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Mekanisoituja puun korjuun menetelmiä 

Viime aikoina on useissa yhteyk
sissä viitattu Amerikassa käytössä 
oleviin puun korjuukoneisiin . Seu-

malli nostaa taakan autoon tai kuor
mauskehikkoon (pallet) . Jos siirto
matka on yli 100 . . . 200 m, näyttää 
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Havaitut painovirheet: 

Sivu 2, oik. puol. palsta, rivi 10 ylh. 
pitää olla 190.000 . . . 220.000 mk 

Sivu 3, vas. puol. palsta, rivi 2 alh. 
pitää olla 160.000 ... 190.000 mk. 

Sivu 5, otsikko Maataloustraktorit 
pitää olla Maastotraktorit 
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n:o 44 

M ekanisoituja puun korjuun menetelmiä 

Viime aikoina on useissa yhteyk
sissä viitattu Amerikassa käytössä 
oleviin puun korjuukoneisiin. Seu
raavassa käsitellään eräitä näistä 
koneista niiden tietojen perusteel
la, jotka tutkimussäätiö Skogsarbe
ten on esittänyt selostuksessaan 
IUFRO :n konferenssista Pohjois
Amerikassa syksyllä 1964. 

Tavaralajeittainen korjuumenetelmä 

Tavaralajeittaisessa korjuumene
telmässä puut valmistetaan hakkuu
paikalla eri tavaralajeiksi ennen 
metsäkuljetusta. Tämän työn koneel
listamiseksi on kehitetty Buschcom
birte-kone, joka kaataa, karsii ja 
katkoo rungon. Sillä pystytään myös 
siirtämään tavara lyhyitä matkoja 
3 ... 4 p-m3 :n taakkoina. Uu in 
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malli nostaa taakan autoon tai kuor
mauskehikkoon (pallet). Jos siirto
matka on yli 100 ... 200 m, näyttää 
siltä, että metsäkuljetusvaihe on 
jätettävä toisen koneen, esim. maas
totraktorin , tehtäväksi. Ko. yhdis
telmäkonetta hoitaa yksi mies. 

Buschcombine on sarjavalmistei
nen, ja nykyään on käytössä kaik
kiaan 17 konetta. Sen hinta on n. 
200 000 Rkr (virallisen kurssin mu
kaan n . 130 000 mk). Koneen tuotos 
on viime vuosina kohonnut. Paljaak
sihakkuun yhteydessä helpossa maas
tossa 50 .. . 100 m:n ajornatkalla 
Buschcombinen keskimääräinen tuo
tos on ollut n. 5 ... 6 k-m3 teho
tuntia kohti. Edellytyksenä on täl
löin, että kaikki pölkyt katkotaan 
samanpituisiksi (8 jalkaa). Koneen 
käyttöä rajoittaa ainakin sen nyky-
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muodossa se, että sillä voidaan työs
kennellä ainoastaan pinotavaraleimi 
kossa . Myös sen maastokelpoisuus 
on rajoitettu. Suurin mahdollinen 
kantoleikkaus on n . 18 tuumaa eikä 
oksien läpimitta saa ylittää 2 tuu
maa. 

Korjuu karsittuina runkoina 

Beloit Co. -yhtiö , joka tunnetaan 
maassamme suurena paperikoneiden 
tuottajana , on valmistanut karsittui
na runkoina tapahtuvaan korjuuseen 
soveltuvan karsimis- ja kaatoko
neen. Tämä kone on Beloit Tree 
Harvester, aikaisemmalta nimeltään 
Spruce H arvester. Se karsii pystyssä 

Metsätehon katsaus n:o 44 

Kuva 1. Buschcombi
ne. 

