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Prosessoriko1vuuketjut tulevat yleensä ko
konaiskustannuksiltaan harvesteriketjuja 
2 ... 3 mk/m3 eli 10 . . . 20% edullisemmiksi . 
Tiheissä ja järeäpuustoisissa leimikoissa 
prosessori- ja harvesteriketjut ovat kus
tannuksiltaan lähes tasavertaisia. 

Isoihin monitoin:ikoneisiin perustuvat ket
jut ovat yleensä pi enten koneiden ketjuja 
1 . .. 2 mkjm3 eli noin 10 % eduUisempia. 
iiyvin pieni- ja harvapuustoisissa tai 
pienikokoisissa leimikoissa pienten konei
den ketjut kuitenkin tulevat edullisenu,1iksi . 

Lähivuosien koneellistamisessa näyttää 
kannattavan pääasiassa pyrkiä palstalla 
toimiviin prosessoreihin perustuvien kor
juuketjujen käyttöön 

JOHDANTO 

Honitoi mikonekorjuuketjujen osatyövaiheis
ta suori tettujen tutkimusten ja teoreet
tisluonteisten selvitysten perusteella 
tässä tutkimuksessa vertaillaan prosesso
ri- ja harvesterjtyyppisiin monitoi iko
ne~s~~n perustuvien korjuuketjujen keski
näistä taloudellisuutta erilaisissa kor
juuolosuhteissa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan kuvassa 1 es~
tettyjä pieneen ja isoon pr osessor iin ja 
harvesteriin perustuvia korjuuketjuja. 
Pienet yoneet käsittelevät vain yhtä uuta 
ke r rallaan, ja niissä puu syötetään karsin
ta-katkontaelimeen sykeperiaatteella . Isot 
koneet voivat käsitellä kahta puuta sa-

manaikai sesti , ottaa yhtä puuta samalla, 
kun toista karsitaan , ja niiden puunsyöttö 
on jatkuvatoimista. 

MONITOIMIKONEIDEN TUOTOKSET 

Kuvan saamiseksi kor juuketjujen tuotoksis
ta on kuvassa 2 esitetty prosessoreiden ja 
harvestereiden tuotokset . Ison pr osesso-
rin tuotos on rungon koon mukaan 1 . 5 .. . 
1 . 6- kertainen ja ison har vester in 1 . 5 . . . 
1 . 8-kertainen vastaavien pienten koneiden 
tuotoksiin verrattuna. Prosessoreiden 
tuotokset ovat noin 20 % vastaavan kokois
ten harvester eiden tuotoksia korkeampia . 
Prosessor eiden tuotokset ovat varastotyös
kentelyssä 20 . . . 30% korkeammat kuin pals
talla työskenneltäessä . 

KORJUUKETJUJEN YKSIKKÖ
KUSTANNUKSET 

Kuvasta 3 nähdään tarkasteltujen korjuu
ketjujen välittömien yksikkökustannusten 
riippuvuus rungon koosta. Rungon koko vai
kuttaa eniten prosessoreiden puumenetelmä
ketjujen yksikkökustannuksiin, koska näis
sä ketjuissa on kaksi monitoimikonetta, 
kaato-juontokone ja varastolla toimiva 
prosessori, ja vähiten prosessoreiden ta
varalajimenetelmäketjujen yksikkökustan
nuksiin , jolloin puut kaadetaan ~oottori
s ahalla ja prosessorit toimivat palstalla. 
Juontomatka vaikuttaa selvästi eniten pro
sessor eiden puumenetelmäketjujen yksikkö
kustannuksiin . Yli 400 m:n juontomatkoil
la ne tulevat kaikkia muita ketjuja epäe
dullisemmiksi . Leimikon tiheys vaikuttaa 
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Kuva 1. Tarkaste1tavat korjuuketjut 

Fig . 1. Harvesting systems examined 

jonkin verran enemmän suurten koneiden 
kuin pienten koneiden ketjujen yksikkökus
tannuksiin. 

