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Tutkimus Liittyy Pohjoismaiden neuvoston 
~loitteesta Norjassa~ Ruotsissa~ Suomessa 
Ja Tanskassa Pohjoismaiden ministerineuvos
~o~ rahoittamina suoritettaviin yhteispoh
Jo~smaisiin metsäteknisiin kehitt~istutki
muksiin. Näiden tutkimusten koordinaatio
elin on Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd 
(NSR) . Tutkimus kuuluu harvennuspuun kor
juuta koskevaan projektiin~ jonka johtava 
maa on Ruotsi . 

Metsätraktorin kuoromaimen kouran sijalle 
asennettavan Finko 35 -kuormainprosessorin 
keskim~äräinen tehotuntituotos oLi kuusival
taisessa avohakkuuleimikossa 9 . 0 m3~ kun 
rungon keskikoko oLi 0. 106 m3~ maastoluokka 
1 ja leimikon tiheys 1 200 runkoa/ha. Kun 
~ngon3 koko oli 0.150 m3~ tuottavuus oli 
1 •. 5 m /tehotunti~ ja rungon koon oLlessa 
0.250 m3~ tuottavuus oli 16.0 m3/tehotunti . 
Puutavara vaLmistettiin noin 6-metriseksi 
lajitellen puuLajit eroiLLeen. 

Harvennushakkuussa keskimääräinen tuottavuus 
oli kuusta käsiteltäessä 7. 5 m3/tehotunti 
ja mäntyä käsiteltäessä 6.3 m3/tehotunti~ 
kun rungon keskikoko oli 0. 080 m3~ maasto
L~okka 1 ja ajouraväLi 30 m. Puutavara val
mstettiin noin 3-metriseksi ajouran var
teen kasaten. 

Finko 35 -kuormainprosessori on metsn trak
t~:in kuormaimeen asennettava, jatkuvasyöt
~Olnen monitoimikone, joka karsii, katkoo 
Ja kasaa kaadettuja puita ja pystyy käsit
t~lemään niitä myö s latva edellä. Kehi ttä
ml~työn tavoitteena on ollut myös pienten 
PUlden joukkokäsittelyn mahdollis taminen . 
Konetyyppi soveltuu l ähinnä kasvatushakkuu
leimikoihin ja keskirungoltaan pieniin p~ä
tehakkuuleimikoihin . Finko 35 :tä on kehi
tetty edelleen sarjakoneasteelle nimellä 
Finko 50. 

Valmistaja: Finncombi Ky 

Myyjä : 

Hinta: 

Käytössä: 

Keskusosuusliike Hankkija 

30 .10 .1980 asennettuna 215 000 
mk , jos me tsä trak torissa on val
miina tarvittava hydraulinen 
esiohjaus, ja 265 000 mk , jos 
hydraulista esiohjausta ei ole 
valmiina 

30 .10 .1980 2 kpl 

TUTKIMINEN 

Finko 35 -kuormainprosessoria testattiin 
talvella ja kevää llä 1980 viidellä Kajaani 
Oy:n harvennus- ja avohakkuutyömaalla Ka
jaanissa ja Sotkamossa. Harvennushakkuu
leimikot olivat joko mänty- tai kuusileimi 
koita. 

Koneyhdistelmän alustakoneena oli Valmet 
882 K -kuormatraktori varustettuna teloilla 
sekä eteen asennetuilla lisäpyörillä. Finko 
35 -kuormainprosessori oli asennettu vahven
nettuun RKP 6500 -nivelpuomikuor maimeen , jo
ka vuorostaan oli sijoitettu alustakoneen 
takatelin päälle. Koneyhdis t elMä t yöskenteli 
ajouraa perä edellä ajaen. Prosessoriyksi
kön prototyyppi, Finko 1 ., on esitetty yksi
tyiskohtaisesti Metsä tehon katsauksessa 
13/1978 . 

Koneyhd istelmän omisti suomussalmelainen 
me tsäkoneurakoi tsi ja Xauno Holappa . Konetta 
käytti avohakkuutyömailla kaks i kuljettajaa . 
Toisella oli 9 kk :n ja toisella 3 viikon 
kokemus kuormainprosessorityöskentelystä . 
Harvennushakkuutyömailla kuljettajien koke
mus oli vastaavasti 3 kk ja 1 kk . 
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Avohakkuuaineisto käsitti 483 työpistettä. 
Kuusia oli 1 263 kpl, mäntyjä 119 k~l ja 
lehtipuita 545 kpl, yhteensä 204.5 m . Lei
mikoiden tiheys oli keskimäärin 1 200 run
koa/ha, vaihteluväli 780 - 1 500 runkoa/ha. 
Harvennushakkuuaineisto käsitti 229 työpis
tettä, 376 kpl kuusia ja 672 kpl mäntyjä, 
yhteensä 92.5 m3. 

