, minkä vuoksi virtuaalileimikoiden puuston keskipi-

tuus oli huomattavan pieni. Pienen keskipituuden johdosta katkottiin rungoista vähän 

pölkkyjä, vaikka katkottavien puutavaralajien mitat olivatkin lyhyet. Näistä syistä jäi run-

gon järeyden hakkuutyötä hidastava vaikutus tutkimuksessa normaalia pienemmäksi, ja 

hakkuun tehoajanmenekki oli rungon koon suhteen lineaarista. Maastokokein tehdyissä 
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tutkimuksissa hidastuu tuottavuuden kasvu yleensä voimakkaammin tilavuuden nous-

tessa (Eriksson & Lindroos 2014, Jylhä ym. 2019). Simulaattorissa kaikki puut olivat 

runkomuodoltaan samanlaisia, joten runkojen tilavuusjakauman säätäminen halutuksi on 

mahdollista. Toisaalta prosessointiin vaihtelua ei simulaattoritutkimuksessa synny nor-

maalimetsän tapaan, mikä oli tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista.  

 

Ensiharvennuksilla rungoista katkottiin 2–3 kuitupölkkyä ja toisilla harvennuksilla pölk-

kyjen yhteismäärä oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kolme kappaletta. Katkot-

tujen pölkkyjen puutavaralaji vaihteli rungon koon mukaan, kun rungoista katkottiin toi-

silla harvennuksilla 0–2 tukkipuu- ja 1–3 kuitupuupölkkyä. Ensiharvennusten ajanme-

nekkiaineistosta on selkeästi havaittavissa kaksi toisistaan poikkeavaa ryhmää, yhden ja 

kahden pölkyn rungot (Kuva 25). Kuvasta on myös havaittavissa, ettei rungon koolla ollut 

juurikaan vaikutusta hakkuun tehoajanmenekkiin ensiharvennuksella rungosta katkotta-

vien pölkkyjen lukumäärän ollessa sama. 

 

 

 

Kuva 25. Runkojen tehoajanmenekkihavainnot kuljettajan D ensiharvennusleimikossa EH20. 
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Ennakkoleimaus todettiin välttämättömäksi, jotta harvennusvoimakkuus vyöhykkeittäin 

toteutuisi tutkimusasetelman mukaisesti. Toisin sanoen; kuljettajan tekemän puuvalinnan 

ei haluttu aiheuttavan vaihtelua ajanmenekkiin. Lisäksi virtuaaliympäristössä tapahtuva 

puuston tiheyden arviointi on haastavaa. Tutkimusleimikoiden harvennusten jälkeiset ta-

voitepuustot eivät työpisteen mittakaavassa eronneet merkittävästi toisistaan, joten toteu-

tuksen onnistuminen vaatisi harjoittelua. Lisäksi tutkimuksen kohteena oleva harvennus-

tapa on kuljettajille uusi, jolloin aikaa puuvalintaan ja työn suunnitteluun olisi voinut ku-

lua tavallista enemmän. Mikäli harvennukset olisi suoritettu ilman ennakkoleimausta, 

olisi harvennuksen jälkeinen puusto pitänyt mitata vyöhykkeittäin, jotta poistuma vyö-

hykkeittäin olisi voitu laskea. Tätä mahdollisuutta ei käyttämässämme metsäkonesimu-

laattorissa ollut.  

 

Tutkimusleimikoiden ennakkoleimausta ei voida pitää puunkorjuun näkökulmasta opti-

maalisena, sillä ennakkoleimaus suoritettiin puuston tilajärjestykseen perustuen. Tavalli-

sesti kuljettajat pyrkivät puuvalinnalla optimoimaan harvennushakkuun toteutusta. Kul-

jettajilta saadun palautteen perusteella, ei tutkimusleimikoissa ennakkoleimauksen toteu-

tus ollut haastavaa. Vahtilan (2019) tutkimuksessa ennakkoleimaus nopeutti hakkuutyötä 

harvennushakkuilla keskimäärin 2,2 %. Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoista, 

puuston tiheyden ja ennakkoleimauksen yhteisvaikutusta, ei kuitenkaan ole vielä tarkem-

min tutkittu. 

 

Tutkimusaineiston laajuus (3565 runkoa) on vertailevalle aikatutkimukselle riittävä. 

Toistoja neljän kuljettajan yhteensä 48 ajotapahtumasta saatiin hyvin, joten systemaattisia 

tehoajanmenekin ja tuottavuuden eroja tutkimusleimikoiden välillä voitiin havaita. Kul-

jettajien harjoittelemiseen hakkuukonesimulaattorilla olisi kuitenkin voinut varata enem-

män aikaa, mikä ei tämän tutkimuksen aikataulussa ollut mahdollista. Kaikki kuljettajat 

olivat työskennelleet ammatikseen hakkuukoneenkuljettajana, joten kaikille oli kehitty-

nyt omanlaisensa työskentelytapa, jota he pyrkivät toteuttamaan laadultaan samantasoi-

sena leimikoiden vaihdellessa.  
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4.2 Ajanmenekki ja tuottavuus 

