
Ryhmähanke

Korjuukoneiden
kehittämismahdollisuudet

korjuujäljen kannalta

Kaarlo Rieppo
Arto Kariniemi

Metsätehon raportti 118
3.8.2001



  Metsäteho Oy

Helsinki  2001

Korjuukoneiden kehittämismahdollisuudet
korjuujäljen kannalta

Kaarlo Rieppo
Arto Kariniemi

Metsätehon raportti 118
3.8.2001

Ryhmähanke: Metsähallitus, Metsäliitto Osuuskunta, Stora Enso
Oyj, UPM-Kymmene Oyj, Vapo Timber Oy ja
Yksityismetsätalouden Työnantajat r.y.

Asiasanat: korjuu, laatu, työnjälki, korjuujälki, koneet ja
laitteet



Metsätehon raportti  118       3.8.2001 3

SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ.............................................................................................4

1 JOHDANTO ..........................................................................................6

2 KÄSITTEITÄ ........................................................................................7

3 HYVÄN KORJUUJÄLJEN MUODOSTUMINEN ...........................7
3.1 Kokonaisuus määrää tavoitetason .....................................................7
3.2 Korjuujäljen toteuttaminen................................................................9
3.3 Kone- ja laitetekniikan rooli............................................................10

4 KONEEN JA LAITTEIDEN MERKITYS
KORJUUJÄLKEEN ...........................................................................11
4.1 Nykytilanne .....................................................................................11
4.2 Maasto-ominaisuudet ......................................................................14

4.2.1 Kehittämistarpeet...................................................................14
Raiteistuminen ......................................................................14
Kuormankantokyky ...............................................................14
Pintapaine .............................................................................15
Renkaat .................................................................................16
Telat ......................................................................................17

4.2.2 Kehittämismahdollisuudet.....................................................17
4.3 Koneen hallinta................................................................................20

4.3.1 Kehittämistarpeet...................................................................20
Ohjaus ...................................................................................20
Nosturi ..................................................................................21
Hakkuulaite ...........................................................................21

4.3.2 Kehittämismahdollisuudet.....................................................22
4.4 Työolosuhteet ..................................................................................23

4.4.1 Kehittämistarpeet...................................................................23
Näkyvyys ...............................................................................23
Tärinä ja heilunta .................................................................24
Melu ......................................................................................26
Työjaksot ...............................................................................26

4.4.2 Kehittämismahdollisuudet.....................................................26

5 PÄÄTELMIÄ KONEIDEN JA LAITTEIDEN
KEHITTÄMISESTÄ ..........................................................................29

KIRJALLISUUS.........................................................................................31

LIITE



Metsätehon raportti  118       3.8.2001 4

TIIVISTELMÄ

Tämä selvitys sisältää perustietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa korjuujäl-
jestä ja sen seurannasta käytävään keskusteluun. Lisäksi sen avulla voidaan
tukea koneellisen korjuun ja ympäristönhoidon huomioonottamisen uskotta-
vuutta sekä puukauppaa. Metsänomistajien mielestä hyvä korjuujälki on
tärkein tulevaisuuden korjuukoneille asetettavista vaatimuksista. Kone- ja
laitevalmistajille voidaan esittää perusteltuja kehittämisajatuksia ja vaikuttaa
siten kone- ja laitekehitykseen.

Selvitys perustuu kirjallisuustutkimukseen ja teemahaastatteluihin. Kirjalli-
suustutkimuksessa käytiin läpi viimeaikaisia tuottavuus-, kone- ja menetel-
mätutkimuksia korjuujäljen näkökulmasta. Teoksista poimittiin korjuujäljen
kehittämistä tukevia havaintoja. Selvityksen kohteena ei ollut korjuujäljen
taso, vaan käytettyjen menetelmien sekä koneiden ja laitteiden syy-seuraus-
suhde toteutuneeseen korjuujälkeen.

Teemahaastattelut toteutettiin 22.5.–2.10.2000 välisenä aikana. Niihin osal-
listui kuusi hankinta-alueen korjuusta vastaavaa henkilöä, kuusi koneval-
mistajan edustajaa ja viisi koneyrittäjää.

Koneellisen korjuun hyvä korjuujälki on työn toteuttamista sovitulla tavalla.
Se muodostuu puustovaurioiden, ajourapainumien, -välin ja -leveyden, har-
vennusvoimakkuuden sekä puustovalinnan tavoitteiden saavuttamisesta.
Tavoitetaso muodostuu mm. puuntuotannon tehokkuuden, koneellisen kor-
juun uskottavuuden, ympäristönhoidon ja puukaupan sujumisen osatavoit-
teiden yhteisvaikutuksena.

Hyvän korjuujäljen toteuttamisen osatekijät ovat korjuun organisointi, met-
säkoneenkuljettaja sekä kone- ja laitetekniikka. Eri tekijöille voidaan antaa
erilaisia painoarvoja. Lopputulos on näiden tekijöiden tulo, eli kaikista te-
kijöistä on huolehdittava.

Nykyhetken tarkastelussa korjuun inhimillinen panos, erityisesti kuljettajan
merkitys, korostuu. Pitkän aikavälin tarkastelussa taas teknologian kehittä-
misen mahdollisuudet ovat vallitsevassa asemassa. Varsinkin uuden tekno-
logian käyttöönotto perustelee tätä näkemystä.

Korjuujälkeen koneen kannalta vaikuttavat päätekijät ovat maasto-omi-
naisuudet, koneen hallinta ja työolosuhteet. Tässä selvityksessä näitä osa-
alueita käsitellään ilmenneiden kehitystarpeiden ja -mahdollisuuksien mu-
kaan.  Nykytilan kuvauksella täsmennetään kuvaa kone- ja laitekehityksen
realistisista mahdollisuuksista.
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Tehdyn kirjallisuusselvityksen ja teemahaastattelun tulosten perusteella voi-
daan todeta, että metsäkoneissa on korjuujäljen kannalta edelleen merkittä-
viä kehittämismahdollisuuksia. Korjuujälkeä voidaan parantaa suoranaisilla
teknisillä kehitysaskeleilla, mutta myös toimenpiteillä, jotka vaikuttavat
korjuujäljen paranemiseen epäsuorasti kuljettajan kautta. Korjuujäljen pa-
rantaminen lisää monesti myös tuottavuutta. Edelleen se helpottaa esim.
korjuun organisointia mahdollistaen työskentelyn yhä vaativammissa olo-
suhteissa jopa ympäri vuoden ja vuorokaudenajan.

Seuraavassa on esitetty metsäkoneen tutkimus- ja kehittämistarpeita, joihin
olisi jatkossa panostettava:

- Näkyvyys ja sen parantaminen (valaistus, häikäisy, näkyvyys).
- CTI-järjestelmän analyysi ja mahdollisesti koekoneen rakentaminen ja

kokeilu.
- Renkaiden ominaisuudet (leveys, halkaisija, pintakuviointi, paine) ja

kehittämismahdollisuudet.
- Nosturin hallinta ja sen kehittäminen (esim. automatisointi).
- Pyörivän ohjaamon vaikutukset kuljettajan vireyteen, tuottavuuteen ja

korjuujälkeen.
- Vaaituksen merkityksen selvittäminen (istuin, ohjaamo, koko kone).
- Koneen ketteryys (kääntösäde, oikaisu) ja mahdollisuudet kehittää run-

konivelellä ja kääntyvillä pyörillä varustettu kone.
- Vaa’an käyttömahdollisuuksien selvittäminen.
- Koneen rakenteellisen keventämisen mahdollisuuksien selvittäminen.
- Telojen käytön merkitys ja erilaisten telojen vertailu.
- Telin tasapainoisuuden merkitys ja telin vertailu yksittäiseen pyörään.
- Hakkuulaitteen koon vaikutukset hallittavuuteen, korjuujälkeen ja tuot-

tavuuteen.
- Automaation lisäämisen mahdollisuudet.
- Työn vuorottelun mahdollisuudet ja vaikutukset tavallisella korjuu-

koneketjulla.
- Korjurin vaikutukset työssä jaksamiseen.
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1 JOHDANTO

Tämä raportti on projektin "Hyvään korjuujälkeen tähtäävät toimenpiteet"
osaraportti. Se sisältää tilannekatsauksen korjuujäljen merkityksestä ja ku-
vauksen korjuukoneiden kehitystarpeista ja -mahdollisuuksista korjuujäljen
kannalta. Projektissa on lisäksi selvitetty tilastollisen laadunvalvonnan mah-
dollisuuksia korjuujäljen mittaamisessa ja kuvattu siihen perustuva mittaus-
rutiini.

Korjuumenetelmien ja koneiden kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota
tuottavuuden lisäksi korjuujälkeen. Korjuu on tehokkaan raaka-aineen han-
kinnan lisäksi metsän- ja ympäristönhoitoa. Vaativissa korjuuoloissa, har-
vennushakkuussa ja erityisesti pehmeällä maaperällä ja turvemailla, korjuu-
jäljen merkitys korostuu.