olevan puun, katkaisee latvan ja ty
ven sekä kaataa sitten karsitun run
gon ja asettaa sen kasaan . Tree 
Harvester -koneita on Kanadassa tä
tä nykyä 3 kpl ja sen sarjavalmistus 
alkaa lähiaikoina. Sarjavalmisteisen 
koneen arvioidaan tulevan maksa
maan n. 300 000 ... 350 000 Rkr 
(virallisen kurssin mukaan n. 
250 000 ... 410 000 mk). Kone on 
telaketjualustainen ja se painaa 27 
tonnia, mutta sen maastokelpoisuus 
onkin hyvä. Ruotsalaisten käsityksen 
mukaan koneen teknillinen soveltu
vuus on niinikään verraten hyvä. Ko
ne pystyy katkaisemaan puun, jonka 
kantoläpimitta on aina 21 . . . 22 
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tuumaa, ja suurimmat oksatkin saa
vat olla läpimitaltaan n. 4 ... 6 
tuumaa. Kone yltää suorittamaan 
latvakatkaisun 18 m:n korkeudelta. 
Mitään teknillisiä esteitä ei näytä 
olevan koneen toiminnalle päätehak
kuilla. Keskimääräisen päätehakkuun 
yhteydessä voidaan Tree Harvesterin 
tuotoksen arvioida kohoavan n. 10 
k-m 3 :iin tehotuntia kohti. 

Tree Harvesterin kokoamien run-
) kojen edelleenkuljetus varastolle 

voi tapahtua maastotraktoreilla , joi
den varusteina on vintturi ja 
juontopukki tai kahmaink~ormaaja 
puristuspankkoineen. Beloit-yhtiö on 
suunnitell ut tähän työvaiheeseen 
traktorin, jonka peräosaan on sijoi
tettu riippuva kahmain ja joka suo
rittaa runkojen kuljetuksen varastol
le. Koska Tree Harvester kokoaa 
rungot kasoihin, nousee kuljetus
vaiheen tuotos huomattavasti verrat
taessa vastaavaan maastokulje:uk
seen sellaisissa tapauksissa , jolloin 
puut ovat moottorisahalla kaadettui
na hajallaan. 

Korjuu korsimotlomino runkoino eli ns . 

kokopuumenetelmä Kuva 2. Beloit Tree Harvester. 

Logging Research Associates 
(LRA) on kehittänyt karsimattomien 
runkojen korjuumenetelmän. Var
sinaisena työ koneena on LRA :n 
Roadside Processor, joka karsii, 
kuorii ja katkoo rungon määräpi
tuisiksi pinotavarapölkyiksi sekä 
asettaa pölkyt pinoihin. Konetta on 
valmistettu 5 kappaletta ja sarjaval
mistukseen ryhdytään lähiaikoina. 
Koneen hinta arvioidaan n. 250 000 
300 000 Rkr:ksi (virallisen kurssin 
mukaan n. 160 000 ... 250 000 
mk). Kone on nykyisin mitoitettu 

hieman järeämmälle tavaralle kuin 
aikaisemmin ja se selviytyy nyt 
puista , joiden tyviläpimitta on 18 
tuumaa . Kun kone on rakennettu 
vain pinotavaran käsittelyä varten 
ja koska se pystyy työskentele
mään vain teillä taikka varastol
la , sen käyttömahdollisuudet ovat 
varsin rajoitetut. Normaalissa pää
tehakkuussa koneen tuotoksen ar
vioidaan nousevan keskimäärin n. 
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15... 20 k-m3 :iin tehotunnissa 
edellyttäen, että rungot katkaistaan 
esim. 8 jalan mittaiseksi pinotava
raksi. Ko. menetelmässä on kaksi 
eri mahdollisuutta hakkuun ja maas
tokuljetuksen suorittamiseen. Toinen 
näistä käsittää tavallisen moottori
sahakaadon ja sitten kokopuiden 
kuljetuksen tavanomaisena runko
juontona taikka käyttäen apuna 
LRA:n itse kuormaavaa juontoko
netta. Tämä LRA-juontokone on 8 
tonnia painava telaketjutraktori, jon
ka miehistöön kuuluu vain yksi mies 
ja jonka arvioitu hinta tulee ole-

Kuva 3. Beloit-maas
totraktori, joka itse 
ottaa taakkansa pih
tikuormaimella . 

maan n. 100 000 Rkr {virallisen 
kurssin mukaan n . 65 000 mk) . 
Tämän tuotokseksi voidaan arvioida 
keskimäärin 6 ... 8 k-m3 tehotuntia 
kohti normaalissa päätehakkuussa. 
Toinen vaihtoehto on Vit Feller 
Buncher -tyyppinen kone, joka kaa
taa, kuormaa ja kuljettaa kokonaiset 
rungot yhtäjaksoisena työketjuna. 
Vastaavanlainen kone kuin Vit Fel
ler Buncher on myös kehitetty 
LRA:ssa. 