 
Vyöhykeharvennusmenetelmällä on potentiaalia parantaa korjuutyön tehokkuutta, sillä 

hakkuutyön tehoajanmenekki on pienempi kuin hakattaessa samankokoista puustoa pe-

rinteisellä 20 metrin uravälillä. Hakkuutyön tehoajanmenekki oli kaikilla kuljettajilla ti-

lastollisesti merkitsevästi alhaisempi vyöhykeharvennusmenetelmällä, pois lukien kuljet-

tajan B ensiharvennusleimikko EH24. Kun hakkuutyön tehotuntituotos laskettiin te-

hoajanmenekin lineaarisen regressioanalyysin perusteella vastaavan kokoiselle rungolle, 

oli vyöhykeharvennusmenetelmän tehotuntituotos ensiharvennuksella 6,5–7,5 % ja toi-

sella harvennuksella 7,7–9,9 % suurempi kuin tavallisella tasarakenteisella harvennusta-

valla (Taulukko 16). Tehoajanmenekkien selitysasteet leimikkotason regressioanalyy-

sissä olivat heikot (0,025–0,048), minkä aiheuttivat kuljettajien väliset tasoerot ja sen 

myötä suuri hajonta. Kuitenkin leimikkotason malleilla lasketut tehotuntituotokset aset-

tuvat kuljettajakohtaisten mallien keskiarvoon, sillä kaikki kuljettajat ajoivat samat en-

nakkoleimatut leimikot ja kaatoivat niissä saman määrän puita (pois lukien kuljettaja B 

leimikossa HH20). 

 

 Taulukko 16. Tehoajanmenekin lineaarisella regressioanalyysillä mallinnetut tuottavuudet ja 
tutkimusleimikoissa toteutuneet tuottavuudet ja keskitilavuudet. Tuottavuudet on mallinnettu 
ensiharvennuksella 90 dm³ tilavuudella ja toisilla harvennuksilla 220 dm³ tilavuudella. Suhteelli-
nen tuottavuus ilmoittaa tuottavuuden suhteessa kontrollileimikkoon (=1) 

   EH20 EH24 EH30   HH20 HH24 HH30 

Mallinnus 

Absoluuttinen 
tuottavuus m³/h 10,90 11,71 11,62   20,97 22,59 23,05 

Suhteellinen tuot-
tavuus 

1,00 1,075 1,065   1,00 1,077 1,099 

                  

Toteutuneet 

Absoluuttinen 
tuottavuus m³/h  10,2 11,4 11,8   22,5 21,6 22,4 

Suhteellinen tuot-
tavuus 1,00 1,120 1,157   1,000 0,958 0,994 

Keskitilavuus dm³ 84,4 88,5 92,5   241,4 210,4 214,1 
 

Vyöhykeharvennusmenetelmien välillä erot jäivät tutkimuksessa pieniksi. Kun otosjouk-

kona olivat kaikki kuljettajat, ei vyöhykeharvennusmenetelmien välillä ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa runkokohtaisessa tehoajanmenekissä. Kuitenkin kuljettajien sisäisissä 

ajoissa oli vyöhykeharvennusleimikoiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja kaikilla 

kuljettajilla toisella harvennuksella ja ensiharvennuksellakin suurimmalla osalla. 
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Tutkimukseen osallistunut kuljettaja D oli muita kuljettajia kokeneempi simulaattorin 

käyttäjä, eikä hänen ajoissaan ollut havaittavissa kehittymistä, joten pelkästään hänen 

ajoistaan laskettuja tuloksiaan voidaan myös pitää suuntaa antavina. Kuljettajalla D oli 

vyöhykeharvennuksen tehotuntituotos 24 metrin ajouravälillä 15 % kontrollileimikkoa 

korkeampaa sekä ensiharvennuksella että toisella harvennuksella. Vastaavasti vyöhyke-

harvennus 30 metrin ajouravälillä oli kontrollileimikkoa tuottavampaa ensiharvennuk-

sella 7 % ja toisella harvennuksella 9 %. Kuljettajan D tehoajanmenekit ja tuottavuudet 

käyttäytyivät loogisesti, sillä vyöhykeharvennusten välinen ero puustossa on merkittävä. 

Itse asiassa vyöhykeharvennus 30 metrin ajouravälillä muistuttaa poistuman rakenteelta 

enemmän tavallista harvennusta kuin vyöhykeharvennusta 24 metrin ajouravälillä. Lei-

mikkotasolla hakkuulaitteen kulkema matka asettui leimikossa EH30 keskimääräisesti 

muiden ensiharvennusten välille (Kuva 26). 