Tämä selvitys sisältää perustietoa, jonka avulla voidaan vaikuttaa korjuujäl-
jestä ja sen seurannasta käytävään keskusteluun. Lisäksi sen avulla voidaan
tukea koneellisen korjuun ja ympäristönhoidon huomioonottamisen uskotta-
vuutta sekä puukauppaa. Metsänomistajien mielestä hyvä korjuujälki on
tärkein tulevaisuuden korjuukoneille asetettavista vaatimuksista. Kone- ja
laitevalmistajille voidaan esittää perusteltuja kehittämisajatuksia ja vaikuttaa
siten kone- ja laitekehitykseen.

Selvitys perustuu kirjallisuustutkimukseen ja teemahaastatteluihin. Kirjalli-
suustutkimuksessa käytiin läpi viimeaikaisia tuottavuus-, kone- ja menetel-
mätutkimuksia korjuujäljen näkökulmasta. Teoksista poimittiin korjuujäljen
kehittämistä tukevia havaintoja. Selvityksen kohteena ei ollut korjuujäljen
taso, vaan käytettyjen menetelmien sekä koneiden ja laitteiden syy-seuraus-
suhde toteutuneeseen korjuujälkeen.

Teemahaastattelut perustuvat liitteessä 1 esitettyihin haastattelurunkoihin.
Haastattelut toteutettiin 22.5.–2.10.2000 välisenä aikana. Niihin osallistui
kuusi hankinta-alueen korjuusta vastaavaa henkilöä, kuusi konevalmistajan
edustajaa ja viisi koneyrittäjää.

Korjuusta vastaavat henkilöt työskentelivät eri puolella Suomea Osuuskunta
Metsäliitossa, Stora Enso Oyj:ssä ja UPM-Kymmene Oyj:ssä. Konevalmis-
tajien ryhmään kuuluivat Oy Logset Ab, S&A Nisula Oy, Oy Partek Forest
Ab, S. Pinomäki Ky, Ponsse Oyj ja Timberjack Oy. Metsäkoneyrittäjät oli-
vat eri puolilta Etelä- ja Keski-Suomea ja heillä oli urakointisopimuksia
Metsäliiton, Metsähallituksen ja Stora Enson kanssa.

Haastateltavia rohkaistiin vastaamaan omin sanoin ja oman kokemuksen
sekä alueellisten erityispiirteiden mukaisesti. Raportin kirjoittajat toteuttivat
haastattelut.
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2 KÄSITTEITÄ

Korjuujäljellä tarkoitetaan metsikön puuston ja maaperän tilaa puunkorjuun
jälkeen. Metsikön puuston ja maaston tilaan vaikuttavat tekijät ovat

� puustovauriot
� ajourapainumat
� ajouraväli
� ajouraleveys
� harvennusvoimakkuus
� puuvalinta.

Puustovauriot luokitellaan pinta-alan, sijainnin ja syvyyden mukaan.
Ajourapainumia mitataan joko yli 10 cm syvän painuman metrimääränä
hehtaarilla tai %-osuutena ajourien pituudesta sekä painuman keskimääräi-
senä syvyytenä. Harvennusvoimakkuus mittaa, onko puuston tiheys hakkuun
jälkeen suositusten mukainen. Puuvalinta mittaa, onko harvennus kohdistu-
nut metsänhoidollisesti oikeisiin puihin.

Työn laatu tai työnjälki ovat korjuujälkeä laajempia käsitteitä. Ne sisältävät
korjuujäljen lisäksi mm. puutavaran laadun, ympäristönhoidon, varastojär-
jestelyt ja leimikon suunnittelun.

Huono korjuujälki voi aiheuttaa suoranaisia kasvu- ja laatutappioita sekä
välillisiä tuhoja. Ajourat, ajourapainumat ja puustovauriot aiheuttavat kas-
vutappioita. Puustovauriot aiheuttavat lisäksi laatutappioita. Välillisiä tuhoja
aiheuttavat vaurioiden heikentämän puuston altistuminen hyönteis-, tuuli- ja
lumituhoille.

3 HYVÄN KORJUUJÄLJEN MUODOSTUMINEN

3.1 Kokonaisuus määrää tavoitetason

Koneellisen korjuun hyvä korjuujälki on työn toteuttamista sovitulla tavalla.
Se muodostuu puustovaurioiden, ajourapainumien, -välin ja -leveyden, har-
vennusvoimakkuuden sekä puustovalinnan tavoitteiden saavuttamisesta.
Tavoitetaso muodostuu mm. puuntuotannon tehokkuuden, koneellisen kor-
juun uskottavuuden, ympäristönhoidon ja puukaupan sujumisen osatavoit-
teiden yhteisvaikutuksena.

Hyvän korjuujäljen toteuttamisen osatekijät ovat korjuun organisointi, met-
säkoneenkuljettaja sekä kone- ja laitetekniikka (kuva 1). Eri tekijöille voi-
daan antaa erilaisia painoarvoja. Lopputulos on näiden tekijöiden tulo, eli
kaikista tekijöistä on huolehdittava. Jos yhden tekijän arvo on nolla, niin
lopputuloskin on nolla.
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Hyvän työnjäljen osatekijät 
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Kuva 1. Hyvän korjuujäljen "neuvottelupöytä". Kuvan eri toi-
mintatasot ovat: Korjuujäljen tavoitteen asettaminen (A), työn-
jäljen osatekijät (B), korjuujäljen osatekijät (C), korjuujäljen to-
teuttamisen osatekijät (D) ja korjuujäljen toteuttamisen osate-
kijöiden tarkempi erittely (E).

Puunkorjuun ja -tuotannon tehokkuusvaatimus asettaa korjuun toteuttami-
selle puitteet. Uskottavuustekijöistä vaikuttavat ympäristönhoidon taso, ko-
neellisen korjuun hyväksyttävyys ja puukauppakäyttäytyminen.

Hyvän työnjäljen tekijät voidaan jakaa korjuujälkeen ja muuhun työnjäl-
keen. Muulla työnjäljellä tarkoitetaan mm. raaka-aineen laatuvaatimuksia ja
työmaahygieniaa.

Korjuun ajoitus on haasteellinen tehtävä ympärivuotisessa koneellisessa
korjuussa. Korjuumenetelmä sovittaa yhteen käytettävissä olevan teknologi-
an, annetut ympäristöolosuhteet sekä asetetut tuottavuus- ja korjuujälkivaa-
timukset. Korjuumenetelmien merkitys korostuu teknologian nopean kehi-
tyksen kausina.

Metsäkoneenkuljettaja on merkittävin korjuujälkeen vaikuttava tekijä. Kul-
jettajan asenteen, joka muodostuu puunkorjuuorganisaation organisaa-
tiokulttuurin mukaan, merkitys on suuri. Nosturin ja koneen käsittelytaidon
on oltava tasolla, joka mahdollistaa työskentelyn vaativissa harvennusolo-
suhteissa. Kuljettaja tarvitsee teknisen tiedon lisäksi perustiedot mm. biolo-
giasta, ympäristönhoidosta ja maaperästä.



Metsätehon raportti  118       3.8.2001 9

Kolmas korjuujäljen muodostumisen tekijä on kone- ja laitetekniikka. Niin
nosturin kuin peruskoneenkin tekniset ominaisuudet asettavat puitteet, min-
kä tasoiseen jälkeen on mahdollista päästä. Tekniikan mahdollisuuksia ei ole
viime vuosina hyödynnetty korjuujäljen näkökulmasta parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

3.2 Korjuujäljen toteuttaminen

Korjuun organisoinnin suurin muutos on ollut siirtyminen alihankkijavetoi-
seen toimintaan. Alihankkijoiden itsenäinen vastuu työnjäljestä on suuri.
Tämä, yhdessä keskitetyn ja tietotekniikkaan perustuvan ohjausjärjestelmän
kanssa, korostaa työn suorittajan vastuuta korjuujäljestä.

Koneyrittäjät vastaavat korjuun toteutuksen lisäksi mm. leimikon suunnit-
telusta ja ympäristöasioiden huomioonottamisesta. Leimikon suunnittelulla
on suuri merkitys korjuujälkeen. Koneyrittäjien ja kuljettajien koulutustarve
on suuri.

Puunhankinnan toiminnanohjaus perustuu laatujohtamiseen. Laatutavoitteet
voidaan asettaa selkeästi ja niiden toteutumista seurata järjestelmällisesti.
Korjuujäljen seuranta vaikuttaa korjuujälkeen. Tieto seurannasta ja seuran-
nan toimivuus lisäävät tietoisuutta korjuujäljen merkityksestä.

Metsäteollisuuden puunhankinta perustuu ns. yleiskoneiden käyttöön. Kor-
juun organisoinnin ja yrittäjien työllistämisen on katsottu olevan helpompaa,
kun sama kone tekee sekä harvennus- että uudistushakkuut. Pienten hak-
kuukoneiden korkea kustannustaso on vaikuttanut myös asiaan. Saman
kuormainharvesterikaluston on selvittävä kaikissa työoloissa ensiharvennuk-
sista päätehakkuuseen, kantavilta mailta turvemaille.

Korkea koneellistamisaste ja ympärivuotinen puunkorjuu yhdessä raaka-
ainevaatimusten kanssa tekevät korjuusta, erityisesti korjuujäljen näkökul-
masta,  haasteellista. Lisäksi turvemaiden harvennushakkuut ovat lisäänty-
neet. Hakkuukonetyön vauriomäärille on tyypillistä suuri, usein työoloista
riippumaton vaihtelu. Metsäkuljetuksessa vauriomäärän vaihtelu on pientä.
Poikkeavat tapaukset selittyvät yleensä työoloilla.

