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Metsäteho sai vuonna 1976 maa- ja metsätalousministeriöitä metsäteol lisuudelta perittyjä suhdannepidätysvaroja
puuntuotannon tehostamiseen liittyvään
tutkimus - ja kehittämistyöhön . Näillä
varoil l a käynnistettiin mm. kuusi kas vatusmetsien puunkorjuutöiden kehittämiseen tähtäävää projektia . Kun ke hittämistyön tulokset a l kavat jo näkyä,
tarkastellaan seuraavassa projektien
puitteissa valmistettuja korjuukoneita
ja niistä saatuja ensivaikutelmia.

KEHITTÄMISKOHTEET
1.

Rovaniemen Konepaja Ky:n
N EMO-metsätraktori

Nemo (kuva 1) on keskikokoinen kas vatusmets ien metsäkuljetusajoneuvoksi
tarkoitettu kuormatraktori , jonka erikoisuuksia ovat kääntöpöytäkiinnityksiset, kumipäällysteisillä teloilla
varustetut etu- ja takatelit , kokonaan
hydrostaattinen voimansiirto sekä etuja takapään erillinen ohjausmahdollisuus. Rahoituksella tuettiin traktorin saattamista koekäyttövaiheeseen .
Metsähallituksen kehittämisjaosto teki
traktorista käyttötutkimuksen ja Metsäteho kaksi lyhyttä koeajoa. Trakto rin eduikai todettiin pieni pintapaine ,
mahdollisuus "pehmeään" liikkeellelähtöön ja ajoon sekä jäykästä runkorakenteesta huolimatta verraten hyvä ohjattavuus . Heikkouksiksi havaittiin
telojen kumipäällysteen nopea kuluminen, voimankäytön huono hyötysuhde ja
siitä osittain johtuva pieni kuormaus kyky . Koneen ajonopeudeksi 3 tonnin
kuormalla saatiin helpohkossa metsä-

maastossa 1 ••• 2 m/s ja
nousuksi + 18

%.

suurimmaksi

Traktorista valmistui myönnetyllä rahoituksella tavoitteeksi asetettu kokeilukelpoinen prototyyppi. Tr akto rin
jatkokehittely r~~ppuu valmistajasta
ja toisaalta käyttäjien mielenkiinnosta tämäntapaista metsätraktoria kohtaan .

2.

MAKERI-harvesteri

Kehittämisen kohteena oli Makeri -pientraktoriin asennettava harvesteriosa .
Tarkoituksena oli saada aikaan pientraktorialustainen, lähinnä ensimmäiseen harvennukseen sopiva, kevyt ja
"halpa" harvesteri. Kaato - karsintakatkootalaite (kuva 2) käsittelee yhtä
puuta kerrallaan. Lähtökohtana olivat
alhaisemmat aikakustannukset kuin joukkokäsittelyyn tarkoitetuissa yhdistel missä. Laitteessa on hydraulisesti
toimivat kaatoterät ,
jotka toimivat
myös katkontaelimenä. Puut syötetään
karsiota t erien läpi kahdella syöttö rullalla. Ka rsio taterät toimivat kaadon tuki- ja tarttumaeliminä. Kaato karsinta-katkootalaitetta voidaan kallistaa sekä pysty- että sivusuunnassa,
mikä mahdollistaa usean kaatosuunnan
valitsemisen traktoria kääntämättä .
Käsiteltävän puun enimmäisläpimitta on
rajattu 22 cm: ksi. Kokeissa yksikkö
on osoittautunut teknisesti hyvin toi mivaksi. Taloudellisuuden arviointi
on toistaiseksi ennenaikaista, koska
tulos riippuu paitsi tuotoksista ja
kustannuksista myös maaperään ja puustoon kohdistuvista vahingoista . Alustavien arv3oiden mukaan yksikön tuotos
on 3 ••• 6 m /h puusto- ja leimikkotekijöiden mukaan.
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3.

