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TVIGG-PROSESSORIN KÄYTÖSTÄ 
HARVENNUSHAKKUUSSA 

Veli-Matti Kotanen 

Ty~skenneltäessä Tvigg-prosessoril~ har
vennushakkuuolosuhteissa korjuukustannukset 
nousevat nykyisellä kv~tannustasol~ sel
västi ihmisty~valtaisen hakkuun kustannuk
sia suureMmiksi _ Koneellinen korjuu tulee 
kilpailukykyiseksi vasta silloin, kun k~s
kimääräinen rungonkoko ylittää 0. 300 m :n. 
Tällainen tilanne ei kuitenkaan liene mah
dollinen harvennushakkuuolosuhteissa; joten 
kehittämisty~ on kohdistettava sel~isten 
koneiden ja meneteUnien kehittämiseen, 
joissa voidaan käsitellä useampia puita 
samanaikaisesti . 

YLEISTÄ 

Metsäteho tutki kesäilä 1976 Oy Wilh . Schau
man Ab:n Vaasan piirissä Tvigg-prosessorin 
käyttöä harvennushakkuuolosuhteissa . Tar
koituksena oli selvittää kolmen koneellisen 
puunkorjuumenetelmän käyttökelpoisuus har
vennushakkuussa. Esikasaukseen yhdellä koe
palstalla käytettiin yhtiön metsäosaston 
Radiotir-vinssiä. 

Koneen kuljettajat olivat urakoitsijan pal
veluksessa . Kummallakin kuljettajalla oli 
noin vuoden ajokokemus pelkästään avohakkuu
työmailta. Heidän ammattitaitoaan voidaan 
pitää hyvänä. Radiotir-vinssin käyttäjinä 
oli tässä tapauksessa kaksi henkilöä. Sama 
tulos · voidaan kuite.nkin saavuttaa yhdellä 
kokeneella käyttäjällä . Kaadon suorittivat 
yhtiön vakituiset metsätyömiehet . 

TVIGG-PROSESSORIN TEKNISET TIEDOT 

Alustakoneena olleen Volvo BM 868 -kuorma
traktorin tekniset tiedot käyvät ilmi Het 
sätehon katsauksesta 16/1970 ja Tvigg-moni
toimiosaa koskevat tiedot Metsätehon kat
sauksesta 17/1974- Monitoimiosassa ei 
ollut taskua . 

TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKITUT 
MENETELMÄT 

Tutkimusaineisto kerättiin lähes yksinomaan 
kuusta sisältävistä leimikoista . Puuston 

Kuva l. Tvigg-prosessori. Val.ok. Metsäteho 
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Kuva 2. Henetelmä 1 

kes~i-~kä koepalstoilla oli noin 60 ~· 
pohJaplota-ala ennen harvennusta 20 m3 , 
valtapituus 15 m, kuutiomäärä noin 145 m / 
ha ja puiden mä~ä 1 000 - 1 200 puuta/ha . 
Kaikki koepalstat olivat pystymitattuja . 

Tutkimusaineiston määrä menetelmittäin 

Menetelmä Yhteensä 
1 2 3 

Paistettuja 
299 303 158 760 puita, kpl 

Kuutiomäärä, 
m3 20 . 0 20.7 9. 2 49 .9 

Työpisteitä, 
73 80 44 197 kpl 

Tutkitut menetelmät olivat seuraavat. 

MeneteZmä 1: Kaikki poistettavat rungot 
kaadettiin suunnatusti ihnistyönä . Koe
palstalle ei merkitty ajouria, vaan kuljet
taja sai itse valita ajoreittinsä (kuva 2) . 
Koneen reitistä tuli melko mutkainen uran 
puuttuessa, mutta pääperiaate oli kuitenkin 
edestakainen yhdensuuntainen ajoliike 
palstalla . 

MeneteZmä 2: Koepalstalle avattiin noin 
4 m:n levyiset aj~urat 20 m:n välein. Ulot
tuma-alueella olleet rungot kaadettiin 
urasta poispäin ja kauempana olleet rungot 
uraa kohti , kuitenkin siten ettei latva 
sattunut uralle (kuva 3). 

MeneteZmä 3: Koepalstalle avattiin noin 
4 m:n levyiset ajourat 30 m:n välein. 
Kaikki poistettavat rungot kaadettiin uras
ta poispäin. Ottolaitteen ulottumattomissa 
olleet rungot esikasattiin Radiotir-vins
sillä uran varteen (kuva 4) . 

