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MONITOI Ml KONEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 
MYÖHEMMISSÄ HARVENNUKSISSA 

Markku Mäkelä 

Aikatutkimusten mukaan kuormainprosessorei 
den tuotos harvennushakkuis a ei suuresti 
poikkea niiden tuotoksista päätehakkuiden 
vastaavissa olosuhteissa . Harvennushakkuis 
sa Marttiini- prosessorin tuota alentui 
5 - 25 % j a Bruunett- prosessorin 6 - 35 % 
vastaavista tuotoksista päätehakkui ssa . 

Monitoimikonei ta kuormainprosessorit sovel
tuvat parhaiten sekä rakenteeltaan että yk
sikkökustannuksiltaan harvennushakkuisiin . 
Myös ns . taskuttomien pro es oreiden käyttö 
on teknisesti mahdollista . Korjuukustannuk
siltaan monitoimikonekorjuuketjut eivät ole 
toistaiseksi pääsääntöi e ti kilpailukykyi
siä ihmi työvaltai ten har ennushakkuumene
telmien kanssa . 

JOHDANTO 

Monitoimikoneita on hankittu sellaisille 
alueille, joilla niitä ei kaikkina vuoden
aikoina pystytä työllistämään päätehakkuissa . 
Silloin niitä on joko seisotettava tai ne on 
ohjattava harvennushakkuis iin. Ennakoitu 
harvennushakkuiden määrän tuntuva lisäämis
tarve myös aiheuttaa aikanaan paineita moni
toimikoneiden käyttöön myöhemmissä harven
nuksissa (poist]ttavien puiden rungon keski
koko yli 100 dm : n ja jäävä puusto alle 600 
runkoa/ha) . 

Monitoimikoneen käyttö myöhemmissä harven
nuksissa ei ole yleensä taloudellisesti kan
nattavaa . Kun harvennuksissa käytetään pää
tehakkuissa vajaatyöllistettyä monitoimiko
netta, kustannuksia tarkasteltaessa on otet
tava huomioon myös vaihtoehtoisen koneen 
seisottamisesta urakanantajayritykselle sekä 
urakoitsijalle aiheutuvat välittömät ja vä
lilliset kustannukset . 

Tämä selvitys kuormainprosessoreiden ja tas
kuttomien prosessoreiden käyttömahdollisuuk
sista myöhemmissä harvennuksissa perustuu 

Metsätehon ja Metsähallituksen kehittämis
jaoston suorittamiin aikatutkimuksiin sekä 
yrityskohtaisissa kokeiluissa saatuihin ko
kemuksiin . 

KUORMAINPROSESSORIT 

Kuormainprosessorit on suunniteltu harven
nushakkuiden monitoimikoneiksi. Suomessa 
osaa koneista käytetään kuitenkin pelkästään 
päätehakkuissa, osa työskentelee sekä pääte
että harvennushakkuis sa. Kuormainprosesso
rit voivat käsitellä puita tyvi tai latva 
edellä, joten harvennuksissa pystytään käyt
tämään 30 metrin ajouraväliä. 

Monitoimikoneiden maksuperustetutkimuksessa 
vuonna 1981 kerättiin Volvo- Valmet 450 
-kuormainprosessoreista aikatutkimusaineis
toa pääte- sekä harvennushakkuista (Metsä
tehon katsaus 9/1982). Harvennusaineistoa 
saatiin kolmesta koneesta kuudelta työmaalta . 
Aineisto käsitti 1 714 puun valmistamisen. 
Finko-kuormainprosessorista ei ole kerätty 
vastaavaa aikatutkimusaineistoa. 

Kuva 1 . Finko 50 -kuormainprosessori. 
Valok. Rauma-Repola Oy 
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TAULUKKO 1 Kuormainprosessoreiden tuotosero 
harvennus- ja päätehakkuussa 

Kone . n:o Keski-

TAULUKKO 2 Leimikon tiheyden vaikutus 
kuormainprosessoreiden 
tuotoksiin harvennushakkuussa 
(maastoluokat 1 - 3> 

TAULUKKO 3 Maaston vaikutus kuormain
prosessoreiden tuotoksiin 
harvennushakkuussa 

Leimikon 1 3 määri n 
1 2 1 rungon 

kejkikoko. Leimikon Leimikon tiheys.runkoa/ha 
Leimikon Maastoluokka 

Harvennushakkuutuotos. % dm päätehakkuutuotoksesta 
rungon 
ke~kikoko. 
dm 

65 83 89 110 94 

100 89 91 114 98 < 75 

150 91 91 115 99 
76 - 150 

200 92 90 114 99 
151 - 260 

250 90 88 112 97 

Kuormainprosessoreis t a kahd e n koneen tuo t ok
set harvennusleimikoissa olivat no i n 10 % 
alhaisemmat ja yhden koneen puolestaan 10 -
15 % suuremmat kuin saman koneen t uotokset 
vastaavissa olosuh t eissa (leimikon tiheys ja 
maastoluokka) päätehakkuussa (taulukko 1). 
Käytännössä pääte- ja harvennushakkuun t uo
tosero on kuitenkin suurempi, sillä keski
rungoltaan samankokoisissa l eimikoissa on 
harvennuksessa paistettavien puiden tiheys 
aina pienempi kuin päätehakkuussa . Leimikon 
tiheyden ja maastoluokan vaikutukset kuor
mainprosessoreiden tuotoksiin harvennushak
kuissa on esitetty taulukoissa 2 ja 3. 