Hankintakustannukset puutavara
yksikköä kohti edellä mainittuja 
korjuumenetelmiä käytettäessä ovat 

Kuva 4. Logging Re
search Associates 'in 
(LRA) Roadside Pro
cessor. 
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Kuva 5. LRA :n Vit 
Feller Buncher -tyyp
pinen kone tuomassa 
taakkaa metsästä. 

vielä siksi epävarmoja, että mitään 
varmaa taloudellista vertailua ei ole 
voitu tehdä niiden ja tämän het
ken tavaranhankintamenetelmien kes · 
ken. Ennakkolaskelmien mukaan 
voidaan kuitenkin arvioida kustan
nusten pienentyvän lähes 30 % 
kanadalaisissa olosuhteissa, mutta 
käytännössä ei ole vielä pystytty 
alittamaan tämän hetken tehokkaim
pien korjuumenetelmien kustannuk
sia. 

Kuva 6. Koehring , 
Forwarder -maasto
traktori. 

Maataloustraktorit 

Hakkuukautena 1960/61 arv101-
tiin maastotraktoreiden lukumäärä n. 
200 :ksi itäkanadalaisissa puunkor
juutehtävissä. Nykyisin lukumäärä 
on yli 10-kertainen. Pääosa on 
runko-ohjattuja nelipyörävetoisia 
Timberjack ja Garret Tree Farmer
maastotraktorityyppejä ja ne on va
rustettu vintturilla ja kokorunko
juontoon tarkoitetulla juontopukilla. 
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Muutamat yhtiöt ovat sen lisäksi va
rustaneet ajoneuvonsa traktorin 
eteen asennetulla kuormaajalla, jol
loin sama ajoneuvo, joka suorittaa 
maastokuljetuksen, suorittaa myös 
lajittelun sekä kuormaustehtävät va
rastolla. Ruotsalaiset ovat kiinnittä
neet huomiota tämän traktorin va
rustuksiin, koska erityisesti Etelä
Ruotsissa ei hakkuiden pienuuden 
vuoksi riitä työtilaisuuksia kovin mo
nelle maastotraktorille samalla seu
dulla. Varustamalla maastotrakt01i 
käsittelyyn ja kuormaukseen sopi
valla lisälaitteella saadaan sille lisä
työtä ja raskas käsinkuormaus siten 
korvatuksi konetyöllä. 

Maastotraktorit, jotka on raken
nettu määrämittaiseksi katkotun pi
notavaran kuljetusta varten, eivät 
ole kovin yleisiä . Traktori, johon on 
kiinnitetty eniten huomiota, on 13 
tonnia painava Koehring Forwarder. 
Se on suunniteltu lähinnä määrämit
taista 8' pinotavaraa varten. Tätä 
konetta sarjavalmistetaan nykyisin 
ja sitä on myyty jo 15 kappaletta. 
Tuotoslukujen perusteella, jotka on 
saatu laajoista käyttötilastoista sekä 
aikatutkimuksien perusteella , ruotsa
laiset ovat tehneet vertailuja toisaal
ta tämän koneen ja toisaalta ruotsa
laisten Brunett ja Bamse-traktorin + 
peraa1oneuvo + kourakuormaaja
yhdistelmien kanssa. Vertailut osoit
tavat, että kanadalainen maastotrak
tori antaisi normaalissa päätehak
kuussa arviolta n. 15 ... 20 % 
suuremman tuotoksen kuin Brunett-

traktori ja n. 40 ... 50 % suu
remman tuotoksen kuin Bamse
perävaunuyhdistelmä vastaavissa olo
suhteissa. Tällöin on edellytetty, 
että kaikki puutavara hakataan 3 
m:n mittaiseksi. Erotus johtuu lä
hinnä siitä , että Koehring Forwar
derilla on suurempi kuormauskyky 
ja suurempi kahmain , mikä vaiku t
taa erityisesti purkamispäässä. Tä
män maastotraktorin hinta on n. 
250 000 Rkr (n. 160 000 mk). Ajo
kustannusten vertailussa ruotsalaiset 
ajoneuvot näyttävät pitävän hyvin 
puolensa. 