Tutkimustyömaa oli keskimäärin metsätrakto
rin ohjemaksun mukaista II maastoluokkaa. 
Maa oli lumeton, roudaton ja hyvin kantava. 
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Kuva 3. Menetelmä 2 

TUTKIMUSTULOKSET 

Ajankäyttö 

Prosessorin ajanmeneki t ja työntutkimustiedot 

Aikatutkimustiedot 

Ty(Jvaihe 

PUUKOHTAISET AJAT 

Puun ottaminen 
Puomin vienti + tarttuminen 
Puun tuonti + asettelu 

Puun käsittely 
Karsinta ja katkoota 
Monitoimiosan kääntö 

Puiden ja oksien siirtely 
Häiriöt 

Yhteensä 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 

Valmistelut 
Siirtymiset 

Yhteensä 

TEHOAIKA yhteensä , % 
-"- .. cmin 

Työntutkimustiedot 

Keskim. siirtymismatka, m 

Keskim. rungon koko , m3 

Puita työpisteessä, kpl 

Poist . puuston tiheys, 
puuta/ha 

Koneen kesk~ . tehollinen 
ottoalue, m 

Menetelmä 
1 2 3 

Suhteellinen osuus 
tehoajasta 

15 18 17 
22 24 21 

16 20 19 
1 2 3 

13 9 7 
4 4 4 

71 77 71 

11 14 17 
18 9 12 

29 23 29 

100 100 100 
123 105 107 

- ======= 

7 .4 3 .9 3 . 4 

o . o67 o . o68 0 . 058 

3 .9 3 . 8 3.4 

422 483 405 

93 79 94 

Puun ottamis- ja käsittelyajoissa ei ole 
merkittävää menetelmäst ä johtuvaa eroa . 
Puukohtainen tehoaika on l ähes sama mene
telmissä 2 ja 3 . 4enetelmässä 1 puiden ja 
oksien siirtely sekä ajourien puuttumises
ta johtunut runsas mutkittelu siirtymisen 
yhteydessä nostivat tehoaikaa. 
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Kuva 4. Menetelmä 3 

Menetelmä 2 näyttää näistä kolmesta edulli
simmalta, koska menetelmässä 3 pienemmästä 
tehoajasta huolimatta kustannukset nousevat 
suuremmiksi esikasauksen vuoksi. 

Tuotokset 

Eri menetelmien tuotokset laskettiin Metsä
tehon tuotoslaskentasysteemin avulla . Työ
vaiheaikoina käytettiin aikatutkimuksesta 
saatuja graafisesti tasoitettuja , läpimit
tojen ja ottoetäisyyksien mukaan luokitel
tuja aikoja. 

Keskimääräiset tehotuntituotokset menetelmittäin 
ja maastoluokittain 

Maastoluokka I 

II 

III 

l 
Menetelmä 

2 3 

Tuotos, m3ftehotunti 

3 .66 

3 . 38 

4.42 
4 .10 

4.23 
4.o8 

3 .85 

Tuotokset rungon koon funktiona on esitetty 
kuvassa 5 . Menetelmissä 1 ja 2 siirtyminen 
II maastoluokasta II! maastoluokkaan alen
taa koneen tuotosta keskimäärin 8 %. t·fene
telmässä 3 vastaava tuotoksen aleneminen on 
6 %. Maastoluokan ollessa I tuotos kohoaa 
keskimäärin 4 % II maastoluokkaan verrat
tuna . 

Es i kasaus ei sanottavasti nostanut tuotos
ta . Pikemminkin se ylimäärä isenä työvai
heena vähentää huomattavasti menetelmän 
edullisuutta. Ottolaitteen rajallinen 
ulottuvuus voidaan ratkaista parhaiten pui
den suunnitelmallisella kaadolla, toimien 
kuten menetelmässä 2 . Kone tosin joutuu 
tällöin käsittelemään osan PUista latva 
edellä , mutta se ei merkitse~ästi hidasta 
työtä. 

Rungon koko , m3 

Kuva 5. Tvigg- prosessorin tehotunti
tuotokset eri menetelmissä maastoluo
kassa II 

Huomattavin tuotosta pienentävä tekijä on 
koneen automatiikan vajaakäyttö . Jäävien 
puiden varomiseksi kuljettaja j outuu seu
raamaan karsinta-katkootatapahtumaa lähes 
koko sen keston ajan. Tässä tutkimuksessa 
menetelmästä riippumatta vain keskimäärin 
30 % puista käsiteltiin automatiikkaa täy
dellisesti hyväksi käyttäen. 