Korjuujälkeen vaikuttavia työoloja ovat puuston määrä ennen ja jälkeen
korjuun, poistettavan puuston määrä, puiden koko, puulaji, maaston kalte-
vuus ja kantavuus sekä korjuun vuoden- ja vuorokaudenaika. Poistuman
määrä vaikuttaa korjuussa tehtävän työn määrään ja koneiden käytössä ole-
vaan työtilaan. Suurikokoisten puiden hallittu kaato ja käsittely on vaikeam-
paa kuin pienten.

Hakkuun vuodenaika vaikuttaa vaurioiden syntyherkkyyteen. Todennäköi-
syys vaurion synnylle kosketuksessa on kesällä 1,5-kertainen verrattuna
muihin vuodenaikoihin.
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Hakkuu-urilla työskentely ja joukkokäsittely lisäävät korjuuvaurioriskiä.
Lähes 70 % kosketuksista  syntyy kaatovaiheessa. Myös puun käsittelyvai-
heessa, karsittaessa ja siirreltäessä, syntyy usein kosketuksia. Kosketukset
ovat pääasiassa kaadettavan tai käsiteltävän puun aiheuttamia. Kaikki kos-
ketukset eivät johda vaurioihin.

Kantavuutta voidaan parantaa erikoiskoneilla, korjuun ajoittamisella, huo-
lellisella ajourasuunnittelulla ja havutuksella. Vuodenajan suuri vaikutus
puustovaurioiden syntyherkkyyteen johtuu kuoren erilaisesta irtoamisherk-
kyydestä eri vuodenaikoina.  Vuodenaika vaikuttaa myös valaistusoloihin.
Pimeällä näkyvyysalue on suppeampi ja ympäristön kokonaisvaltainen hah-
mottaminen vaikeampaa.

Kuljettajan vaikutus puustovaurioiden määrään on keskeinen. Kuljettajan
asenne ja vaurioiden haitallisuuden tiedostaminen ovat ratkaisevassa ase-
massa. Asiaan voidaan vaikuttaa mm. kuljettajien peruskoulutuksen, koulu-
tustilaisuuksien, opasmateriaalin ja työnopastuksen avulla. Kuljettajien erot
kokemuksessa, työn hahmottamisessa ja motoriikassa ovat suuria. Harven-
nushakkuu vaatii kuljettajalta hyvää osaamista kaikilla näillä alueilla.

3.3 Kone- ja laitetekniikan rooli

Kone- ja laitetekniikan osuutta ja kehittämismahdollisuuksia korjuujäljen
suhteen selvitetään yksityiskohtaisesti luvussa 4. Tässä alaluvussa kone- ja
laitekehitys sijoitetaan korjuujäljen tarkastelun kokonaisuuteen.

Kuvassa 2 on esitetty eri tekijöiden merkitys korjuujäljen kehittämisessä
tarkastelun aikajänteen mukaan. Nykyhetken tarkastelussa korjuun inhimil-
linen panos, erityisesti kuljettajan merkitys, korostuu. Pitkän aikavälin tar-
kastelussa taas teknologian kehittämisen mahdollisuudet ovat vallitsevassa
asemassa. Varsinkin uuden teknologian käyttöönotto perustelee tätä näke-
mystä.

Inhimilliseen panokseen suuntautuva kehittäminen on pitkäjänteistä, toi-
minnan kehittämistä pienillä askelilla. Suuret harppaukset on saavutettavissa
kone- ja laitekehityksen avulla. Organisointi on jatkuvasti tärkeä koor-
dinoiva tekijä.
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Kuva 2. Kirjoittajien käsitys eri tekijöiden merkityksestä korjuu-
jäljen kehittämiseen tarkastelun aikajänteen mukaan.

4 KONEEN JA LAITTEIDEN MERKITYS
KORJUUJÄLKEEN

Luvussa 4 teemahaastattelun tulokset on esitetty kursiivilla ja kappaleen
reunaviivalla. Muu esitys perustuu kirjallisuustutkimukseen. Kunkin aiheen
kohdalla on käytetty lähdettä, jossa asia on tullut painokkaammin ja perus-
tellummin esille. Tavoitteena on ollut raportoidun tutkimus- ja kokemuspe-
räisen tiedon yhteisnäkemys, ei vastakkainasettelu.

Korjuujälkeen vaikuttavat päätekijät – koneen kannalta – ovat maasto-
ominaisuudet, koneen hallinta ja työolosuhteet (kuva 3). Näitä osa-alueita
käsitellään ilmenneiden kehitystarpeiden ja kehitysmahdollisuuksien mu-
kaan.  Nykytilan kuvauksella täsmennetään kuvaa kone- ja laitekehityksen
reaalisista mahdollisuuksista.

4.1 Nykytilanne

Kirjallisuudessa on esitetty, että metsäkuljetus ei ole tehostunut huolimatta
pitkäaikaisesta tekniikan ja menetelmien kehittämisestä. Parannusta on ta-
pahtunut lähinnä käyttövarmuudessa ja ergonomiassa. Ajonopeus ja kuor-
mausajat ovat kuitenkin samalla tasolla kuin 20 vuotta sitten. Kuormankan-
tokyky suhteessa omaan painoon ei ole kasvanut, pikemminkin päinvastoin.
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Konevalmistajat varautuvat siihen, että kuormatraktoreita ylikuormitetaan ja
kuormatila pidetään sen vuoksi kohtuullisena. Ylikuormitus voidaan välttää
vaakojen avulla. Tämä antaa myös mahdollisuuden tarkempaan tuottavuu-
den seurantaan. Lisäksi mahdollisiin erimielisyyksiin saadaan objektiivista
tietoa.

Kuva 3. Korjuujälkeen vaikuttavat päätekijät koneen kannalta.

Usein ongelma on kuitenkin päinvastainen; on vaikea saada riittävän paina-
vaa kuormaa. Esimerkkeinä ovat mm. osapuu- ja hakkuutähdekuormat sekä
lyhyet puutavaralajit.

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että raiteiden muodostuminen  riippuu
ajokertojen lukumäärästä. Useimmissa tapauksissa ensimmäinen ajokerta
selittää koko ajourapainumasta enemmän kuin 50 %. Pehmeällä maalla, ku-
ten pellolla ja turvemaalla, ajourapainuman on todettu syvenevän ajokerto-
jen lukumäärän mukaan, kunnes metsäkoneen kulku käy mahdottomaksi.

Hakkuukoneen liikkuminen aiheuttaa matalan ajourapainuman eikä yleensä
riko humuskerrosta tai juurimattoa. Kuormatraktori aiheuttaa sitä vastoin
syviäkin ajourapainumia, katkoo juuria ja sotkee humuskerroksen kiven-
näismaan kanssa. Metsäkoneen liikkuminen aiheuttaa muutoksia maan fysi-
kaalisiin ominaisuuksiin noin 40–50 cm:n syvyyteen saakka.

Ajoneuvon liikkuvuuteen vaikuttavat vetovoima ja kellunta. Vetovoima on
ajoneuvon liikkumiselementtien kyky tuottaa riittävästi liikkumista edistäviä
voimia liikkumista vastustavien voimien voittamiseksi. Kellunta puolestaan
on ajoneuvon kyky liikkua ilman merkittävää vajoamista, ts. ajoneuvon ky-
ky pysyä kulkualustan pinnalla.

Metsäkone,
sen korjuujälki

ja siihen vaikuttaminen

Työolosuhteet

Koneen hallinta
Koneen maasto-ominaisuudet
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Tehtaalta koneisiin asennetaan yleensä 700 mm leveät renkaat, 800 mm
leveitä renkaita ei juurikaan käytetä. Harvennuskoneisiin asennetaan
myös 600 mm leveitä renkaita. Pohjoisemmassa käytetään yleisemmin
600 mm leveitä renkaita, koska 700-millisten kulkuominaisuudet ovat lu-
messa heikommat. Telojen käyttö on jonkin verran vähentynyt. Niitä
käytetään, jos lunta on paljon tai olosuhteet ovat muuten huonot. Teloilla
varustetulla koneella liikkumiskyky on varmempi, koska tela saa aina pi-
toa jostakin.

Nykykoneiden ketteryys ei ole ongelma, kunhan urat suunnitellaan hyvin.
Runkonivel on rakenteena riittävän yksinkertainen. Maastovaurioiden
kannalta vetovoimaa tulee olla riittävästi, ettei metsäkone jää kiinni vai-
keisiinkaan paikkoihin. On hyvin harvinaista, että koneen liikkumiskyky
ei riitä. Suuri vetovoima antaa toisaalta mahdollisuuden ylikuormittaa
konetta.

Ympäripyörivästä ohjaamosta on hyvä näkyvyys. Tämä on tärkeää erityi-
sesti harvennuksella. Näkyvyys vaikuttaa sekä tuottavuuteen että korjuu-
jälkeen. Ympäripyörivällä ohjaamolla myös valojen kohdistus työpistee-
seen on kiinteäohjaamoista parempi. Kiinteäohjaamoisella koneella latu-
rin teho loppuu, kun joudutaan suuntaamaan tehokkaat valot joka suun-
taan. Edelleen pyöriväohjaamoisella koneella ei muodostu hytin, nostu-
rin ja nosturin pään muodostamaa kolmiota, johon voi jäädä työtä hait-
taavia puita.