Yleisesti prosessoriketjut ovat harveste
riketjuja edullisempia. Lyhyillä, alle 
200 m:n juootematkoilla ovat isojen run
kojen käsittelyssä prosessoreihin perustu
vat tavaralajimenetelmä- ja puumenetelmä
ketjut suunnilleen yhtä edullisia. Isoi
hin koneisiin perustuvat ketjut ovat yleen
sä pieniin koneisiin perustuvia ketjuja 
edullisempia. 
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KORJUUKET JUJEN ERILLISKUSTANNUKSET 

Puumenetelmäketjujen varastokustannukset 
ovat yleensä moninkertaiset tavaralajime
netelmäketjujen varastokustannuksiin ver
rattuina. 

Siirt~kustannukset vaihtelevat esimerkiksi 
500 m :n leimikossa 30 km :n si irtomatkalla 
eri ketjuilla 1, 75 mk: sta 2 ,95 mk: aan/m3. 
Suurimmat ne ovat isojen koneiden ketjuis
sa. Jo 2 000 m3:n leimikoissa ketjujen 
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väliset erot ovat enää korkeintaan 0,30 
mk/m3 . 

Suunnittelu- ja valvontakustannukset ov~t 
pienimmät harvesteriketjuissa, 1,00 mk/m . 
Prosessoreiden tavaralajimenetelmäketjuis
sa ne ovat 1,40 mk/m3 ja puumenetelmäket
juissa 1,80 mk/m3. 

KOKONAISKUSTANNUKSET 

Kun eri korjuuketjujen yksikkökustannuk
sissa otetaan huomioon myös niiden aiheut
tamat välilliset kustannukset, tämän tut
kimuksen perusteella voidaan tehdä seuraa
via johtopäätöksiä. 

Yleensä prosessoriketjut tulevat harveste
riketjuja 2 .. . 3 mk/m3 edullisemmiksi. Ti
heissä ja järeäpuisissa leimikoissa har
vesteriketjut tulevat lähes yhtä edullisik
si kuin prosessoriketjut. Isoihin monitoi
mikoneisiin perustuvat korjuuketjut ovat 
yleensä pieniin koneisiin perustuvia ket
juja 1 .. . 2 mk/m3 edullisempia, mutta hyvin 
pieni- ja harvapuustoisissa leimikoissa 
pienten koneiden ketjut tulevat vastaavan 
tyyppisten suurten koneiden ketjuja edul
lisemmiksi . Prosessoreiden käyttö pals
talla tulee edullisemmaksi kuin niiden 
käyttö välivarastolla. 

TULOSTEN TARKASTELUA 

Prosessoreiden tavaralajimenetelmäketjujen 
taloudellisuus ja käyttökelpoisuus muihin 
koneellisiin ketjuihin verrattuna etenkin 
huonoissa leimikko-olosuhteissa perustuu 
suurelta osalta siihen, että niissä puut 
kaadetaan moottorisahalla . Moottorisaha
kaato on kuitenkin vaikeissa lumi- ja tuu
liolosuhteissa varsin hankalaa . Sen suun
nittelu ja valvonta vaativat melkoisesti 
työtä . Tästä johtuu, että moottori saha
kaadon kustannukset saattavat tulevaisuu
dessa nousta korjuuketjujen muiden työvai
heiden kustannuksia selvästi nopeammin . 
Moottorisahakaadon vaikeudet ja työvoiman 
niukkuus voivat vaikuttaa sen, että pro
sessoriketjuissa joudutaan siirtymään ko
neelliseen kaatoon. Tällöin prosessori
ketjujen edullisuus harvesteriketjuihin 
verrattuna heikkenee . 

Tulevaisuudessa hakkuutähteet saavat ny
kyistä suuremman merkityksen. Tällöin puu
menetelmäketjujen, ketjujen JO~ssa moni
toimikoneet työskentelevät välivarastolla, 
kannattavuus tavaralajiketjuihin verrat
tuna paranee. 

Harvestereista on tällä hetkellä huomatta
vasti vähemmän kokemuksia kuin prosesso-
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Kuva 2 . Ison ja pienen prosessorin ja harves
terin tuotoksen riippuvuus rungon koosta . Lei
mikon tiheys 500 runkoa/ha. Maastoluokka II 

Fig. 2 . Correlation between the output of the 
large and small processor and harvester, and 
stem size . Stand density 500 stems/hectare. 
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Kuva 3. Eri korjuuketjujen välittömien 
yksikkökustannusten r11ppuvuus rungon 
koosta . Leimikon tiheys 500 runkoa/ba. 