Kuormainprosessorit soveltuvat työskentely
tekniikaltaan ja pienirunkoisissa leimikois
sa muita prosessoreita suurempien tuotosten
sa puolesta varsin hyvin myös myöhempiin 
harvennuksiin . 

MARTTIINI-PROSESSORI 

Marttiini-prosessori on s uunniteltu pääte
hakkuiden monitoimikoneeksi . Sen käyttämi
nen harvennuksissa tulee kyseeseen lähinnä 
koneen työllistämiseksi omalla toiminta
aluee llaan. 

Metsäteho tutki talvella 1981 - 1982 
Marttiini-prosessorin käyttöä harvennushak-

Kuva 2 . Marttiini-prosessori. Valok. Metsäteho 

2 

260 
1 

360 
1 

535 rungon 1 
1 

2 
1 

3 
keskikoko. 

Suhteellinen tuotos . % dm3 Suhteellinen tuotos. % 

95 

96 

96 

98 100 < 75 100 95 91 

98 100 76 - 150 100 96 91 

99 100 151 - 260 100 97 92 

kuussa ja harvennushakkuun vaikutusta koneen 
t uotokseen . Aineisto kerättiin Tehdaspuu 
Oy:n työmailta. Se käsitti harvennuskoh
teissa 2 650 puuta ja vertailuaineistoksi 
kerätyssä päätehakkuussa 1 583 puuta . Har
vennuksessa tutkitut menetelmät olivat : 

Männikkö : Ajouraväli 10 - 15 m 
II 20 - 25 m 
II 30 m 

Ei merkittyjä ajouria 

Kuusikko: Ajouraväli 10 - 15 m 
" 20 - 30 m 

Kun ajouraväli oli yli 20 m:n, puut oli kaa
dettu uralta poispäin ja kone valmisti puut 
ajouran molemmilta puolilta samalla kertaa. 
Silloin kuitenkin jouduttiin viereiselle 
ajouralle ulottuvien pitkien puiden takia 
ajamaan samat ajourat o s ittain toiseen ker
taan . 

Harvennusmännikössä eivät eri menetelmien 
tuotokset poikenneet selvästi toisistaan. 
Kuusikassa sen sij aan leveämpi ajouraväli ja 
puiden ottaminen uran molemmilta puolilta 
antoi hieman pa r emma n tuo toksen. 

Monitoimikoneen kuljettajat pitivät parhaana 
menetelmä ä , jos s a ei ollut merkittyjä ajo
uria j a puut oli kaad e ttu samaan suuntaan. 
Kuorma trakto rin ku lje ttajie n mielestä puu
tavara n k u lje tus oli selvi n t ä merkity iltä 
aj ou r ilta . 

Tutkimukse s sa ke r ä tty ve rta i l upää t ehakkuu
aine isto k äsi tt i kaks i kohde tta . Toisessa 
kulj ettaja käy tt i koneen puunkäsi ttelyauto
ma tiikkaa , t oisessa käs i ohjau s t a . Kolmas 
pää t e hakkuuvertailukohta on maksu perus t e tut
kimuksessa (4 konetta) saatu Marttiini-pro
sessori n tuotos t aso . 

Automatiikkaa käy t e tt äessä ha r vennushakkuun 
tuo t okse t oliva t 22 - 35 % alhaisemma t kuin 
päät ehak kuussa . Käsiohjauksella t oimittaes
sa vas t aava tuo t osero oli 3 - 17 %. Kun ve r 
r a t aan aiempaan maksu peru s t e tu t k imukseen, 
tuo t osero oli 5 - 12 % (kuva 3). 
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Kuva 3. Tuotosero pääte- ja harvennushakkuussa 
Marttiini-prosessoria käytettäessä (100 =tuotos 
päätehakkuussa) 