Kustannukset 

Vertailtaessa konetyön kustannuksia ihmis
työn kustannuksiin käytettiin prosessorin 
kustannuksina 178 mk:aa/käyttötunti. Eril
liskaadosta tulee lisäkustannuksia 6 mk/m3 
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Rungon koko, m3 

Kuva 6 . Tvigg- prosessorin suh~eellise~ 
yksikkökustannukset ihmistyön kus•an
nuksiin verra~~uina 
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Ihmistyön kustannukset laskettiin voimassa 
olevien taksojen mukaisina, kun oletettiin 
tehtävän kuusikuitupuuta kourakasoihin ajo
uran varteen ajouravälin ollessa 15 ... 25 m 
ja tavaran tynkäkarsittua, silmävaraisesti 
katkottua, jossa ohjepituus on 2.6 ... 3.5 m. 

Kuvassa 6 (s. 3) konetyön kustannukset on 
esitetty suhteellisina verrattuna moottori
sahalla tapahtuvaan hakkuuseen . Koepals
t~illa oli rupgon keskikoko 0.058 ... 0.068 
m . Konekorjuun kustannukset nousivat 
näissä olosuhteissa keskimäärin kaksinker
taisiksi ihmistyön vastaaviin kustannuksiin 
verrattuina. 

KONEELLISEN KORJUUN TYÖJÄLKI 

Vaurioituneita puita eri menetelmin korja
tuilla koepalstoilla oli seuraavasti. 

Mene
telmä 

1 

2 

3 

Leimikkotiedot 

Vaurioi-
tuneita 
runkoja, 

kpl 

58 

33 
16 

Vauri-
oita, 
kpl/ha 

81 

51 

38 

Jäävän 
puuston 
tiheys, 

runk./ha 

580 

527 
667 

Vaurioit. 
rungot, 
%/jäävä 
puusto 

14.0 

9.7 

5.7 

Menetelmässä, jossa kone toimii palstalla 
ilman etukäteen suunniteltuja ajouria, vau
riot ovat selvästi suuremmat kuin menetel
missä, joissa ajourat ovat ennalta merkityt. 
Lähes kaikki vauriot olivat runkovaurioita. 

Metsäteho Review 17/1976 

Menetelmässä 1 8 % vaurioista oli latvus
j~ oksistovaurioita. Menetelmässä 3 kaik
ki vauriot olivat runkovaurioita. Juuri
vaurioita oli menetelmässä 1 5 % ja mene
telmässä 2 3 -%. Juurivaurioiden vähäinen 
määrä selittynee siitä, että maaperä oli 
kivinen ja sen kantavuus hyvä. 

Kaikki todetut juuri- ja oksistavauriot 
olivat lieviä, eikä niillä liene sanottavaa 
merkitystä leimikon tulevalle kehitykselle. 

Runkovaurioiden suhteelliset määrät eri 
menetelmissä olivat seuraavat. 

Nilaa Menetellilä 
Vaurion paljastunut, 1 2 3 
laatu cm2 % vaurioista 

Vakava ~ 201 39 27 37 
Vakavahko 51 ... 200 45 55 38 
Lievä ~ 50 16 18 25 

Verrattuna jäävään puustoon leimikon koko
naisvauriot jäivät suhteellisen pieniksi. 

PÄÄTELMIÄ 

Vertailtaessa eri menetelmiä kustannuslas
kelman pohjalta on menetelmään 3 lisättävä 
esikasauskustannukset, joten edullisimmalta 
näyttää menetelmä 2. Vaurioiden aiheutta
mia taloudellisia menetyksiä on vaikea ar
vioida täsmällisesti, mutta menetelmän 2 
edullisuus muihin verrattuna on tässäkin 
suhteessa ilmeinen. 

USE OF TiiE 1VIGG PROCESSffi Itl TiiltfHf\GS 

The study examines the outputs and costs of 
the Tvigg processor in thinnings using the 
following methods. Method 1: The processor 
operated in the cutting area without pre
marked strip roads ( Fig. 2). Method 2: 
The processor operated in the strip road 
(Fig. 3). Method 3: The processor oper
ated in the strip road alongside which the 
timber had been winched (Fig . 4). 

None of tbe methods studied is economically 
competitive compared witb labour-intensive 
thinning metbod . 

Compared wi th the residual growing stock, 
the total damage was relatively slight with 
all the metbods . 

METSÄTEHO SUOMEN METSATEOLLISUUOEN KESKUSUITTO RY:N METSATYONTUTKIMUSOSASTO 
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