Koneiden huolto 

Koneiden tehokkaan huollon mer
kitys kasvaa voimakkaasti koneel
listamisen lisääntyessä. Monet Itä
Kanadan yhtiöt ovat luopuneet ura
koitsijamenetelmästä ja omistavat nyt 
itse puutavaran korjuuseen käytettä
vät koneet, mm. voidakseen parem 
min kontrolloida koneiden huollon. 
Eräässä k_eskisuuressa kanadalaises
sa metsäyhtiössä, jossa maastokulje
tus on kokonaan koneellistettu ja 
jo sa puutavara paaosin ajetaan 
autoilla teollisuuslaitokseen, oli yli 
200 yli tonnin painoluokkaa olevaa 
ajoneuvoa. On myös esimerkkejä sii 
tä, miten tämänsuuruisen kone
kannan ylläpito- ja huoltokustannuk
set ovat vajaassa kahdessa vuodes
sa la keneet 2.5 miljoonaan Rkr:uun 
pääasiassa organisaatioparannusten 
ansiosta. 

T. W. 
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Yhdistelmäkoneiden käytöstä ha rvennushakkuissa Neuvostoliitossa 

euvostoliittolaisessa metsäalan 
lehdessä Lesnaja Promyislennost kä
sitellään harvennushakkuiden suorit
tamista sikäläisillä yhdistelmäkoneil
la. Artikkelin kirjoittajien mukaan 
metsänhoidon ja puunkorjuuteknolo
gian kysymykset ovat kiinteästi toi 
siinsa sidotut. Hakkuiden suunnitte-

·1 lijoiden ja korjuuteknologien tulisi 
ottaa koneellistamisessa entistä 
enemmän huomioon metsänhoidon 
vaatimukset. -

Puun korjuun koneellistamista 
paljaaksihakkuiden ollessa kysymyk
sessä voitaneen pitää pääpiirtein 
ratkaistuna, mutta harvennushak
kuiden koneell istamisessa on vielä 
paljon työtä. Tehtävän tärkeyttä ko
rostaa se, että harvennushakkuut 
ovat monilla seuduilla saaneet en
tistä suuremman merkityksen. Suurta 
huomiota pyritään kiinni ttämään 
pienten, maastokelpoisten korjuuko
neiden luomiseen ja niiden kehittämi
seen sellaisiksi, etteivät ne vaaranna 
luontaista uudistumista eivätkä va-

Kuva 7. TsN llM E:n 
uuden kaato-kuor
mauskoneen luonnos
piirrokset. 

hingoita kasvukelpoista puustoa. Ei 
ole kuitenkaan tarkoitus luopua 
suunnitelmista käyttää myös raskaita 
yhdistelmäkoneita harvennushak
kuissa . 

TsN IIME on äskettäin valmista
nut kaato-juontokoneen kokeilumal
lin traktorin TDT-75 pohjalta. Tä
män koneen tuotokseksi osoittautui 
60 m3 työvuorossa, mitä ei voida pi 
tää riittävänä. Koneen hoitaa yksi 
mies, ja käsityön osuus konetta käy
tettäessä on merkityksettömän pieni. 
Kone, jonka on mentävä jokaisen 
kaadettavan puun luo, on tarkoitettu 
lähinnä avohakkuualueille, joilla 
suoritetaan keinollinen uudistami
nen. 