 

 

Kuva 26. Hakkuulaitteen kulkema matka leimikkotasolla hakattua runkoa kohden. Kuvaajassa 
mukana kaikkien kuljettajien ajot. 
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sesti ensiharvennuksissa, sillä vyöhykeharvennuksessa 24 metrin ajouravälillä ei hyödyn-

netä hakkuulaitteen maksimiulottuvuutta, kauimmaisten puiden ollessa enintään 8 metrin 

päässä ajouran keskilinjasta. Vyöhykeharvennusmenetelmässä 30 metrin ajouravälillä on 

harvennettavan kaistaleen leveys eli nosturin käyttöalue tavallisen harvennuksen tapaan 
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20 metriä. Toisissa harvennuksissa olivat vyöhykeharvennukset lähempänä toisiaan; 24 

metrin ajouravälillä oli harvennettava kaistale 14 metriä ja 30 metrin ajouravälillä 16 met-

riä leveä. Toisaalta vyöhykeharvennuksella 24 metrin ajouravälillä on kahden harvennus-

kerran jälkeinen ajouraverkosto tiheämpi, joten ajourien ulkopuolinen puusto on myös 

tiheämpää, 1000 runkoa hehtaarilla. Vastaavat luvut ovat kontrollileimikossa 825 runkoa 

hehtaarilla ja vyöhykeharvennuksella 30 metrin ajouravälillä 900 runkoa hehtaarilla.  

 

Tutkimukseen osallistuneilla kuljettajilla oli vaihtelevan työhistoria vuoksi toisistaan 

poikkeavat työskentelytavat. Henkilökohtaisen työskentelytavan muodostumiseen vai-

kuttaa muun muassa työelämässä käytössä ollut hakkuukone ja leimikkorakenne. Eroja 

työskentelytavoissa havaitaan subjektiivisen työskentelyn seuraamisen lisäksi myös työ-

vaiheiden tehoajanmenekeistä ja ajanmenekkien suhteellisista osuuksista työsyklissä. 

Esimerkiksi kuljettajat B ja D siirsivät runkoja enemmän ja tekivät suurempia kouraisu-

yksiköitä, mikä näkyy suurempana kaato-siirtoajan osuutena työsyklissä. Vastaavasti kul-

jettajilla A ja C oli suhteellinen kaato-siirtoaika työsyklissä pienempi, mikä kertoo pie-

nemmästä kasaukseen panostamisesta. 

 

 

Kuva 27. Rungon tilavuuden vaikutus hakkuun tehotuntituotokseen kuljettajittain. 
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Puunkorjuussa ajouraväli vaikuttaa ajouran kokonaismäärään hehtaarilla. Kun ajouraväli 

suurenee, tarvitaan ajouraa metrimäärällisesti vähemmän hehtaaria kohden. Esimerkiksi 

20 metrin ajouravälillä hehtaarille avataan keskimäärin 500 metriä ajouraa. Vastaavasti 

30 metrin ajouravälillä tarvitaan 333 metriä ajouraa. Korjattaessa sama määrä puuta heh-

taarilta suuremmalla ajouravälillä, kasvaa puutavaran ajouranvarsitiheys. Puutavaran 

ajouranvarsitiheys vaikuttaa metsäkuljetuksen tuottavuuteen sekä ajourien havutukseen. 

Tarkasteltaessa poistumaa esimerkkileimikon ensiharvennuksilla, on tavalliseen harven-

nukseen verrattuna ajourametriä kohden korjattavaa puutavaraa 30 metrin ajouravälillä 

toteutetussa vyöhykeharvennuksessa 23 % enemmän ja 24 metrin ajouravälillä tehdyssä 

tuottavuusharvennuksessa 6 % vähemmän kuin tavallisessa harvennuksessa. Toisilla har-

vennuksilla ero poistuman uranvarsitiheydessä huomattavasti suurempi, 30 metrin 

ajouravälillä 111 % ja 24 ajouravälillä 64 %. Laskennallinen vyöhykeharvennuksen tuot-

tavuuspotentiaali lähikuljetuksessa on suuremman ajouranvarsitiheyden ansiosta ensihar-

vennuksella muutaman prosenttiyksikön luokkaa, mutta toisella harvennuksella jo yli 10 

% (Kuitto ym. 1994). Kuitenkin jäävän puuston tiheys ajouran varressa on tavallisessa 

harvennuksessa tiheämpää ensiharvennuksella, mutta väljempää toisella harvennuksella.  

 

Hakkuutyön tuottavuus ja tehoajanmenekki laskettiin hehtaarikohtaisesti harvennusme-

netelmittäin kahden harvennuksen ajalle. Kun kahden harvennuksen tulokset yhdistettiin 

ja hehtaarikohtaiset arvot laskettiin kaadetuilla rungoilla painotettuna, oli hakkuutyön 

tuottavuus suurin ja tehoajanmenekki pienin vyöhykeharvennusmenetelmässä 30 metrin 

ajouravälillä (Taulukko 17). Myös poistuman keskitilavuus oli tässä menetelmässä suu-

rin. Kahden harvennuksen jälkeen on vyöhykeharvennusmenetelmän tuottavuus 17–21 

% suurempi ja tehoajanmenekki 5–6 % pienempi kuin tavallisella harvennuksella. Vyö-

hykeharvennusmenetelmä kasvatti keskimääräistä rungon kokoa 11–14 %, sillä suhteel-

lisesti suurempi osa rungoista kaadettiin toisella harvennuskerralla. Ensiharvennusvai-

heessa kaadettiin tavallisessa harvennuksessa 70 % rungoista ja toisessa harvennuksessa 