Kuva 1. Rovaniemen Konepaja Ky:n rakentama Nemo metsätraktori . Kaikki va.lok. Metsäteho

F 1N KO-karsinta-katkontalaite

Yhdeksi harvennuskorjuun vaihtoehtoiseksi laiteratkaisuksi todettiin puomisovitteinen Finko -karsinta-katkontalaite (kuva 3). Sen erikoisuuksia
ovat neljä syöttörullaa usean pienen
puun käsi ttelemiseksi yh.täaikaa ja
mahdollisuus käsitellä puu latva edellä. Teknisesti onnistuneena voidaan
pitää myös mahdollisuutta tukea laite
maahan käsittelyn ajaksi . Karsintaeliminä ovat tavanomaiset veitsiterät.
Katkaisu tapahtuu ketjusahalla . Perusajatuksena on, että laite toimii
ajouralta käsin ja käsittelee puun
palstalla tai ajo uran tuntumassa . Näi n
vältetään peruakoneen palstalla liikkumisesta aiheutuvat vahingot . Puustovaurioita v ähentää lisäksi käsitel tävien puiden vähäinen liikuttelutarve
palstalla.
Myös Finko - ka r sinta- katkontalaitteen
tekninen toteutus ja valmiusaste
osoittautuivat al ustavisaa kokeil uissa
myönteisiks i. Laite voidaan asentaa
l ähes kaikkiin tavanomaisiin k uormaimiin r ajoituksena laitteen noin 500
kg : n paino . Koska laite pystyy käsitte l emään puun myös l atva edellä , riittää kuormaimen ulottuvuudeksi 30 m:n
ajouraväliä käytettäessä 8 ••• 10 m.

Kuva 2. Makeri - harvesteri, kehittänyt ja rakentanut
Ky M. Laine

Käsiteltävän puun läpimitta saa olla
korke i ntaan 35 cm. Arvioitu tuotos
harvennusolosuhteissa on työvaikeuste kijöiden mukaan 5 ••• 10 m3/h.
Tällä
tuotostasolla taloudelliset käyttönäkymät vaikuttavat melko hyviltä , kun
lisäksi otetaan huomioon mahdollisuus
monipuoliseen lajitteluun , hyvään kasaukseen ja vähäisiin puustovaurioihin .

4.

TTS-kuormatraktoriprosessori

Tavoitteeksi asetettiin kuormatrakto riin asennettava pienikokoinen karsinta-katkootalaite siten , että kuormati laa voitaisiin käyttää käsitellyn puutavaran kuljetukseen . Lisätavoitteena
oli usean puun yhtäaikainen karsinta
ja katkonta . Menetelmätavoitteena oli
kaadettujen puiden syöttö riittävän
pitkällä kuormaimel la karsinta- katko n talaitteeseen , valmistetun puutavaran
kasaus ajouran toiselle puolelle j a
välitön kuorma aminen sekä metsäkulje tus .

Kuva J . Pinko-kars1nta-katkontala1te, ideoinut
Sakari Mononen ja rakentanut SR- Kone Oy

2

Kokeilussa oleva prototyyppi (kuva 4)
on sijoit ettu t raktorin ohjaamon t aakse ja kuormai n sijaitsee ohjaamon katolla. Jos kuormatilaa aiotaan käyt-

tää hyväksi, ratkaisu vaikuttaa luonnolliselta. Tekninen ratkaisu ei ole
vielä edennyt aivan yhtä pitkälle kuin
edellä mainituissa laitteissa. Eniten
vaike uksia pr o t o tyypissä on aiheuttanut useamman puun yhtäaikaisen syötön
ja karsinnan tyydyttävä ratkais eminen .
Laitt e essa on kokeiltu melko perinteistä karsin ta teräratka isua , mutta
muutoksia on tulossa. Syöttö tapahtuu
kahdella kiinteäl l ä ja yhdellä liikkuvalla, ylhäältä painotetulla piikkirullalla. Katka isue limenä on giljo tiinityyppinen terä ja latvan katkai su perustuu lentävään veitsikatkaisuun .
Käsiteltävän puun suurin läpimitta on
30 cm.