TUtkimusty~maiden ty~vaikeustekijat 

Avohakkuu Harvennushakkuu 

Leimikkotyyppi 

Leimikon3keski- *) 
runko, m 

kuusivaltainen kuusi 

- koko leimikko 
- kuusi 
- mänty 
- lehtipu~ 

Leimikon tiheys, 
poistettavia runkoja/ha 

Haasteluokka 

Lunta, cm 

0.106 0.080 
0.123 0.080 
0.104 
0.068 

200 

50 - 60 

550 

1 

•)Kuormainprosessorilla käsitelty aineisto 

TUTKIMUSTULOKSET 

Avohakkuu 

mänty 

0.093 

0 . 093 

600 

Puutavara valmistettiin noin 6-metriseksi 
lajitellen puulajit eri kasoihin kuvan 1 
osoittaman työmenetelmän mukaisesti·. Järeät 
mäntytukkirungot oli joko j ä tetty pystyyn 
tai valmistettu puutavaralajeiksi manuaali
sesti. 

Ajanmenekki- ja tuottavuustulokset on paino
tettu tutkimusleimikoiden puulajisuhteella. 

Kuva 1. Työmenetelmä avohakkuussa. AjouravAli 8- 12m; 
kaikkien puiden kaato koneen etenemissuuntaan; työskentely 
kaistoittain; puiden käsittely tyvi edellä; lajittelu 
ja kasaus joko samalle tai vastakkaiselle puolelle ajo
uraa puun kasvupaikkaan nähden 
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Ajanmenekki avohakkuuasa 

Työnvaihe 

PUUKOHTAISET AJAT 

Honitoimiosan siirto + 
tarttuminen puuhun 

Moni toimiosan siirto 
puun kanssa 

Karsinta + katkonta 

Järjestelyt 

Häiriöt 

Yhteensä 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 

Siirtyminen 

TEHOAIKA YHTEENSÄ 

Tuottavuus, 
runkoa/tehotunti 

Kuljettaja 1 

cmin/puu % 

12.0 21.1 

5.5 9.7 

27.3 48.2 

1.4 2 .5 

1.6 2 .8 

47 .8 84 .3 

8.9 15.7 

56.7 100.0 

105.8 

Kuljettaja 2 

cmin/puu % 

18.3 22.4 

12.1 14.8 

31.0 38.0 

7.0 8.6 

3.5 4.3 

71.9 88 .1 

9.7 11.9 

81.6 100.0 

73.5 

Kuvassa 2 on esitetty avohakkuuaineistosta 
laskettu tehotuntituotoksen riippuvuus run
gon koosta kuljettajien painotettuna keski
arvona. 

Finko 35 -kuormainprosessor~n tuottavuus oli 
t ässä tutkimuksessa 9j0 m /tehotunti, kun 
rungon koko oli 0.106 m , 11.5 m3/tehotunti, 
kun rungon koko oli 0.150 m3, ja 16.0 m3/ 
tehotunti rungon koon ollessa 0.250 m3. 

Työnvaiheiden onnistuneella lomittamisella 
päästäneen 15 - 25 % suurempiin tehotunti
tuotoksiin; esimerkiksi jos karsinta aloite
taan jo silloin, kun monitoimiosaa siirre
tään puun kanssa varsinaiselle puun käsit
telypaikalle. Ristiin kaadetut puut ja pien
ten puiden yksittäiskäsittely pienentävä t 
puolestaan huomattavasti tehotuntituotosta. 
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Kuva 2. Rungon koon vaikutus Finko 35 - kuormainproses
sori n tehotuntituotoks iin avohakkuussa. Lei ~ikon ti heys 
1 200 runkoa/ha . maastoluokka 1 



Harvennushakkuu 

Työmenetelmänä käytettiin kuvan 3 osoittamaa 
menetelmää. Puutavara valmistettiin noin 
3-metriseksi ajouran varteen kasaten. 

Poistettavat puut kaadettiin noin 45°:n kul
maan ajouraan nähden. Ajouralla tai kuormai
men ulottuvilla kasvavat puut kaadettiin 
uralta poispäin. Kauempana olevat puut 
kaadettiin latva ajouralle pa1n, lyhyet 
poikkeuksellisesti kohtisuoraan. 

Käsiteltäessä puuta latva edellä sitä vedä
tettiin ensin karsinta terien l äpi noin 1 met
ri ja katkaistiin latva. Sitten puu siirret
tiin varsinaiselle käsittelypaikalle kuor
mainta kääntämällä tai vedättämällä saman
aikaisesti syöttörullilla karsintaterien l ä
pi. Oksat ja latvukset jäivä t kuvan 3 työ
menetelmää käytettäessä pääosin ajouralle, 
jolloin juuristavauriot vähenivä t. 