30 %. Vyöhykeharvennusmenetelmässä kaadetut rungot jakautuivat tasaisemmin harven-

nuskertojen välillä, sillä 53 % kaadettiin ensiharvennuksessa ja 47 % toisessa harvennuk-

sessa.  
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Taulukko 17. Poistuma- ja tuotostiedot hehtaarikohtaisesti harvennusmenetelmittäin ensihar-
vennuksella ja toisella harvennuksella sekä kahdella harvennuksella yhteensä. Suhteelliset arvot 
on laskettu suhteessa tavalliseen harvennusmenetelmään. 

    

Harvennusmenetelmä 
Tavallinen harven-
nus 20 metrin 
ajouravälillä 

Vyöhykeharven-
nus 24 metrin 
ajouravälillä 

Vyöhykeharven-
nus 30 metrin   
ajouravälillä 

Ensiharvennus 

Tuottavuus, m³/h 10,2 11,4 11,8 

Keskitilavuus, dm³ 84,4 88,5 92,5 

Poistetut rungot, r/ha 800 600 600 

Toinen harven-
nus 

Tuottavuus, m³/h 22,5 21,6 22,4 

Keskitilavuus, dm³ 241,4 210,4 214,1 

Poistetut rungot, r/ha 340 533 540 

Yhteensä 

Tuottavuus, m³/h 13,9 16,2 16,8 

Keskitilavuus, dm³ 131,3 145,9 150,1 

Poistetut rungot, r/ha 1140 1133 1140 

Ajanmenekki, s/runko 34,0 32,4 32,1 

Suhteellinen ajanmenekki, tavallinen har-
vennus = 1 1,00 0,95 0,94 

Suhteellinen tuottavuus, tavallinen har-
vennus = 1 

1,00 1,17 1,21 

 

 

Tutkimuksessa hakkuutyön ajanmenekkiä sekä tuottavuutta tutkittiin tehoajassa. Käytän-

nön kannattavuuslaskelmissa on tarkoituksenmukaista käsitellä koneen työaikaa, joka si-

sältää kaikki hakkuutyöhön liittyvät pakolliset tehtävät, kuten kontrollimittaukset, kor-

juujäljen seuranta, kuviotietojen päivitys, leimikon suunnittelu, työmaavierailut sekä ko-

neen säädön, huollot ja korjaukset. Koneiden teknisen ja toiminnallisen käyttöasteen voi-

daan olettaa olevan riippumaton harvennustavasta, mikäli leimikkorakenne on samankal-

tainen. Hakkuukoneiden tekninen käyttöaste on nykyaikaisilla koneilla noin 85 %, par-

haimmillaan jopa 90 % (Venäläinen ym. 2017). Jylhän ym. (2019) seurantatutkimuksessa 

oli tehoajan osuus käyttöajasta harvennushakkuilla keskimäärin 79 %.  Kuiton ym. (1994) 

tutkimuksesta on käyttöasteen nousua tapahtunut koneiden luotettavuuden parantuessa, 

mutta kehitys on 2010-luvulla tasaantunut (Venäläinen ym. 2017).  
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4.3 Korjuujälki 

 
Korjuujäljen käsitteeseen sisällytetään yleensä puustovauriot, maastovauriot, ajouraväli- 

ja leveys, harvennusvoimakkuus ja puuvalinta (Siren 1998). Työssä korjuujäljen tutkimi-

nen keskittyi hakkuutyössä syntyneisiin puustovaurioihin ja niissä erityisesti runkovauri-

oihin puukosketusten perusteella. Ennakkoleimauksella vakioitiin muita korjuujäljen osa-

tekijöitä, kuten ajouraväli- ja leveys sekä harvennusvoimakkuus ja puuvalinta. Juuristo-

vaurioita ei simulaattoriympäristössä voitu tutkia, mutta ajouralle tulevan hakkuutähteen 

määrää tarkasteltiin ajourametriä kohden. Ensiharvennusvaiheessa poistuman määrä 

ajourametriä kohden oli vyöhykeharvennuksilla 0,94–1,23 kertainen tavalliseen harven-

nukseen verrattuna. Toisilla harvennuksilla oli vyöhykeharvennusmenetelmässä poistu-

maa ajourametriä kohden vastaavasti 1,64–2,11 kertaa enemmän kuin tavallisella harven-

nuksella. Aikatutkimuksessa ei kirjattu latvusten kertymistä ajouralle eikä runkojen si-

jaintia prosessoinnin aikana, mutta subjektiivisen arvion sekä poistuman rakenteen perus-

teella voidaan olettaa hakkuutähteiden kertymisen ajouralle olevan vyöhykeharvennuk-

silla suurempi. Vyöhykeharvennuksilla suurempi osa rungoista prosessoitiin ajouralla, 

jolloin oksat ja latvus jäivät juurten suojaksi ajouralle.  