Nostureita on kolmenlaisia: perinteinen nivelpuomi-, paralleeli- ja liuku-
puominosturi. Nosturi voi olla merkittävä koneen valintaperuste, sillä
yleensä sitä pidetään pitkälle tottumiskysymyksenä. Perinteinen nivel-
puominosturi on kuitenkin hakkuukoneella huonoin. Paralleeli- ja liuku-
puominosturi ovat helpommat hallita. Paralleelinosturilla on varottava
korkeaa yläniveltä ja liukupuomilla takaylitystä. Liukupuomi on pitkä
myös sisäasennossa. Paralleelinosturi heiluttaa konetta enemmän, sillä
sen pitkät puomirakenteet joustavat.

Hakkuulaitteen massa asettaa nosturille ulottuvuusrajat. Hakkuulait-
teidenkin massa on kasvanut. Syynä tähän on se, että niihin on tullut li-
säominaisuuksia ja -laitteita sekä enemmän käyttöikää. Massan nousu ei
ole hyvä asia, mutta siitä on hyötyä karsinnassa ja raivauspuuston kaa-
tamisessa. Korjuukouralla eli kouralla, jolla tehdään sekä hakkuu että
kuormaus, taakka saadaan kuormaantuontivaiheessa pystyyn, mikä vä-
hentää kolhuja tiheässä harvennuksessa.
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4.2 Maasto-ominaisuudet

4.2.1 Kehittämistarpeet

Raiteistuminen

Metsämaan raiteistuminen on ongelmallista niin metsäkoneelle kuin metsä-
maallekin. Maan kantavuus, paremminkin kantamattomuus, tekee korjuun
ennakkosuunnittelun välttämättömäksi, ja aiheuttaa sekä korjuutyönjohdolle
että metsäkoneurakoitsijalle kasvavaa ajanmenekkiä. Tuleva korjuuajan-
kohta on otettava huomioon jo puukaupan yhteydessä, jotta eri korjuujak-
soilla olisi tasaisesti leimikoita. Työajanmenekkiä aiheuttavat lisäksi ajouri-
en suunnittelu ja hakkuutähteiden asettelu ajourille.

Kasvipeitteelle syntyy enemmän vauriota renkaiden luistosta kuin pintapai-
neesta. Pintakerroksen rikkoontuessa pyörä painuu yhä syvemmälle lisäten
raiteistumista.

Raiteistumisen merkittävimmät vaikutukset ovat juuristo- ja maaperävauri-
oiden aiheuttamat kasvutappiot. Jo matalatkin ajourapainumat  ovat juuris-
ton elinolojen kannalta kohtalokkaita.

Kuormankantokyky

Hyvä mitta koneen kuormankantokyvylle on kuormaindeksi (KI), joka mää-
ritellään kuorman ja omapainon suhteena. Metsäautolla tämä voi olla 2,25,
kun se metsätraktoreilla on jopa alle 1,0 eli kone ei pysty kantamaan kuor-
maa edes omaa painoaan.

paino omaKoneen 
painoKuorman   KI =

Koneiden paino on kasvanut. Tähän on useita syitä (kuva 4). Koneiden
koko on nyt suurin mahdollinen. Harvennushakkuuseen tarkoitetut koneet
eivät saisi olla ainakaan enää nykyistä suurempia. Painon huomioonot-
taminen vaatii hyvää korjuun suunnittelua. Korjuujäljen takia kuormaa
usein rajoitetaan, ja kelirikon aikana joudutaan seisottamaan koneita.
Kesäaikainen harvennushakkuu on edelleen ongelma. Korjuujäljen kan-
nalta eri töihin erikoistuneet koneet olisivat parempi vaihtoehto.

Nykyiset ison koneen omistajat eivät mielellään vaihda konettaan pie-
nemmäksi ja siirry töihin "pusikoihin". Yrittäjät pyrkivät mieluummin
hankkimaan yhä isompia koneita.

Isot puut, joita on harvennushakkuussakin, aiheuttavat vaikeuksia pie-
nille koneille. Ne vaativat myös hakkuu- tai pistouran käyttöä. Poikkea-
minen varsinaiselta ajouralta lisää vaurioriskiä.
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Ajomatkat ovat pidentyneet vuosi vuodelta, joten tarvitaan aina isompi
ajokone, jotta se pysyy hakkuukoneen tahdissa. Kuormatraktorin tuotta-
vuutta tulisi nostaa. Nykyiset koneen jäykät rakenteet sitovat kuitenkin
suunnittelua. Esimerkiksi ajonopeuden merkittävä kasvu vaatisi jousitet-
tua ratkaisua.

Kuva 4. Koneiden painon kasvun syyt.

Pintapaine

Metsätaloudessa käytetään perinteisesti pintapaineen laskemiseksi kaavaa,
joka riippuu yksinomaan pyörän mitoista. Lisäksi oletetaan, että pyörä pai-
nuu 15 % sen halkaisijasta. Todellinen pintapaine on kuitenkin 2–2,5-
kertainen näin laskettuun  pintapaineiseen verrattuna. Kaavan suurin virhe
on, että se edellyttää epärealistisen suurta painumaa. Oletetulla painumalla
lähes koko renkaan sivu on painunut maahan, jolloin ollaan kiinnijuuttumi-
sen rajalla.

Eräässä ruotsalaisessa lähteessä on esitetty korkeimmaksi sallituksi metsä-
koneen kosketuspaineeksi 30–50 kPa. Nykyisten metsäkoneiden laskennalli-
set pintapaineet ovat 50–100 kPa. Pintapaine riippuu myös ajoneuvon työs-
kentelyn aikaisesta painojakaumasta (kuva 5).

Koneiden painon
kasvun syyt

Tehojen kasvu

Urakoinnin
ammattimaistuminen

Nosturin kasvaminen

Varustelun
lisääntyminen

Ylikuormitukseen
varautuminen

Käyttötuntimäärien
kasvu

Kestävyyden
maksimointi

Korkea
käyttöastevaatimus
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Kun metsäkone kulkee raiteistumiselle alttiilla maalla, osa moottorin tuot-
tamasta tehosta kuluu painuman aiheuttaman rinnevastuksen voittamiseen.
Painanteessa kulkevan renkaan on jatkuvasti noustava painuman suuruista
”rinnettä” ylös. Tällä on vaikutusta ajoneuvon ajonopeuteen ja siten puun-
korjuun tehokkuuteen. Mikäli ajonopeus pyritään säilyttämään ennallaan, on
ajoneuvon moottorin tehoa lisättävä, jolloin polttoaineen kulutus vastaavasti
lisääntyy. Maastovaurioiden, vetovoimatarpeen ja polttoaineen kulutuksen
vähentämiseksi on tärkeää välttää syviä painumia.

Kuva 5. Ajoneuvon painojakauman vaihteluun vaikuttavat
tekijät.

Renkaat

Renkaiden ulkomitat ovat kasvaneet, etenkin leveys. Syynä on ollut suu-
remman renkaan parempi suorituskyky maastoajossa. Suuremman renkaan
on todettu aiheuttavan myös vähemmän maastovaurioita. Ajoneuvon ulko-
leveyden lisääminen ei ole ongelmatonta, sillä nykyistä leveämpi metsä-
traktori vaatisi harvennushakkuissa leveämmän ajouran.

Pintapaineen pienentäminen leventäisi renkaita. Koneen leveyden kasvu
ei ole kuitenkaan hyväksi ainakaan harvennushakkuussa. Leveän renkaan
kulkuominaisuus lumessa on myös huonompi.

Renkaan leventäminen lisää kosketusalan leveyttä ja tavallisesti myös ren-
kaan joustavuutta. Joustava rengas puolestaan aiheuttaa kuormituksen tasai-
sen jakautumisen renkaan kosketusalalle, mikä olosuhteista riippuen saattaa
lisätä renkaan veto-ominaisuuksia. Renkaan leventäminen saattaa kuitenkin
lisätä renkaan kulkuvastusta sekä aiheuttaa ns. puskuvastusilmiön, joka suu-
rentaa kulkuvastusta. Puskuvastusilmiö tarkoittaa leveän renkaan eteen ka-
sautuneen maamassan aiheuttamaa lisää ajoneuvon kulkuvastukseen.

Painojakauman
vaihtelun aiheuttajat

Kuorma

Kuormaimen
asento

Maaston esteet

Kääntymis-
kulma

Kulkualustan
kaltevuus
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Kun renkaan muut ominaisuudet pysyvät ennallaan, renkaan vetovoimaker-
roin kasvaa renkaan halkaisijan kasvaessa. Tämä johtuu ensisijaisesti pi-
dentyneestä renkaan kosketusalasta.

Myös renkaan pintamalli vaikuttaa ajoneuvon maastokelpoisuuteen. Pinta-
mallin ensisijaisena tarkoituksena on muodostaa renkaan ja maan välinen
tartunta ja siten aiheuttaa renkaan vetovoima. Kuvion puhdistuvuus on tär-
keä pintamallin ominaisuus.