Ts IIME:n kehittämää uutta kaa
to -kuormauskonetta sen sijaan voi
daan pitää tulevaisuuden monitoimis
ten koneiden prototyyppinä, ja se 
vastaa sekä puun korjuun että met-
änhoidon intressejä. Sen suunnitte

lussa on lähdetty telaketjualustaises
ta mobilinosturista. Nosturin puo-

• 0 
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miin on asennettu tarttumaelin ja 
kaatosahauslaitteet. Tarttumaelimel
lä käydään kiinni kaadettavan puun 
tyvipäähän. Kaatosahauksen jälkeen 
puu nostetaan suoraan, sen käymät
tä välillä maassa, koneen vetämään 
perävaunuun ja viedään varastolle, 
jossa suoritetaan karsinta ja pölky
tys. Koska puomin ulottuvuus on 
hiukan yli 10 metriä, koneella pysty
tään käsittelemään 20 metriä leveä 
vyöhyke, jonka keskellä on 4 metrin 
levyinen juontotie. Aikatutkimuksen 
mukaan kaato ja rungon nosto perä
vaunuun vaativat aikaa tavallisissa 
olosuhteissa 2 min. Tuotos työvuo
rossa on tällöin noin 80 m3 runko
jen keskikoon ollessa 0.3 m3 ja 
noin 100 m3 runkojen koon ollessa 
0.5 m 3 . 

Kokeiden aikana tutkittiin kaato
kuormauskoneen vaikutusta taimis
toon, alikasvokseen ja nuoreen met
sään sekä !maan pintakerroksiin ke
sä- ja talviolosuhteissa. Talvella 
1962- 63 kokeilut tapahtuivat kuu
si-koivusekametsässä, jossa oli hyvin 
kehittynyt kuusialikasvos määrältään 
yli 4 000 kpl /ha. Käsitellyllä 
alueella oli juontoteiden välissä nel
jä koealaa , kukin pinta-alaltaan 
200 m2 . Koealoilla tehtiin selvitys 
vaurioituneista yksilöistä ennen hak
kuuta ja sen jälkeen. Osoittautui , 
että kaikilla koealoilla oli säilynyt 
88 ... 90 % alikasvoksesta. Taval
lisimmat vauriot olivat yli 5 metriä 
pitkien puiden latvan taittuminen ja 
vioittuminen. Nämä vahingot aiheu
tuivat kaato-kuormauskoneen puo-

min kääntämisestä ja irtisahatun 
puun nostamisesta perävaunuun. 

Kesällä 1963 kokeet tapahtuivat 
mustikkatyypin kuusikossa, jossa ali
kasvosta oli tasaisesti alueelle jakau
tuneena noin 7 000 kpl /ha. Alikas
voksen korkeus ei ylittänyt 3 metriä. 
Taimiston tutkiminen suoritettiin 
yhdeltä juontoteiden väliseltä 20 
metriä leveältä vyöhykkeeltä. Koe 
osoitti, että 2 .. . 2 .5 metrin etäisyy
dellä juontotiestä alikasvoksesta 
säilyy 87 % ja 10 metrin etäisyy
dellä 100 % . Koneen työskennel
lessä vahingoittunut maa-alue oli 
22 % hakkuualueesta. Maaperän 
tiivistyminen juontoteillä huolimat
ta koneen suuresta painosta (23 ton
nia) oli suhteellisen vähäistä. 

Kaato-kuormauskoneen tuotosko
keet osoittivat, että monet koneen 
yksityiskohdat tarvitsevat viimeiste
lyä ja parantamista. Sahausmekanis
min toiminta on saatava varmem
maksi ja telaketjualusta on korvatta
va muulla , jotta kone saataisiin no
peammaksi ja liikuntakykyisemmäk
si. Metsänhoidolliselta kannalta oli
si toivottavaa, että koneen kokonais
painoa pienennettäisiin ja puomin 
ulottuvuutta lisättäisiin. Puomi ei 
myöskään saisi olla jäykkä eikä yh
tenäinen, vaan se olisi suunniteltava 
teleskooppimaiseksi tai nivelikkääk
si. Tällöin kone pystyisi paremmin 
valitsemaan kaadettavat puut muita 
puita vahingoittamatta. Teleskooppi
mallisella puomilla varustetun kaato
kuormauskoneen luonnospiirrokset 
ovat jo valmiina (kuva 7). R. S. 
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