 

Puukosketuksia syntyi kuljettajittain vaihtelevasti, mutta leimikoiden välillä on havaitta-

vissa systemaattisia eroja. Kappalemäärällisesti puukosketuksia syntyi selkeästi vähiten 

100 metrin matkalla ajouraa ensiharvennusvaiheessa vyöhykeharvennusleimikolla EH24, 

noin 25 % vähemmän kuin muilla leimikoilla. Kyseisellä leimikolla poistuma oli pienin. 

Lisäksi poistuma keskittyi lähelle ajouraa, ja harvennettu vyöhyke ylettyi vain 8 metrin 

päähän ajouran keskilinjasta. Kun puukosketukset suhteutetaan jäävään puustoon, on ero 

vyöhykeharvennusten välillä pieni, 15,4–15,7 % jäävästä puustosta. Kontrollileimikossa 

kosketuspuiden osuus jäävästä puustosta on noin 50 % suurempi kuin vyöhykeharven-

nuksilla, sillä puukosketuksen sai 29,4 % jäävästä puustosta. Eroa selittää tavallisen har-

vennuksen suurempi puukosketusten ajouranvarsitiheys ja pienempi ajouraväli sekä vyö-

hykeharvennusten 20 % suurempi jäävä puusto. Toisella harvennuksella syntyi ajoura-

metriä kohden puukosketuksia tavallisella harvennuksella noin 30 % vähemmän kuin 

vyöhykeharvennuksilla keskimäärin. Vyöhykeharvennusleimikoiden suuremmasta 

ajouravälistä johtuen oli jäävään puustoon suhteutettuna kosketuspuita leimikoiden vä-
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lillä tasaisesti, noin 36,5–42,7 %. Suurin kosketuspuiden prosenttiosuus oli vyöhykehar-

vennusleimikossa HH24 ja pienin vyöhykeharvennusleimikossa HH30. Kontrollileimi-

kossa kosketuspuiden osuus asettuu vyöhykeharvennusten väliin, ollen 38,9 %. 

 

Kuormaimen ja hakkuulaitteen aiheuttamat kosketukset kasvatettaviin runkoihin korre-

loivat ajouran varteen jäävän puuston tiheyden sekä harvennetun puumäärän eli poistu-

man kanssa. Ensiharvennusvaiheessa oli jäävän puuston tiheys ajouran varressa tavalli-

sessa harvennuksessa vyöhykeharvennusta suurempi, samoin kuin kosketuksen saanei-

den puiden osuus. Myös toisilla harvennuksilla on havaittavissa vastaava korrelaatio, sillä 

vyöhykeharvennuksen puusto on ajourien välittömässä lähiympäristössä tiheämpää ja 

puustokosketusten esiintyminen runsaampaa. Kuitenkin harvennusvoimakkuuden vaiku-

tus puukosketuksiin vaikuttaa olevan toisilla harvennuksilla merkittävämpi tekijä. 

 

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa Sirenin (1998) maastokokeista saamiin korjuujäljen 

mittaustuloksiin. Suurimman osan, yli 90 %, tutkimuksen runkovaurioista aiheutti kaa-

tuva ja käsiteltävänä oleva puu. Simulaattoritekniikasta johtuen ei kaadettavan ja käsitel-

tävänä olevan puun aiheuttamia kosketuksia voitu erotella kuten Siren (1998) on tehnyt. 

Koneen ja hakkuulaitteen aiheuttamat puukosketukset olivat hakkuuvaiheessa marginaa-

lisia, erityisesti toisella harvennuksella. Kuitenkin koko puunkorjuuketjun aiheuttamista 

runkovaurioista suuri osa syntyy lähikuljetusvaiheessa, sillä tavallisesti hakkuukoneen-

kuljettaja poistaa harvennusvaiheessa selkeästi vaurioituneet puut, poiketen optimaali-

sesta metsänhoidollisesta puuvalinnasta. Tässä tutkimuksessa ei ennakkoleimauksesta 

poikettu, vaan kaikki kasvatettaviksi valitut puut jätettiin pystyyn, vaikka ne olisivat hak-

kuussa vaurioituneet. 

 

Simulaattorin rekisteröimät vahingoitetut puut eivät ole täysin samat kuin leimikosta in-

ventoidut hakkuulaitteen ja kuormaimen aiheuttamat puukosketukset. Leimikossa HH30 

ero simulaattorin rekisteröimien kolhujen ja inventoitujen kosketuspuiden välillä oli huo-

mattavan suuri. Eroa selittää suurelta osin kuljettajan C ensimmäinen ajokerta kyseisessä 

leimikossa, sillä simulaattori rekisteröi ajon aikana 8 kolhua, mutta inventoinnissa ei ha-

vaittu yhtään punaista tai sinistä kosketuspuuta. Edellä mainituista syistä, ei simulaattorin 

rekisteröimiä kolhuja voi pitää täysin luotettavina.  
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Subjektiivisen arvion perusteella punaiseen ja siniseen renkaaseen vaadittiin reilu koske-