Renkaat eivät ole pysyneet mukana painon mukaisessa kehityksessä. Ne
ovat jopa huonontuneet ns. pallorenkaiden myötä. Koska renkaiden il-
matila on matala, ne on pakko pitää kestävyyden takia "kovina". Kovat
renkaat eivät puolestaan jousta, mikä on maastovaurioiden kannalta
huono asia. Toisaalta, jos renkaan paineita lasketaan, koneesta tulee
"hervottomampi", ja se voi lisätä puustovaurioita.

Telat

Telat pienentävät pintapainetta, mutta aiheuttavat vahinkoa ohjauksen ja
kääntymisen aikana. Jos metsäkoneen telojen laput ovat rakenteeltaan kaa-
revia ja kiinnittyvät päistään säteelle, joka on pienempi kuin pyörän säde, on
telan kehänopeus pienempi kuin pyörän.  Tämä näkyy kovalla alustalla
ajettaessa telan pituussuuntaisena siirtymisenä. Tavallisilla teloilla siirtymä
on noin 10 % ajetusta matkasta. Raahautuessaan tela rikkoo maanpintaa ja
lisää  merkittävästi koneen liikkumisvastusta. Telan raahautuminen eteen-
päin voidaan poistaa muotoilemalla telalappu mahdollisimman suoraksi ja
niveltämällä laput toisiinsa pyörän vierintäpinnan tasolla.

Telat lisäävät koneen leveyttä 5–10 cm. Kaarevalappuset telat syövät
”törkeästi” maastoa. Suoralappuiset, ns. ekotelat ovat paljon paremmat,
mutta ne ovat toistaiseksi myös kalliimmat.

4.2.2 Kehittämismahdollisuudet

Maastovaurioita voidaan vähentää tasaamalla eri pyörien vääntömomenttia.
Luistoa voidaan vähentää käyttämällä luistonestorajoittimia tai hydrostaat-
tista voimansiirtoa. Maanpinnan rikkoutumista voidaan vähentää myös eri-
laisilla teknisillä ratkaisuilla. Kuormaakantavan metsätraktorin takateli voi-
daan tehdä nivelletyksi ja kääntyväksi. Tämä mahdollistaa ajamisen siten,
että takateli kulkee eri raiteita kuin metsätraktorin etuosa. Jäykästä telira-
kenteesta käännöksissä aiheutuvaa renkaiden sivuliukumaa voidaan vähen-
tää käyttämällä ohjaavaa telirakennetta etu- ja takatelissä.

Korjuri (ns. yhdistelmäkone) on tarpeeksi isona hyvä siemenpuuhakkui-
siin, ylispuiden poistoon, pienialaisiin päätehakkuisiin ja tuulikaatojen
korjuuseen. Jos sillä tehdään harvennuksia, tulee sitäkin olla kaksi ko-
koluokkaa. Korjuri voisi olla hyvä myös perinteisen hakkuukoneketjun li-
säksi.
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Kuormaktorin rakenteessa on vielä paljon kehittämistä. Jäykistä raken-
teista on pyrittävä eroon, jotta suunnittelulle saadaan enemmän vapaus-
asteita. Esimerkiksi yksittäisiä pyöriä käyttämällä voitaisiin tehdä 3-
akselinen kone.

Hydrostaattis-mekaaninen voimansiirto on parantanut koneen hallitta-
vuutta ja tulee edelleen yleistymään. Koneita on vielä kehitettävä siten,
että voidaan hallita yksittäisen pyörän nopeutta ja momenttia, jotta luisto
ja sutiminen saadaan hallintaan. Tulevaisuudessa 8-pyöräiset koneet
yleistyvät.

Jos kuormapainoa saadaan nostettua, on tärkeää, että se saadaan jaettua pa-
remmin koneeseen. Nykyisin koko kuorma kuormittaa lähes pelkästään ko-
neen takaosaa. Kuormankantokykyä tulisi voida kasvattaa paremmalla
kuorman jakautumisella. Näin myös maahan kohdistuva pintapaine vähenisi.

Kuormatraktorin painon suhteen on vielä ratkaisevasti tehtävää. Painon
jakautuminen ja työskentelyn aikaiset pintapaineet ovat kuitenkin koko-
naispainoakin tärkeämpiä. Kuormatraktorin painojakaumaa tulisi kehit-
tää etupainotteisemmaksi. Tämä vaatisi kuitenkin suuria rakenteellisia
muutoksia. Nykyisistä koneista niillä pyöriväohjaamoisilla koneilla,
joilla nosturi on hytin yhteydessä, on parempi painojakauma kuin kiin-
teäohjaamoisilla.

Ylikuormat tulisi saada pois, jolloin koneen ikä pitenisi. Tämä edellyttäi-
si vaakaa joka koneeseen. Vaa’an käytölle ei ole teknisiä esteitä, mutta
on ehkä käytettävä sekä kuormain- että pankkovaakaa. Vaa’an avulla
kuorma voidaan aina myös maksimoida. Vaa’an avulla selviäisi myös
koneen painojakauma. Edelleen vaaka mahdollistaisi painomittauksen,
josta saataisiin tietoa puunhankinnan ohjaukseen. Vaaka toisi kuitenkin
lisävaivaa ja -kustannuksia.

Jousituksella, ja pitämällä kuorma tai mieluummin koko kone sivusuun-
nassa suorassa, voitaisiin ajonopeutta merkittävästi kasvattaa. Pääte-
hakkuulla konetta voisi leventää 20–30 cm. Myös näin ajonopeutta voi-
taisiin jonkin verran lisätä.

Kuormatilasta olisi tehtävä jaettava, sillä tavaralajeja on paljon.

Tulevaisuudessa niin metsänomistajat kuin yleisökin kiinnittävät aiempaa
suurempaa huomiota hakkuun maastovaurioihin. Huonosti kantavien koh-
teiden puunkorjuu joudutaan keskittämään talviaikaan. Leutoina syksyinä
maa ei routaannu, jolloin turvemaiden puunkorjuu vaikeutuu tai estyy koko-
naan. Yksi ratkaisu ongelmaan on metsäkoneisiin soveltuva rengaspaineiden
säätöjärjestelmä (CTI eli Central Tyre Inflation). Järjestelmän etuja on esi-
tetty kuvassa 6.
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CTI-järjestelmän käyttö helpottaa myös puunkorjuun organisointia ja vä-
hentää koneiden siirtotarvetta, koska järjestelmällä varustetut koneet voivat
toimia olosuhteissa, jotka muuten olisi korjattava roudan aikaan. Tällaisia
ovat esim. korjuukohteet, jotka sijaitsevat hyvin märkien kohteiden takana.
Jos CTI:n avulla voidaan puolittaa huonosta kantavuudesta johtuvat siirrot,
merkitsee se erään selvityksen mukaan Etelä-Ruotsissa noin 3 Skr/m³ ja
Pohjois-Ruotsissa noin 1 Skr/m³ kustannussäästöä kuutiometriä kohti.

Kuva 6. Rengaspaineiden säätöjärjestelmän (CTI eli Central
Tyre Inflation) edut.

Alennetusta rengaspaineesta johtuva suurempi renkaan litistymä kasvattaa
kuitenkin renkaan kulkuvastusta, kuumentaa rengasta sekä lisää renkaan
kulumista. Renkaan mekaaninen vaurioituminen tai irtoaminen vanteelta on
myös mahdollista.

Rengaspaineen säätäminen on vielä hidasta. Tätä haittaa voidaan pienentää
sijoittamalla renkaan sisään kiinteä osa, jolloin ilmantarve pienenee. Lisäksi
kiinteä osa mahdollistaa tilapäisen ajon renkaan puhjetessa.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa CTI-prototyyppilaitteiston kehittäminen mak-
soi noin 150 000 Skr. Laitteiston hinnaksi arvioitiin noin 50 000 Skr, jos
järjestelmä yleistyy ja se asennetaan jo koneen rakennusvaiheessa. Toisaalla
vastaavaksi järjestelmän hinnaksi on esitetty 130 000 Skr. Molemmat selvi-
tykset kuitenkin toteavat, että investointi järjestelmään on kannattava saata-
vien etujen perusteella.

CTI-järjestelmällä varustetun, matalapaineisen ja 600 mm leveän renkaan
pintapaine on sama kuin 800 mm leveällä normaalipaineisella renkaalla.
Näin voidaan investoida CTI-järjestelmään leveämpien renkaiden sijasta.

CTI-järjestelmän edut

Parantunut kellunta

Lisääntynyt vetovoima
Pienempi

polttoaineenkulutus ja
pienemmät päästöt

Pienemmät
maastovauriot

Pienempi vierintävastus

Parempi ajomukavuus:
tärinä/heilunta vähenee
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Lisäksi metsäkone on samalla kapeampi ja paremmin harvennuksiin sovel-
tuva.

Nykyistä pienemmillä rengaspaineilla olisi ajourapainumien kannalta
suuri merkitys. Paineen alentaminen lisäisi myös vetotehoa. Renkaita tu-
lee kehittää tähän suuntaan.

CTI-järjestelmä on teknisesti kuormatraktoriin kehitettävissä. Järjestel-
mä voisi olla hyvä varsinkin harvennushakkuussa, mutta se on kallis. Se
vaatii monimutkaisena myös paljon huoltoa. Jos renkaiden täyttö on hi-
das, mitä se on joissakin tehdyissä kokeissa vielä ollut, säädön voisi teh-
dä vain olosuhteittain. Periaatteessa renkaiden ilmanpaineita voidaan
nytkin säätää olosuhteiden mukaan.