Seuraavassa aika-analyysissä kuljettajakoh
~ainen erittely on j ä tetty pois, koska kul
Jettajilla oli harvennushakkuussa melko yh
täläinen kokemus kuormainprosessorityösken
telystä . 

Ajanmenekki harvennushakkuussa 

Työnvaihe Kuusi Mänty 

cmin/puu % cmi n/puu % 

PUUKOHTAISET AJAT 

Honitoimiosan s iirto + 
tarttuminen puuhun 15 . 3 24 . 0 18 . 7 22.6 

~loni toiTiliosan s iirto 
puun kanssa 10 . 7 16 . 7 15 . 7 19 . 0 

Karsinta + katkonta 24 . 0 37 . 6 29 . 5 35. 7 

Järjestelyt 4 . 6 7 . 2 6 . 9 8 . 3 

Häiriö t 1.8 2 . 8 3. 0 3.6 

Yhteensä 56 . 4 88 . 3 73 .8 89 . 2 

TYÖPISTEKOHTAISET AJAT 

Siirtyminen 7 . 5 11.7 8 . 9 10 . 8 

TEHOAIKA YHTEENSÄ 63 . 9 100 . 0 82.7 100 . 0 

···········----------------------------------------------Tuottavuus, 
runkoa/ t ehot unt i 93 . 9 72.6 

Kuvassa 4 on esi t e tty harvennushakkuua ine i s
tosta l a skettu t ehotuntituotoksen riippuvuus 
rungon koosta kuusen ja männyn osalta, erik
seen tyvi ja latva edellä käsiteltäessä . 

Harvennushakkuussa keskimäär ä inen tuottavuus 
~li kuusta käsite ltäessä 7. 5 m3/tehotunti 
Ja mäntyä käsiteltäessä 6.3 m3/tehotunti, 
~un rungon koko oli 0.080 m3 , maastoluokka 1 
Ja ajouraväli 30 m. 

Käsittely latva edellä pienensi t uottavuut
ta kuusen osalta 6 - 18 % j a männyn osalta 
13 - 23 % rungon koon mukaan ver rattuna kä
s~ttelyyn tyvi edellä . Suurioksaiset männyt 
P1enensivät t uott avuutta selväs t i . 

Kuva 3. Työmenetelmä harvennushakkuussa. Ajouravä l i 30m , 
ajoura 4 m leveä ; kaato 45° :n kulmaan a jouraan nähden; 
kuormai men ulottuvil la kasvavi en puiden kaato ura l ta POis
pa1n• käsittely tyvi ede l l ä ; kauempana ol ev i en puiden 
kaato latva uralle räin. lyhyet puut koht i suoraan , käsi t 
tely latva ede l l ä ; lähekkäin olevi en pienten puiden 
kaato-kasaus vierekkäin . joukkokäs i ttely; l a ji tte lu ja 
kasaus yleensä vastakkai se l le puo le ll e a jnuraa puun 
kasvupaikkaan nähden 

Enimmät jääviin puihin kohdistuneet vauriot 
olivat puun tyvestä 3 metrin korkeuteen ja 
sijaitsivat 2 metrin sisällä ajouran reunas
ta . Kuormaimen aiheuttamat vauriot olivat 
yleisimpiä . Vauriot olivat melko harvassa, 
kun kuormainprosessoria käytti tottuneempi 
kuljettaja. Koska kuljettajat olivat ver
raten vähän harjaantuneita kyseiseen työ
menetelmään, vaurioita ei analysoitu yksi
tyiskohtaisesti. 
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Kuva 4 . Runqon koon vaikut us Finko 35 - kuormainproses
sor i n t ehotunt i t uot oksiin harvennushakkuussa. Maast o
luokka 1, ajouravä li 30 m 
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KUSTANNUKSET 

Kuormainprosessorien taloudellisia käyttö
alueita ja kustannusriippuvuuksia on käsi
telty tämän tutkimuksen tuottavuustietoihin 
perustuen Metsätehon katsauksessa 18/1980. 

LAITTEEN ARVOSTELUA 
PUUTAVARAN VALMISTUKSEN KANNALTA 

- Järeäpuustoisissa leimikoissa käyttöä ra
joittaa käsiteltävän puun läpimitta; kar
siotaterien mukainen rajoitus on 45 cm. 

-Pienikokoinen ja joustava liikutella kas
vatettavan puuston seassa. 

-Puun käsittely voidaan aloittaa vasta ok
sien kohdalta. 

- Suuri paino rasittaa kuormainta. 

- Kaadetut puut voivat periaatteessa olla 
missä suunnassa tahansa. 