tus, mutta vihreä rengas ilmestyi erittäin herkästi. Esimerkiksi puuta kaadettaessa vihreä 

rengas ilmestyi lähes kaikkiin kaatosuunnassa olleisiin puihin sekä kaato-siirron ja pro-

sessoinnin aikana syntyi kosketusta kuvaava rengas kasvatettavaan puuhun jo pienestäkin 

hipaisusta hakkulaitteessa olevasta rungosta tai katkaistusta pölkystä. Maastokokeissa 

voidaan puustovaurioita hakkuuvaiheessa olettaa syntyvän vähemmän, sillä lähellekään 

jokainen puukosketus ei realisoidu runkovaurioksi. Lisäksi hakkuukoneen kuljettajat 

poistavat suurimman osan hakkuuvaiheessa vahingoitetuista puista. Suomen metsäkes-

kuksen (2020) suorittamissa maastokokeissa on havaittu runkovaurioita keskimäärin alle 

4 prosentissa kasvatettavista puista, kun runkovauriot lasketaan metsäkuljetuksen jälkeen 

(Leivo ym. 2020).
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
Tutkimuksessa saatiin vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Tulokset ovat loogi-

sia ja pääosiltaan linjassa aiempien tuottavuus- ja korjuujälkitutkimusten kanssa (Kuitto 

ym. 1994, Siren 1998, Nurminen ym. 2006, Jylhä ym. 2019). Tutkimuksen perusteella 

vyöhykeharvennusmenetelmä on varteenotettava vaihtoehto metsänkasvatukseen, kun 

tarkoituksena on parantaa hakkuutyön tuottavuutta ja vähentää korjuuvaurioita. Lisätut-

kimuksia aihepiiristä tarvitaan erityisesti vyöhykeharvennusmenetelmän metsänkasva-

tuksellisesta kannattavuudesta, hakkuu- ja lähikuljetustyön tuottavuudesta sekä puuston 

kasvusta ja kehittymisestä eri vyöhykkeillä harvennusten jälkeen.  

 

Harvennusmenetelmien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja sekä hakkuun tuotta-

vuudessa että työvaiheiden tehoajanmenekeissä. Vyöhykeharvennusmenetelmän tuotta-

vuus oli lähes 10 % suurempi kuin kontrolliksi asetetussa tavallisessa harvennuksessa, 

kun käsiteltiin samankokoisia runkoja. Ensiharvennuksella tuottavuus oli 8 % suurempi 

ja toisella harvennuksella 9 %. Suurimmat erot työvaiheiden tehoajanmenekeissä syntyi-

vät siirtymisen ja hakkuulaitteen eteen tuonnissa, mutta myös viennissä, kaato-siirrossa 

ja prosessoinnissa. Vyöhykeharvennuksen huomattavasti pienemmän siirtymisajan selit-

tää ensiharvennusvaiheessa jäävän puuston pienempi tiheys ajouran varressa, jolloin hak-

kuukonetta joudutaan siirtämään työpisteiden sisällä ja välillä harvemmin. Toisella har-

vennuksella eron siirtymisajassa selittää vyöhykeharvennusten huomattavasti suurempi 

poistuma, jonka ansiosta yhdeltä työpisteeltä voidaan käsitellä useampia runkoja.  

 

Metsänkasvatuksellisesta näkökulmasta tarkasteltuna vyöhykeharvennusmenetelmän 

hehtaarikohtainen tuottavuus on kaksi harvennusta sisältävässä metsänkäsittelyketjussa 

huomattavasti tavallista harvennusta suurempi, tässä tutkimuksessa 17–21 % riippuen 

vyöhykeharvennusmallista. Korkeampaa tuottavuutta selittää pienemmän runkokohtai-

sen tehoajanmenekin lisäksi suurempi poistuman keskijäreys, sillä vyöhykeharvennus-

menetelmässä kaadetaan ensiharvennusvaiheessa suhteellisesti vähemmän runkoja. Li-

säksi vyöhykeharvennusmenetelmän tehoajanmenekki oli hehtaaritasolla 5–6 % pie-

nempi, riippuen ajouravälistä. Koska kaadettavien runkojen keskijäreyden vaikutus hak-

kuutyön tuottavuuteen on suurin yksittäinen tekijä kuljettajan ohella, täytyy metsänkas-

vatusmenetelmän kannattavuutta parantaessa keskittyä hakkuutyön tehoajanmenekin pie-

nentämisen ohella myös metsänkasvatusmenetelmän vaikutukseen kaadettavien runkojen 
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keskijäreydessä. Esimerkiksi tämän tutkimuksen leimikoissa oli tavallisella harvennusta-

valla toteutetun ensiharvennuksen keskitilavuus hieman pienempi kuin vyöhykeharven-

nuksilla ja toisessa harvennuksessa vastaavasti huomattavasti suurempi. Kuitenkin vyö-

hykeharvennusmenetelmän keskijäreys kahdella harvennuksella oli noin 10 % suurempi, 

sillä tavallisen harvennuksen metsänkäsittelyketjussa kaadettiin ensiharvennuksella 70 % 

rungoista ja vyöhykeharvennuksella 53 %. Harvennustapojen tuottavuutta yli kiertoajan 

arvioitaessa on otettava huomioon, että tutkimusleimikoiden puustot on johdettu harven-

nusmalleista ja relaskooppitaulukosta. Lisäksi simulaattori mallinsi rungot varsin järeiksi. 