Nykyrenkaat eivät sovellu kovuutensa vuoksi CTI-järjestelmään, joten
kehitystyö tulisi aloittaa kehittämällä järjestelmään sopivia renkaita.

Kuvassa 7 on kirjallisuudesta ja teemahaastattelusta saatujen havaintojen
perusteella hahmoteltu erilaisten maasto-ominaisuuksiin vaikuttavien teki-
jöiden merkitystä korjuujälkeen kehitystyön panostuksen mukaan.

4.3 Koneen hallinta

4.3.1 Kehittämistarpeet

Ohjaus

Metsäkoneen raskas etupää vaikeuttaa ohjausta. Nivelakselin kääntö-
kulma rajoittaa koneen ohjauskulman 45 asteeseen hydrostaattis-
mekaanisessa ratkaisussa. Tällä kyetään työskentelemään, vaikka kään-
tyvyys voisi olla parempikin. Kääntökulmaa lisättäessä koneen kaatumis-
herkkyys kasvaa.

Koneiden oikaisu on kasvanut. Yhdessä 700 mm leveiden renkaiden kans-
sa tämä voi vaatia lisäleveyttä ajouraan jopa metrin verrattuna 600 mm
leveillä renkailla varustettuun koneeseen, joka ei oikaise lainkaan. Ko-
neen etu- ja takapään tulisi kulkea samaa jälkeä, ettei takapäätä tarvitsi-
si vahtia.

Koneena 8-pyöräinen ei ole niin ketterä kuin 6-pyöräinen. Se on myös
huonompi kulkemaan talvella, sillä se pyrkii nousemaan hangen päälle.
Lumi rajoittaa myös pienten koneiden liikkumista. Telin tasapainoisuu-
den merkitys korostuu vaikeissa olosuhteissa. Tietty epätasapainoisuus
esim. lumessa kulkemisen takia on telissä hyväksikin.
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Renkaiden leveys, mm

800
8Ekotavallinen

Telat

4

Heikompi
korjuujälki

Parempi
korjuujälki

Massa

Pieni KI

Suuri KI
CTI

KI = kuormaindeksi 
eli kuorma/oma paino

Pyörien lukumäärä

Suuri
panostus

Pieni
panostus

600

6700

Kuva 7. Erilaisten maasto-ominaisuuksiin vaikuttavien tekijöi-
den merkitys korjuujälkeen kehitystyön panostuksen mukaan.

Nosturi

Nosturin ulottuvuudesta on alettu tinkiä, koska näin siitä saadaan kevy-
empi. Ulottuvuuden olisi kuitenkin mahdollistettava työskentely 10 met-
rissä. Nosturin ja koneen nivelissä on välyksiä, jotka lisääntyvät iän
myötä. Nämä vaikeuttavat nosturin ja koneen hallintaa.

Nosturin nopeuden nosto on harvennushakkuussa jo riski. Jos nosturi
sijaitsee eturungolla, näkyvyys huononee, koska nosturi on lähempänä
ohjaamoa. Paras sijainti nosturille olisi hytin takana. Paralleelinosturin
hallintaa vaikeuttaa se, että samansuuruisella nostosylinterin liikkeellä
puomin pää ei liiku nosturin kaikissa asennoissa yhtä paljon.

Jos koneessa ei ole pyörivää ohjaamoa ja nosturia sen yhteydessä, on
nosturin kääntöpisteeseen istuimelta vähintään parisen metriä.  Tällöin
konetta on usein siirrettävä, jotta sopivan nosturin vientireitin näkee.
Tämä pienentää tuottavuutta.

Hakkuulaite

Hakkuulaitteessakin keventämisen ongelma on kestävyys, mutta pienem-
mälle hakkuulaitteelle olisi tarvetta. Käsiteltävyydessä on kuljettajalle
kuitenkin näkyvyys tärkeämpi kuin hakkuulaitteen koko. Liian pieni hak-
kuulaite on myös vaikea huoltaa. Hakkuulaitteen yhteyteen tulisi kehittää
myös raivausominaisuus.
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4.3.2 Kehittämismahdollisuudet

Renkaan luisto, joko sivuittais- tai ajosuunnassa, lisää maaperän raiteistu-
mista. Ajon suuntaisen luiston estämiseksi on kehitetty luistonestojärjestel-
miä. Sivusuuntaista luistoa tapahtuu runko-ohjatulla teleillä varustetulla
koneella. Perinteinen kaksoisteleillä varustettu kone kaksinkertaistaa raiteen
syvyyden kääntyessään. Sivusuuntainen luisto voidaan estää yksittäisen teli-
pyörän aktiiviohjausjärjestelmällä.

Metsäkoneissa tulee käyttää hydraulis-mekaanista vetoa, koska se on
tarkka ja pehmeä. Ketteryyden lisäämiseksi olisi käytettävä jokapyörä-
ohjausta perinteisen runkonivelen lisäksi. Näin siirryttäisiin ketteryydes-
sä aivan uudelle tasolle. Tämä helpottaisi ajourasuunnittelua. Rakenne
on kuitenkin monimutkainen.

Irralliset pyörät olisivat teliä parempi ratkaisu. Näin voitaisiin hallita
yksittäistä pyörää.

Nosturin ulottuvuutta saisi olla noin metri lisää. Ainakaan 10 metrin
ulottuvuudesta ei saa tinkiä. Nosturin tulee olla lähellä kuljettajaa ja se
on vaa’itettava, jotta voimat säilyvät joka työskentelysuuntaan. Pystypi-
larilla, jolla on suuri liikerata, nosturille saadaan lisäulottuvuutta ja hy-
vät lähityöskentelyominaisuudet. Rakenne on kuitenkin perinteistä moni-
mutkaisempi.

Suurin osa kuormatraktorin  käyttöajasta on nosturityöskentelyä. Sen te-
hostamiseksi nosturin liikeratoja tulisi automatisoida ja kuljettajan op-
pimistarvetta vähentää. Näin voitaisiin parantaa nosturin hallintaa ja
tuottavuutta. Tuottavuutta voitaisiin parantaa myös purkamista nopeut-
tamalla. Purkamisessa voisi käyttää esim. kasettiratkaisua tai kippausta.

Pystysuunnassa nostettavilla ja laskettavilla pankoilla voidaan pienentää
kuormaintyöskentelyn ajanmenekkiä, koska taakkaa ei tarvitse liikuttaa
pankkojen välissä ja nostaa niin korkealle. Tämä pienentää myös polttoai-
neenkulutusta. On olemassa pankkorakenne, jota voidaan nostaa ja laskea
ilman hydrauliikkaa, kourassa olevan puutavaran avulla.

Kuvassa 8 on kirjallisuudesta ja teemahaastatteluista saatujen havaintojen
perusteella hahmotettu erilaisten koneen hallintaan vaikuttavien ominai-
suuksien merkitystä korjuujälkeen kehitystyön panostuksen mukaan.
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Kuva 8. Erilaisten koneen hallintaan vaikuttavien tekijöiden
merkitys korjuujälkeen kehitystyön panostuksen mukaan.

4.4 Työolosuhteet

4.4.1 Kehittämistarpeet

Näkyvyys

Näkyvyys metsäkoneesta on erittäin tärkeä, jotta kuljettaja voi työskennellä
tuottavasti ja samalla säästää sekä terveyttään että konetta ja sen laitteita.
Huono näkyvyys lisää onnettomuusvaaraa, vähentää suorituskykyä ja pa-
kottaa kuljettajan rasittaviin työasentoihin. Esimerkiksi pään pitäminen pi-
demmän aikaa kääntyneenä tai taakse taivutettuna on epäterveellistä. Jos
pään on seurattava nosturin liikkeitä kiinteässä ohjaamossa, lisääntyvät huo-
non näkyvyyden aiheuttamat ongelmat. Pyöriväohjaamoisessa koneessa
kuljettaja joutuu kääntelemään päätään huomattavasti vähemmän kuin kiin-
teäohjaamoisessa koneessa.

Kun työskennellään pimeässä, monen kuljettajan työn laatu laskee huomaa-
matta. Yksi syy tähän on, että koneen valot eivät ole riittävän tehokkaat vai-
keimpien kohteiden näkemiseen. Toiseksi, työskentely pimeässä on ras-
kaampaa ja väsyttävämpää kuin päivänvalossa, ja kasvattaa virheriskejä.

Kaksivuorotyössä paremman valaistuksen tarve kasvaa. Etenkin harvennus-
hakkuussa valaistuksen järjestäminen on vaikeaa, sillä jäävä puusto varjos-
taa työskentelyaluetta.

Valaistus on erittäin tärkeä. Harvennuksia ei tulisi tehdä pimeällä lain-
kaan. Käytännössä on kuitenkin pakko tehdä, vaikka yötyö on monesti
vastenmielistä ja kannattamatonta.
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Jos valaistusvoimakkuus on pieni, kuljettaja näkee yksityiskohdat epäterävi-
nä. Myös  värien näkeminen vaikeutuu, ja havainnointi hidastuu. Hyväksyt-
tävä havainnointinopeus saavutetaan 50 luksissa, mutta se paranee valais-
tusvoimakkuuden lisääntyessä. Metsässä tarvitaan valkoisella valolla yli 50
luksia, jotta saavutetaan riittävä luminanssi, jossa luonnolliset värit näkyvät.