Juootematka 200 m. Maastoluokka II 
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reista, joten tiedot niiden tuotoksista 
eivät ole yhtä l uotettavia kuin tiedot 
prosessoreiden tuotoksista. Harvestereil
la työskenneltäessä on aina päästävä jo
kaisen puun tyvelle , kun taas prosesso
reilla voidaan kaadettuun puuhun tarttua 
melkein mistä kohdasta tahansa. Tästä 
syystä leimikossa saattavat jotkut huonot 
maastokohdat viedä etenkin harvestereilta 
kohtuuttomasti aikaa ja niiden kokonais
tuotos jää tässä tutkimuksessa laskettua 
alhaisemrnaksi . Prosessor iketjuissa kaa
don hyvällä suunnittelulla ja kaat amalla 
puut oikein voidaan huonojen maastokohtien 
hai tta usein välttää . 

KEHITYSNÄKYMIÄ 

Prosessorit ovat harvestereita useita 
vuosi a vanhempia ja samalla vakiintuneem
pia konei ta. Harvester eita on käyttö
kokemuksen ja yleisen teknistaloudellisen 
kehityksen myötä mahdollisuus kehittää pr o
sessor eita enemmän . Koneiden kehittäminen 
on kuitenkin hidasta, joten nopeiden muu
tosten aikaansaaminen eri tyyppi sten ko-

- neiden kannattavuuteen e1 ole todennä
köistä . 
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harvesteriketjuissa ja prosessoreiden puu
menetelmäketjuissa ihmistyökustannusten 
osuus on keskimäärin 24 % ja pr osessorei
den tavaralajimenetelmäketjuissa, kun käy
tetään moottoris ahakaatoa , keskimäärin 30 
%. Kun i runistyökustannukset nousevat ko
netyökustannuksia noperunmin, harvesteri
ketjujen ja prosessoreiden puumenetelmä
ketjujen edullisuus par anee tulevaisuudes
sa jonkin verran pr osessoreiden tavarala
jimenetelrnäketjuihi n verrattuna . 

läyttää siltä , että lähivuosien koneellis
tami sessa kannattaa pyrkiä pääasiassa pro
sessor eiden tavaralajimenetelmäketjuihin , 
suur11 n koneisiin perustuviin ketjuihin 
sella1s1lla alueilla, missä suuret pro
sessorit voi daan jatkuvasti työllistää 
puusto- ja maasto-olosuhteiltaan me lko hy
vi ssä j a kooltaan suur ehkoissa leimikoissa, 
ja pienten prosessor eiden ketjui hin muual
l a . harvesteriketjujen käyttö ei laajassa 
mitassa näytä vielä taloudelliselta , mutta 
niiden käyttö kehittämismielessä jo t ässä 
vaiheessa vaikuttaa perustellulta . Harves
teriketjut soveltuvat parhaiten alueille , 
joissa leimikot ovat pieniä, mutta kookas 
puustoisia ja maastot melko hyviä . 

PROCESSOR AND HARVESTER SYSTEMS 

Brief account of a study the detaiZed re
suZts of which are pubZished in Metsäteho 
Report 329 . 

In total costs, pr ocessor harvesting sys
tems are generally 2 ... 3 marks/solid cu. :rr: ., 
1 . e . 10 .. . 20 per cent , mor e econornical 
than harvester systems . 'l'he costs of the 
processor and harvester systems are equal 
in stands that are dense and have large
sized t r ees . 

Systems based on the use of large pr o
cessors and harvesters are generally 1 ... 2 
marks/solid cu .m., i . e . about 10 pe r cent, 
more economical than small machrne systems. 
The latter are mor e economical in small
sized stands or in stands that are very 
sparse and have very small t rees . 

It seems ~orth ~hile in the me chanisation 
projects of the next fe~ years to aim 
mainly at the use of harvesting systems 
based on processors operating in the cut
ting area . 
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