 

Aihepiirin lisätutkimuksissa on tarpeellista tutkia maastokokein harvennusreaktiota ja 

erityisesti käsittelemättömän vyöhykkeen kasvua ja kehitystä. Hyödyllistä on selvittää 

käsittelemättömän vyöhykkeen optimaalinen leveys erilaisilla lähtöpuustoilla sekä kas-

vupaikoilla. Harvennusten välillä ei käsittelemättömän vyöhykkeen puusto saa riukuun-

tua (vyöhykkeen keskiosaa lukuun ottamatta), vaan puiden täytyy järeytyäkseen saada 

valoa ja ravinteita voimakkaammin harvennetulta alueelta. Maastokokeiden tuloksista 

voidaan optimoida toisen harvennuksen toteutusajankohta sekä selvittää poistuman ra-

kenne kahden harvennuksen ketjussa. Koska vyöhykeharvennusmenetelmän ensiharven-

nuksessa on jäävän puuston runkoluku ja pohjapinta-ala suurempi, voidaan toinen har-

vennus tehdä aiemmin. Vyöhykeharvennusmenetelmällä voidaan lyhentää kahden har-

vennuksen väliä, eli kiertoaikaa, mutta tällöin tukkiprosentti jäänee pienemmäksi.  

 

Metsänkasvatuksen kannattavuustarkastelun lähtökohdaksi tarvitaan tietoa vyöhykehar-

vennusmenetelmällä tuotetun puutavaran laadusta, tukkiprosentista sekä voimakkaan 

harvennuksen aiheuttaman kasvutappion määrästä. Voimakkaasti harvennetulle vyöhyk-

keelle ajouran varressa aiheutuu kasvutappiota, mutta vyöhykkeen kasvutappiota kom-

pensoi lievemmin harvennetun sekä käsittelemättömän vyöhykkeen täystiheä metsä. 

Puuston kasvun seurantatutkimuksilla voidaan selvittää eri vyöhykkeiden leveyksillä ja 

harvennusvoimakkuuksilla toteutettujen harvennusten hehtaarikohtainen puuntuotanto 

sekä puutavaralajien suhteelliset osuudet poistumasta. Puuston kasvun ja puunkorjuun 

kustannusten pohjalta olisi mahdollista optimoida harvennusten ajankohdat sekä voimak-

kuudet. 
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Harvennushakkuun toteutusta vyöhykeharvennusmenetelmällä on maastokokein tarpeel-

lista tutkia myös ilman ennakkoleimausta kuten harvennukset Suomessa tehdään. Har-

vennettaessa ilman ennakkoleimausta syntyy eroja harvennuksen toteutuksessa, kuten 

ajouran sijoittelussa ja poistettavien puiden valinnassa. Haluttuun harvennusvoimakkuu-

teen pääsy eri vyöhykkeillä on ilman ennakkoleimausta haastavaa, eikä ero ensiharven-

nusvaiheen toteutuksessa eri harvennusmenetelmien välillä ole suuri (pois lukien käsitte-

lemätön vyöhyke), sillä sekä tavallisessa- että vyöhykeharvennuksessa kaadetaan ensim-

mäisenä metsänhoidollisesti poistettavat puut. Lisäksi ensiharvennusvaiheen ajoura pyri-

tään sijoittamaan metsikön luontaisiin aukkoihin. Suurempi ero harvennusmenetelmien 

välille syntyy vasta toisessa harvennuksessa, kun vyöhykeharvennusmenetelmässä ava-

taan uusi ajoura.
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LIITTEET 

Liite 1. Runkokohtaisen ajanmenekin yleistetty lineaarinen malli, jossa muuttujia ovat 

rungon tilavuus, kuljettaja ja leimikko. Mallin selitysaste (R²) = 0,741 

 

y = a + bx +        
c₁K₁ + c₂K₂ + c₃K₃ + c₄K₄ + //(Kuljettaja) 
d₁L₁ + d₂L₂ + d₃L₃ + d₄L₄+ d₅L₅+ d₆L₆ //(Leimikko) 
        
Mallissa       
y = rungon ajanmenekki, s/runko       
a = vakiotermi       
x = Rungon tilavuus, m³       
        
K₁ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = A, muulloin = 0       
K₂ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = B, muulloin = 0       
K₃ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = C, muulloin = 0       
K₄ = valemuuttuja, = 1 jos Kuljettaja = D, muulloin = 0       
        
L₁ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH20, muulloin = 0       
L₂ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH24, muulloin = 0       
L₃ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH30, muulloin = 0       
L₄ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH20, muulloin = 0       
L₅ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH24, muulloin = 0       
L₆ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH30, muulloin = 0       
                