Kaasupurkauslamppujen valkoinen valo valaisee ympäristöä selvästi pa-
remmin kuin hehku- ja halogeenivalojen keltainen valo samalla valaistus-
voimakkuudella. Nämä polttimot antavat jopa neljä kertaa niin paljon valoa
wattia kohti kuin perinteiset halogeenipolttimot.

Puuvalinta vaatii valoa. Ongelmana on saada riittävä valaistus 10 met-
rin päähän. Nytkään akut eivät tahdo kestää valojen takia kuin puoli
vuotta. Iltahämärä on valaistuksen kannalta pahin. Huonolaatuiset puut
on nyt tarvittaessa merkittävä jopa kirveellä etukäteen päivällä. Jos teh-
dään koko hakkuu pimeällä, joudutaan ”parsimaan”, mikä pienentää
tuotosta.

Nosturipuomi tulee varustaa latvavaloilla. Valaistustehokkuutta voisi pa-
rantaa merkittävästi kaasupurkauslampuilla. Niiden kestävyys tulee sel-
vittää. Haittana on vielä niiden moninkertainen hinta tavallisiin lamp-
puihin verrattuna. Laturitehoa tulisi kasvattaa ruotsalaiseen malliin.
Tämä mahdollistaisi valotehon lisäämisen perinteisillä lampuillakin. Ai-
nakin Twin-lamppuja, joissa on samassa lampussa kaksi poltinta, tulisi
käyttää.

Likaiset ikkunat ja peilaaminen ovat myös ongelma. Lasien puhtaanapito
vie aikaa. Auringon häikäisy sen paistaessa matalalta, on paha. Tällöin
on hakattava niin, että aurinko paistaa selkäpuolelta. Pimennysverhojen
läpi ei näe esim. kuusen lahoa.

Tärinä ja heilunta

Koneellisessa harvennushakkuussa terveydelliset ongelmat ovat suuremmat
kuin päätehakkuussa. Hakkuutyössä kuljettajan on rungon suuren syöttöno-
peuden vuoksi oltava erittäin tarkkaavainen. Kuljettajaa rasittavat tärinät ja
heilahdukset lisääntyvä syöttö- ja ajonopeuden kasvaessa. Hakkuukonetyötä
pidetään yleensä rasittavampana kuin työskentelyä kuormatraktorilla.

Metsäkoneen tärinä ja heilahtelu väsyttävät ja vähentävät kuljettajan työs-
kentelymukavuutta. Tärinät ja heilahtelut riippuvat monesta tekijästä (kuva
9). Ohjaamon sijainti vaikuttaa kuljettajaan kohdistuvan tärinän tasoon.
Tältä osin on olemassa mahdollinen epäkohta koskien ohjaamoita, joiden
kiinnityskohta on korkealla; esim. riippuvat ohjaamot. Näissä ohjaamoissa
on kuitenkin todettu korkeataajuisen tärinän tason olevan matala. Vapaasti
riippuva ohjaamo vaimentaa tärinää ja heilahtelua jonkin verran.



Metsätehon raportti  118       3.8.2001 25

Kuva 9. Metsäkoneen tärinään ja heilahteluun vaikuttavat
tekijät.

Joissakin koneissa on jo järjestelmä, joka pitää joko koneen tai ohjaamon
vaakasuorassa. Jos koko kone on vaakasuorassa asennossa, pysyy kuljettajan
työympäristö miellyttävänä, nosturityöskentely kaltevilla pinnoilla helpottuu
ja kaatumisriski vähenee. Vaakatasossa pysyvä ohjaamo luo hyvät edelly-
tykset rentoon työskentelyyn, ja sen on osoitettu vähentävän ristiselkään
kohdistuvia rasituksia, sillä kaltevat istuma-asennot ovat erittäin väsyttäviä.
Suositeltavinta on, että koko kone saatetaan vaakasuoraan asentoon, toiseksi
ohjaamo ja kolmanneksi istuin. Jos vain yksi suunta voidaan saattaa vaaka-
tasoon, tulisi koneen sivuttaissuunta asettaa etusijalle.

Työskentelymukavuuden kannalta, kääntyvä ja vaaitettu ohjaamo ovat
hyviä. Ohjaamon vieressä oleva nosturi peittää kuitenkin näkyvyyden si-
vulle. Kuormatraktorissakin voisi olla kääntyvä ohjaamo. Jos koneessa ei
ole vaaitusta, on kone ”passattava” sopivaan kohtaan. Kääntyvä ja vaa-
itettu ohjaamo nostavat kuitenkin koneen hintaa, mikä on estänyt niiden
yleistymistä. Pelkkä istuimen vaaitus on ainoastaan pieni kompromissi.

Vapaasti riippuva ohjaamo siirtää koneen painopistettä väärälle puolel-
le, joten sillä voi helpommin kaataa koneen. Se vaatii myös enemmän ti-
laa, ja tuntuma koneeseen häviää. Vaaitus ohjaamon alta on parempi
ratkaisu.

Pyöriväohjaamoisella hakkuukoneen alustakoneella, jossa nosturi on
ohjaamon kanssa samalla alustalla, ongelmana olevien kaatorysäysten
eliminoimiseen on kiinnitettävä huomiota.

Tärinään ja
heilahteluun

vaikuttavat tekijät

Maapohja

Ajonopeus

Kuljettajan työtekniikka

Istuin

Ohjaamo Koneen alustan jousitus/
iskunvaimennus

Renkaat
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Melu

Melu ei ole enää nykykoneissa suuri haitta, mutta moottorin "jurraami-
nen" vakiokierroksilla ja tietokoneen hurina häiritsevät. Koneen ikäänty-
essä välykset kasvavat, mikä näkyy tärinän ja heilunnan lisääntymisenä.
Kiinteäohjaamoinen kone on pyöriväohjaamoista rauhallisempi ja pa-
rempi suurilla puilla päätehakkuussa.

Työjaksot

Pitkien työvuorojen lopussa työtahti ja/tai työn laatu usein laskee, ennen
kaikkea näin käy työskenneltäessä pimeässä. Työ on sen vuoksi suunnitelta-
va ja organisoitava siten, että kuljettajat voivat käyttää hyväkseen konetta
tehokkaasti koko työvuoron ajan. Metsäkoneen kuljettaja ei voi vaihdella
riittävästi kehon asentoja ja rasituksia työn kuluessa, mikä saattaa johtaa
työperäisiin vammoihin.

Työskentely suurella intensiteetillä, kuten esimerkiksi harvennushakkuussa,
saisi vain ajoittain ylittää 6 tuntia päivässä. Suositus on, että kuljettaja pitää
kerran tunnissa vähintään 5 minuutin tauon. Koneen toimintojen automatii-
kan lisääntyminen voi mahdollistaa luonnolliset ns. mikrotauot. Silloin veri
ehtii huuhtoutua kudoksien läpi ja kuljettaa pois aineenvaihdunnan pala-
mistuotteita. Nykyisessä hakkuukonetyöstä nämä mikrotauot puuttuvat.

Koneen mukaan määräytyvän tauon tulee muodostua siten, ettei kuljettajan
tarvitse puuttua toimintaan ainakaan kolmeen sekuntiin. Sellainen tauko
tulisi olla vähintään jokaisen nosturin kierron aikana (esim. kerran runkoa
kohti tai kerran täyttä kourallista kohti kuormattaessa tai purettaessa). Näi-
den taukojen aikana kuljettaja voi esim. suunnitella seuraavia työvaiheita tai
tarkastella puita parantaakseen apteerauksen laatua.

Tuottavuuden lisäyspaineita on yhä, vaikka jo nyt korjuujälki kärsii kii-
reestä. Vanhemmat kuljettajat eivät enää kykene hakkuukoneen vaati-
maan intensiiviseen työhön. Työtä tulisi helpottaa vähentämällä ru-
tiinitöitä.

Laadun seuranta  vaatii tarkkaavaisuutta. Tämä lisää vaurioita. Arvo-
apteeraus on kuitenkin helpottanut työtä. Laatuun voi nyt kiinnittää
enemmän huomiota, kun ei tarvitse keskittyä rungon jakamiseen.

4.4.2 Kehittämismahdollisuudet

Korjurilla työtä on mahdollista rytmittää olosuhteiden mukaan. Voidaan
esimerkiksi tehdä hakkuu valoisalla ja ajo pimeällä. Korjurilla myös
kuorman vienti tuo vaihtelua stressaavaan hakkuutyöhön.
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Nykyaikaisillakaan istuimilla, jotka on sovitettu maastokoneisiin, ei voida
merkittävästi vaimentaa kuin korkeataajuista tärinää. Ohjaamon aktiivisella
vaimennuksella metsäkoneessa voidaan merkittävästi vähentää myös mata-
lataajuuksista kokovartalotärinää. Näin kuljettajien rasitusta voidaan pie-
nentää. Ruotsissa on kehitetty ohjaamon aktiivivaimennusta. Kehitetyllä
järjestelmällä tärinä ja heilunta vähentyi 50–60 %, vaikka koneen ajonopeus
nousi samanaikaisesti 10 %.