-Mahdollistaa kasvatushakkuuleimikoissa 
30 metrin ajouravälin, koska pystyy kä
sittelemään puita myös latva edellä. Eril
listä esikasausta ei tarvita. 

-Havupuun käsittely latva edellä on teho
tuntituotokseltaan 6 - 23 % pienempi kuin 
käsittely tyvi edellä. 

-Useamman pienen puun joukkokäsittely suu
rentaa tuottavuutta huomattavasti. 

-Kuusen karsinnan jälki on hyvä, männyn 
tyydyttävä. 

Syöttörullat luistavat jonkin verran suu
rioksaisia, lähinnä mäntyjä ja lehtipuita 
käsiteltäessä, jolloin karsinta saattaa 
keskeytyä. 

- Mutkaisten ja vikaisten puiden käsittely on 
kouramaisen rakenteen johdosta joustavaa. 

- Katkonta ja kasaus välittömästi puutava
rarnuodostelrnan yhteydessä. Lajittelujäl
ki on erittäin hyvä. 

Metsäteho Review 22/1980 

- Näkyvyys harvennusmetsäolosuhteissa ohjaa
mosta käsiteltävään puuhun on huono. Nä
kyvyyttä parantavat esim. alustakoneen 
rungon lyhentäminen ja/tai kuormaimen pai
kan muuttaminen lähemmäksi kuljettajaa se
kä työskentelyn mahdollistaminen myös ajo
uralla ohjaamon etupuolella. 

-Kuljettajan taito 1a kokemus näyttää vai
kuttavan tuottavuuteen kuorrnainprosessori
työskentelyssä enemmän kuin "perinteisessä" 
prosessorityöskentelyssä. 

- Työnvaiheiden lomittaminen edellyttää har
jaanousta (esim. karsitaan jo silloin, kun 
monitoimiosaa siirretään puun kanssa). 

- Kuormainprosessorilla valmistettavat run
got ovat enimmäkseen kuitupuurunkoja, joi
den vaurioitumisesta syöttölaitteissa ei 
ole merkitystä . Sahatavaran arvoa syöttö
rullien aiheuttamat vauriot voivat tosin 
alentaa. 

TÄRKEIMMÄT MUUTOKSET 
FINKO 1 :seen VERRATTUNA 

- Kääntökulma suurentunut 230°:sta 300°:seen. 

-Noin 20 cm kapeampi kourien ollessa auki. 

- Karsintateriä levenne tty. 

- Hydraulipumppua 
nettu, jolloin 
sahan nopeus ja 

ja sahan letkuja suuren
sekä syöttörullien että 

voima lisääntynyt . 

Syöttörullat pyörivät tahdistetusti sekä 
eteen- että taaksepäin uusien virtauksen
jakoventtiilien johdosta. 

Syöttörullien keskinäistä kulmaa muunnet
tu suurten runkojen käsittelyn paranta
miseksi. 

- Suurin karsintaläpimitta on nostettu 
45 cm:iin. 

FINKO 35 PROCESSING-t-EAD An SR Project 

The study is associated with the joint Nordic forest 
technology development studies to be conducted on the 
initiative of the Nordic Council in Denmark, Finland, 
Norway and Sweden and financed by the Nordic Counci1 of 
Minis ters. The coordinating organ for these studies is 
the Nordiska Skogsarbetsstudiernas Råd (NSR). This 
study is part of the project, concerning mechanisation 
of the harvesting of timber removed by thinni ng . The 
leading country of the project is Sweden. 

The Finko 35 processing-head is continuously fed multi
purpose logging device mounted in place of the grapple 
of the forwarder loader. It delimbs, bucks and bunches 
felled trees and can handle them also top foremost. The 
aim of the development work has included also the feasi
bility of mass handling of small-sized trees . The ma
chine type is suitable mainly for use in intermediate
cutting stands and final-cutting stands comprising 
trees of medium stem size. 

The average output per effective hour of the Finko 35 
was 9.0 solid m3 in spruce-dominate~ clear-cutting stands 
when the mean stem size was 0.106 m (s) , terrain class 1 
and stand densit~ 1,200 stems/hectare. When the stem 
size was 0.150 m (s) the output was 11.~ m3 (s) per 
e~fective hour and for stem size 0 . 250 m (s) it was 16.0 
m (s) per effective hour. The timber was bucked into 
about 6-m 1ogs and the tree species were sorted. 

The average output in t h innings was 7.5 m3 (s} per ef
fective hour for spruce and 6.3 m3 (s) for pine when 
the average stem size was 0 . 080 m3 (s), terrain c1ass 1 
and strip road spacing 30 m. The timber was bucked into 
about 3-m 1ogs and bunched a1ongside the strip road. 
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