-"

Koska prototyyppi on vie lä teknisesti
keskeneräinen, ei laitetta ole päästy
varsinaisesti testaamaan. Tämän takia
sen toimivuudesta samoin kuin sen tai
siihen liittyvien menetelmien taloudellisuudesta ei ole mahdollista vielä
tehdä päätelmiä.

5.

Kuva 4. TTS-kuormatraktoriproseesorin ensimmäinen
prototyyppi, rakentanut Työtehoseura ry.

MARTTII N 1-harvesteri

Jo aikaisemmin päätehakkuissa käyttöön
tullut Marttiini -prosessori (kuva 5)
on pienen kokonsa ja joukkokäsittelymahdollisuutensa a nsiosta herättänyt
mielenkiintoa myös harvennusolosuhtei siin sopivana monitoimikoneena . Val mistaja esitti prosessorin varustamista nk. varastoivalla k a atolaitteella ,
joka asennettaisiin jatketun liukupuo mikuormaimen päähän. Tarkoituksena
oli saada aikaan toiseen ja kolmanteen
harvennukseen sopiva harvesteri . Vaatimuksena esitettiin vähintään kahden
kuitupuunkokoisen puun varastointiin
pystyvä kaatolaite . Sen lisäksi edellytettiin sahakatkaisua sahapuita varten, liukupuomikuormaimen jatkamista
13 ••• 15 m:iin ajouralta toimimisen takia sekä vähintään kahden puun samanaikaiseen karsintaan ja katkontaan
pystyvää karsinta - katkontalinjaa .
Koneen rakennustyö on vielä kesken , ja
aikataulun mukaan kone on valmis koeajoihin kesäkuussa 1978. Rakennusvaiheessa näyttää siltä, että yhtenä
ongelmana tulee olemaan kaatolaitteen
suurehko paino, kun toimitaan 13 ••• 15
m1n kuormainpituudella. Jos tekninen
ratkaisu onnistutaan toteuttamaan asetettujen vaatimusten mukaisesti, on
koneella mahdollista päästä taloudelliseen toimintaan ainakin väljennysluonteisissa leimikko-olosuhteissa,
mahdollisesti myös aikaisemmissa harvennuksissa.

Kuva 5 . L. Marttiini- Yhtymän kevyt proseeeori,
josta on kehittymässä väljennysmetsien korjuuseen
soveltuva harvesteri

Kuva 6. Valmet Oy:n yhdessä Enso - Gutzeit Osakeyhtiön, L. Mart tiini - Yhtymän ja Työtehoseura ry:n
kansaa kokoamaa kasvatusmetsien korjuun kaatokasausyksikön kaatopää

6.

VALMET-TTS-kaato-kasauslaite

Kasvatusmetsissä tapahtuvan kaadon ja
kasauksen koneellistamiseksi on aikaisemmin kokeiltu varastoivalla kaatolaitteella varustettua pientraktoria.
Yhtenä haittana on tällöin pidetty
pientraktorin sulan maan aikana aiheuttamia juuristovaurioita. Niiden
välttämiseksi lähdettiin Valmet-TTSkaato-kasauslaitteen (kuva~ s. 3)kehittelyssä siitä, että kaato ja kasaus
voitaisiin tehdä ajouralta käsin.
Kaato-kasausyksikkö koottiin asentamalla TTS-kaatolaite Marttiinin vahvistettuun liukupuomikuorm ~i m ee n. Peruskoneena on tässä tapauksessa Valmet CK
-traktori,
jonka raideleveyttä on lisätty ja johon on asennettu lisäpainoja vakavuuden parantamiseksi. Kaatolaitteen alle on rakennettu teräslevystä erityinen jalas, jolla lait e
voidaan tukea maahan. Kaadettavan
puun suurin läpimitta on prototyyppikoneessa 22 cm ja enimmäisetäisyys 11
m. Käytännön työskentelyssä ulottuvuutta joudutaan lisäämään jonkin verran, kun toimitaan 30 m:n ajouravälillä. Tässä vaiheessa liukupuomikuormaimen nykyinen vakiopituus on
katsottu riittäväksi, koska kyseessä
on tämän teknisen ratkaisun periaatteellinen kokeilu. Koska konetta ei
ole vielä kokeiltu käytännössä, ei sen
kelpoisuudesta voida esittää arvioita.