Ohjaamon vaimennuskaan ei ole kuin osaratkaisu ongelmaan. Paras ratkaisu
olisi, jos voitaisiin vaimentaa koko kone. Paremman työympäristön lisäksi
saavutettaisiin joukko muita etuja (kuva 10).

Koko koneen 
heilunnan/tärinän 
vaimennuksella 

saavutetut hyödyt

Pienemmät 
rengaskulut

Parempi tuottavuus Suurempi 
kuljetustilavuus

Vähäisemmät 
maastovauriot

Kapeampi ajouraJoustava koneen 
hyödyntäminen

Kuva 10. Koko koneen vaimentamisella saavutetut hyödyt kul-
jettajan paremman työympäristön lisäksi.

Ergonomia on tärkeää uusien kuljettajienkin saamiseksi. Tärinää, hei-
luntaa ja melua on edelleen vähennettävä. Koneen mukavuus vaikuttaa
tarkkaavaisuuteen ja sitä kautta korjuujälkeen. Merkittäviin edistysaske-
liin päästään vain jousittamalla ohjaamo tai mieluummin koko kone. Ny-
kyisissä koneissa vaimennukseen käytetään pelkkiä kumityynyjä. Ohjaa-
mon tulisi olla vähintään ilmajousitettu. Ohjaamon aktiivivaimennusta
tulisi kehittää. Jousittamalla koko kone voitaisiin koneen rakenteitakin
keventää.

Ohjaamon vakaajalla voidaan tasata heiluntaa. Vaaituksen on tällöin
oltava joka suuntaan. Hakkuukoneessa työskentelyasennon vaakatasoi-
suus vaikuttaa hallinnan tarkkuuteen. Kun ohjaamo on suorassa ajon ai-
kana, vältetään ajouran varressa olevien puiden kolhiutuminen. Kone on
näin myös vakaampi ajettava. Nosturin vaaitus on ehkä ohjaamon vaa-
itustakin tärkeämpää.
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Kun otetaan käyttöön uutta automatiikkaa, on kuljettajan ja koneen väliset
toiminnot jaettava siten, että molempien hyvät puolet saadaan käyttöön par-
haalla tavalla. Ei ole syytä automatisoida kuljettajalta toimintoja, jotka ovat
kiinnostavia tai aiheuttavat vain vähän rasitusta. Automatisoinnin yksi haitta
voi olla, että kuljettaja menettää kiinnostuksensa automatisoituja tehtäviä
kohtaan eikä hanki riittävästi työskentelyyn tarvittavaa tietoa.

Nosturin liikkeitä tulisi automatisoida, ettei tarvitsisi olla koko ajan ”kä-
si nappuloilla”. Automatisoinnilla saataisiin ehkä niitä tärkeitä mikro-
taukoja hakkuutyöhönkin. Katkonnan ohjauksen automatiikkaa tulisi ke-
hittää lisää. Muitakin tunnuksia olisi rungosta saatava kuin pituus ja lä-
pimitta, esim. vioista oksat, mutkat ja lenkous olisivat tärkeitä tunnuksia.
Mittaaminen on yhä edelleen mekaanista. Tulisi kehittää koskettamatto-
maan mittaukseen perustuvia menetelmiä. Automatiikalla kuljettajalle on
saatava oleellista informaatiota, esim. kehittämällä vikadiagnostiikkaa.

Metsäkoneen rakenteiden tulisi olla sellaiset, että kuljettaja voi istua
puomin suuntaan. Näin saataisiin oleellisesti parempi näkyvyys työkoh-
teeseen, mikä vähentäisi puustovaurioriskiä.

Väsyneenä tehdään korjuujäljen kannaltakin virheitä. Kiireellistä työ-
tahtia voisi helpottaa työtehtävien vaihtelulla. Vuoroa ei kannata piden-
tää yli kahdeksantuntiseksi, koska laatu ja kone kärsivät siitä. Automa-
tiikkaa tulee hyödyntää tässäkin. Voidaan käyttää tekniikkaa, jolla voi-
daan reagoida kuljettajan ”kykyyn”, ja säätää toimintoja hänen kykyjään
vastaavaksi automaattisesti.
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Kuvassa 11 on kirjallisuudesta ja teemahaastattelusta saatujen havaintojen
perusteella hahmoteltu erilaisten metsäkoneen työolosuhteisiin vaikuttavien
ominaisuuksien merkitystä korjuujälkeen kehitystyön panostuksen mukaan.

Valaistus

Korkea

Kaasupurkaus-
lamput

Twin-lamput
Tavalliset valot

Pyörivä

Kiinteä

Melu

Tärinä/Heilunta

Vaaitus
Ohjaamo

Koko kone

Matala

Ei vaaitusta

Aktiivivaimennus

Kumityynyt

X

X = Pyörivä vaaitettu ohjaamo ja
vaaitettu nosturi

Pieni 
panostus

Suuri 
panostusIstuin

Ohjaamo

Heikompi
korjuujälki

Parempi
korjuujälki

Ilmajousitus

Kuva 11. Erilaisten metsäkoneen työolosuhteisiin vaikuttavien
tekijöiden merkitys korjuujälkeen panoksen mukaan.

5 PÄÄTELMIÄ KONEIDEN JA LAITTEIDEN
KEHITTÄMISESTÄ

Tehdyn kirjallisuusselvityksen ja teemahaastatteluiden tulosten perusteella
voidaan todeta, että metsäkoneissa on korjuujäljen kannalta edelleen mer-
kittäviä kehittämismahdollisuuksia. Korjuujälkeä voidaan parantaa suora-
naisilla teknisillä kehitysaskeleilla, mutta myös toimenpiteillä, jotka vaikut-
tavat korjuujäljen paranemiseen epäsuorasti kuljettajan kautta. Korjuujäljen
parantaminen lisää monesti myös tuottavuutta. Edelleen se helpottaa esim.
korjuun organisointia mahdollistaen työskentelyn yhä vaativammissa olo-
suhteissa jopa ympäri vuoden ja vuorokaudenajan.

Seuraavalla sivulla on esitetty metsäkoneen tutkimus- ja kehittämistarpeita,
joihin olisi jatkossa panostettava.
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Tutkimus- ja kehittämistarpeita

� Näkyvyys ja sen parantaminen (valaistus, häikäisy, näkyvyys).

� CTI-järjestelmän analyysi ja mahdollisesti koekoneen rakentaminen
ja kokeilu.

� Renkaiden ominaisuudet (leveys, halkaisija, pintakuviointi, paine) ja
niiden kehittämismahdollisuudet.

� Nosturin hallinta ja sen kehittäminen (esim. automatisointi).

� Pyörivän ohjaamon vaikutukset kuljettajan vireyteen, tuottavuuteen
ja korjuujälkeen.

� Vaaituksen merkityksen selvittäminen (istuin, ohjaamo, koko kone).

� Koneen ketteryys (kääntösäde, oikaisu) ja mahdollisuudet kehittää
runkonivelellä ja kääntyvillä pyörillä varustettu kone.

� Vaa’an käyttömahdollisuuksien selvittäminen.

� Koneen rakenteellisen keventämisen mahdollisuuksien selvittämi-
nen.

� Telojen käytön merkitys ja erilaisten telojen vertailu.

� Telin tasapainoisuuden merkitys ja telin vertailu yksittäiseen pyö-
rään.

� Hakkuulaitteen koon vaikutukset hallittavuuteen, korjuujälkeen ja
tuottavuuteen.

� Automaation lisäämisen mahdollisuudet.

� Työn vuorottelun mahdollisuudet ja vaikutukset tavallisella korjuu-
koneketjulla.

� Korjurin vaikutukset työssä jaksamiseen.
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Teemahaastattelujen runkolomakkeet

Kone- ja laitekriteerit:

HAASTATELTAVAN LOMAKE

Ongelma Ilmiön pääluokat Teema-alueet

1 Nykytilanne
A Konetyyppi

2 Tulevaisuus

3 Massat

B Pintapaine 4 Renkaat
Kosketuspaine

5 Telat

6 CTI (Central Tyre Inflation)
Koneen
merkitys
korjuujälkeen
ja sen
kehittämis- 7 Ohjaus
mahdollisuudet

8 Liikkumiskyky

C Koneen hallinta Nosturi
   -kaato

9    -käsittely
   -kuormaus

10 Hakkuulaite

11 Valaistus

12 Tärinä/Heilunta

13 Kääntyvä ohjaamo
D Koneen

työolosuhteet 14 Istuinpaikka vaakatasoon

15 Työtahti

16 Automatiikka

17 Melu

LIITE
1 (2)



Korjuujäljen osatekijät:

Ympäristönhoito

Puukaupan sujuvuus

Puuntuotannon tehokkuusPuunkorjuun tehokkuus

Koneellisen korjuun uskottavuus

Hyvään korjuujälkeen tähtäävä toiminta koneellisessa korjuussa

Hyvän työnjäljen osatekijät

 Korjuujälki Raaka-aineen laatu

HarvennusvoimakkuusAjouratekijät PuustovalintaPuustovauriot

Korjuujäljen toteuttaminen

Luontolaatu

Kuljettaja TekniikkaToimintatapa

TyöolotMenetelmäOrganisointi LaitteetKuormainPeruskoneTietoTaitoAsenne 2 (2)
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