Parametri Parametrin nimi Parametrin 
arvo 

Keski-
virhe 

t-testi-
suureen 

arvo 
p-arvo 

95 % luottamusväli 

Alaraja Yläraja 

a Vakiotermi 18,293 0,360 50,866 0,000 17,588 18,999 
b Tilavuus 27,341 1,358 20,138 0,000 24,679 30,003 
c₁ Kuljettaja A 12,013 0,205 58,629 0,000 11,611 12,415 
c₂ Kuljettaja B 16,111 0,210 76,792 0,000 15,700 16,522 
c₃ Kuljettaja C 12,347 0,205 60,149 0,000 11,945 12,750 
c₄ Kuljettaja D 0           
d₁ Leimikko EH20 -1,154 0,300 -3,845 0,000 -1,742 -0,566 
d₂ Leimikko EH24 -3,162 0,302 -10,462 0,000 -3,754 -2,569 
d₃ Leimikko EH30 -2,911 0,288 -10,117 0,000 -3,475 -2,347 
d₄ Leimikko HH20 4,118 0,269 15,335 0,000 3,592 4,645 
d₅ Leimikko HH24 0,659 0,259 2,544 0,011 0,151 1,167 
d₆ Leimikko HH30 0           

 

 

 

 



 

 
 

 

Liite 2. Runkokohtaisen ajanmenekin yleistetty lineaarinen malli, jossa muuttujia ovat 

rungon tilavuus ja leimikko. Mallin selitysaste (R²) = 0,229 

 

y = a + bx +        
d₁L₁ + d₂L₂ + d₃L₃ + d₄L₄+ d₅L₅+ d₆L₆ //(Leimikko) 
        
Mallissa       
y = rungon ajanmenekki, s/runko       
a = vakiotermi       
x = Rungon tilavuus, m³       
        
L₁ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH20, muulloin = 0       
L₂ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH24, muulloin = 0       
L₃ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = EH30, muulloin = 0       
L₄ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH20, muulloin = 0       
L₅ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH24, muulloin = 0       
L₆ = valemuuttuja, = 1 jos Leimikko = HH30, muulloin = 0       
                

Parametri Parametrin nimi Parametrin 
arvo 

Keski-
virhe 

t-testi-
suureen 

arvo 
p-arvo 

95 % luottamusväli 

Alaraja Yläraja 

a Vakiotermi 28,540 0,580 49,220 0,000 27,403 29,677 
b Tilavuus 26,565 2,343 11,340 0,000 21,972 31,158 
d₁ Leimikko EH20 -1,321 0,518 -2,551 0,011 -2,336 -0,306 
d₂ Leimikko EH24 -3,308 0,521 -6,343 0,000 -4,330 -2,285 
d₃ Leimikko EH30 -3,026 0,497 -6,093 0,000 -3,999 -2,052 
d₄ Leimikko HH20 3,298 0,462 7,135 0,000 2,392 4,204 
d₅ Leimikko HH24 0,684 0,447 1,529 0,126 -0,193 1,560 
d₆ Leimikko HH30 0           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Liite 3. Hakkuun tehoajanmenekin lineaarinen regressiomalli kuljettajatasolla. 

 

y = a + bx             
              
y = Hakkuun tehoajanmenekki, sekuntia/runko       
a = Vakiotermi           
b = Kertoimen estimaatti         
x = Rungon tilavuus, m³         
              

Kuljettaja Leimikko 
Parametrien arvot F-testi 
a b R² F p-arvo 

A 

EH20 25,88 54,10 0,376 92,3 < 0,001 
EH24 22,71 67,56 0,349 74,1 < 0,001 
EH30 24,84 61,43 0,474 155,9 < 0,001 
HH20 35,46 22,36 0,273 48,7 < 0,001 
HH24 29,77 28,96 0,419 88,8 < 0,001 
HH30 30,59 34,99 0,371 91,3 < 0,001 

B 

EH20 30,06 50,33 0,037 5,7 0,018 
EH24 30,52 53,54 0,160 25,7 < 0,001 
EH30 31,72 10,38 0,002 0,3 0,557 
HH20 41,78 32,91 0,075 5,1 0,027 
HH24 36,71 36,32 0,151 22,2 < 0,001 
HH30 32,99 17,87 0,028 4,5 0,036 

C 

EH20 29,29 48,79 0,153 27,6 < 0,001 
EH24 23,51 64,21 0,181 30,6 < 0,001 
EH30 26,37 36,44 0,091 17,3 < 0,001 
HH20 35,74 21,38 0,134 19,9 < 0,001 
HH24 32,09 16,90 0,123 16,8 < 0,001 
HH30 33,05 21,17 0,102 17,3 < 0,001 

D 

EH20 16,18 45,85 0,563 201,9 < 0,001 
EH24 13,62 44,49 0,550 172,2 < 0,001 
EH30 14,54 49,60 0,641 315,8 < 0,001 
HH20 23,18 17,15 0,316 60,1 < 0,001 
HH24 18,97 20,66 0,369 72,4 < 0,001 
HH30 19,06 25,96 0,454 131,5 < 0,001 

 