TARKASTELUA
Kasvatusmetsien puunkorjuun kehittämisprojektin kohteita valittaessa huomiota kiinnitettiin mm. hyödyntämismahdollisuuteen ensisijaisesti kotimaassa.
Arvosteluperusteita olivat lisäksi ke hittä jän ja valmistajan ma hdollisuus
toteuttaa hanke, kohteen niveltyminen
ole v i in korjuuratkais uihin, käytön
tekniikka ja taloudellisuus jne . Tärkeänä pidettiin myös sitä, että nämä

koneet ja laitteet edustaisivat toisistaan poikkeavia vaihtoehtoja . Harvennusmetsien koneellistamisessa kyseeseen tulevia r atkaisuja haluttiin nimittäin kokeilla käytännössä mahdollisimman monipuolisesti.
Kehitteillä olevista koneista v ain
Nemo-metsätraktori sopii pelkästään metsäkulj etuks e en, mutta TTS -kuor•na trakt oriprosessorissa on mahdollista kytkeä hakkuu ja metsäkuljetus välittömäs ti toisiinsa. Ainoastaan Makeri-pientraktoriha r veste ri t oimii palstalla ja
on myöskin ainoa monitoimiko ne,
jossa
taloudelliseen lopputulokseen on pyritty ilman joukkokäsittelyvaatimusta.
Neljässä muuss a monitoimikoneessa tavoitteina ovat olleet toimiminen ajouralta käsin ja joukkokäsittely . Marttiini-harveste ria lukuun ottamatta monitoimikoneet on tarkoitettu e nsisijaisesti ensimmäisen harvennuksen
puunkorjuuse e n, minkä vuoksi käsiteltävän puun enimmäisläpimitta on r a jattu l ähinnä kuitupuurunko jen koon
mukaan . Vaikka tämä käytännössä rajoitt aaki n käy t t öaluetta, on kevyttä rakenne tta tässä vaiheessa pidetty t ä rlceämpänä . Kaikille ratkaisuille on
yhteistä myös se, että käsitelty puutavara voidaan kasata metsäkuljetusta
v a rten, joskin kasau ksen laadussa on
t oistaiseksi er oja . Sama koskee puutavaran lajitt e lua käsittelyn yhteydessä.
On e nnenaikaista arvioida , mitkä nyt
rahoit e tuista koneista ja l ai tt e ista
osoittautuvat hyviksi harvennus metsi e n
puunkorjuun ~onee llistam isratkaisuiksi.
Kehitetyt perusratkaisut ovat kaikki
teknisesti lupaavia ja yksityiskohdat
tul ev at mahdollisissa s a rjako neissa
varmasti huomattavastikin muuttumaan.
Jatkokeh i ttely määräytyy kuitenkin
pääasiassa taloudel listen näkökohtien
mukaan . Lisäperu-3teita ov at sop e utuminen puuston kasvatuksellisiin kehyksiin ja ergonomiset ominaisuudet.
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MACHINES FOR THINNINGS
The study surveys six Finnish machines
for the harvesting of thinnings. All
the machines are prototypes. They are:
Fig. 1. Nemo forwarder, Manufacturer:
Rovaniemen Konepaja Ky; 2. Makeri
harvester. Manufacturer : Ky. M. Laine;
3. Finko delimbing-bucking device.
Manutacturer: SR-Kone Oy; 4. TTS
forwarder-processor.
Manufacturer:
Työtehoseura ry.J 5. Marttiini har-
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vester which is the light-weight proc e ssor seen in the picture with an a ccumulating felling device installed at
the end of the slide-boom loader. Manufacturer: L. Marttiini-Yhtymä;
6. Valmet TTS Felling-bunching deTice.
Manutacturer: Valaet Oy in cooperation
with E.nso-Gut ze it Osakeyhti ö , L. Marttiini-Yhtymä and Työtehoseura ry. (All
photos by Metsäteho )
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