Automatiikkaa käytettäessä eli tapauksessa, 
jossa tuotoserot olivat suurimmat, ne muo
dostuivat työnvaiheittain seuraavasti. Puun 
ottaminen oli harvennuksessa keskimäärin 
25 - 45 % hitaampaa kuin päätehakkuussa. 
Puiden valmistuksen kokonaisajanmenekkiin se 
vaikutti noin 15 %. Karsinnassa ja katkon
nassa ei ollut selviä ajanmenekkieroja. Pui
den järjestelyä (lähinnä esikasausta, jotta 
puut voitiin valmistaa samasta työpisteestä) 
oli harvennuksessa 5 - 15 % kokonaisajasta. 
Palstalla-ajon ja työpisteiden välisten 
siirtymisten ajanmenekki oli harvennuksessa 
kokonaisajasta 10 - 20 % suurempi kuin pää
tehakkuussa. Kaikkiaan ajanmenekki oli har
vennuksessa 30 - 50 % suurempi kuin pääte
hakkuussa. 

Mar ttiini-prosessori pystyy valmistamaan sa
malla kertaa useita puita. Tämän ns. joukko
käsittelyn vaikutusta Marttiini-prosessorin 
tuotokseen harvennushakkuussa on aiemmin 
tutkittu Metsätehossa. Menetelmässä puut 
oli kaadettu ja kasattu koneellisesti. Pro
sessori valmisti yhdessä taakassa 1 - 3 . 5 
puuta (keskimäärin 2 .6 ) . Taakassa olevien 
puiden lukumäärään vaikutti puiden koko. 
Marttiini-prosessorin tuntituotos nousi sil
loin 31 - 44 % suuremmaksi kuin valmistetta
essa puut yksitellen . 

Joukkokäsit tely harvennuskoh teissa edellyt
tää kuitenkin koneellista kaatoa. Nykyisil
lä kaatokoneratkaisuilla ei kaatoa ja kasa
usta saada kuitenkaan suoritettua sellaisin 
kustannuksin, että kaato-kasauskoneen ja 
joukkokäsi ttelyprosessorin muodos tama korjuu
ketju olisi taloudellisesti kilpailukykyinen 
harvennuksissa . 

Kokeet osoittivat, että Marttiini-proses
sori soveltuu käytettäväksi myös harvennus
hakkuissa. Koneen t yöskentelyä harvennuk
sissa haittaa kuitenkin jonkin ver ran syöttö
laitteen rakenne. Puut on näet pujo tettava 

syöttörullien muodostaman kehikon lävitse. 
Tällöin leimikon pystyyn jäävät puut hait
taavat joskus puiden syöttöä. Lisäksi syöt
tölaitteiston ylärulla estää puiden nostami
sen syöttölaitteiston ylitse . 

Marttiini-prosessorin tuotos alentuu kiis
tatta harvennushakkuissa. Tuotoseron suu
ruus on luultavasti kuitenkin koneyksikkö
kohtainen. Harvennuksessa puut joudutaan 
valmistamaan suurimmaksi osaksi puu kerral
laan, siis ilman puun ottamisen ja karsinnan 
lomittumista, jonka merkitys taitavan kul
jettajan kohdalla päätehakkuissa voi olla 
10 - 20 %. Tulosten mukaan harvennushakkuun 
aiheuttama tuotoksen pienentyminen on siis 
yleisimmin 5 - 25 %, ja se on sitä suurempi, 
mitä taitavampi koneen kuljettaja on eli 
mitä paremmat tuotokset kone saavuttaa pää
tehakkuissa. 

KOCKUMS 82-55 -PROSESSORI 

Kockums 82-55 on suunniteltu sekä pääte
että harvennushakkuiden prosessoriksi. Suo
messa sen käyttöalue on pääsääntöisesti pää
tehakkuut, mutta koneen työllistämiseksi 
myös harvennukset ovat mahdollisia . 

Yrityksissä saatujen kokemusten mukaan 
Kockums 82-55 soveltuu teknisesti myöhempiin 
harvennuksiin. Silloin koneyksikkö olisi 
kuitenkin hyvä varustaa tavanomaista pitem
piulotteisella kuormaimella, jotta päästäi
siin mahdollisimman leveään ajouraväliin. 
Kockumsin syöttölaitteisto on ylhäältä 
avoin, joten siihen voidaan nostaa puita 
myös ajouralta syöttölaitteiston takaa. Se 
on etu varsinkin harvennushakkuissa, joissa 
jäävät puut usein haittaavat puiden syöttöä. 

Kockums 82-55 -prosessorista ei ole tutkimus
tietoa tuotoksen muuttumisesta harvennushak
kuissa. 

ROTTNE SNOKEN -PROSESSORI 

Rottne Snoken -prosessori on suunniteltu 
harvennushakkuisiin sekä keskij äreisiin ja 
kuitupuuvaltaisiin päätehakkuisiin. Suomes
sa koneen käyttö harvennuksessa tulee kysee
seen lähinnä työllis t ämistarkoi tuk sessa. 

Rottne-prosessori soveltuu yrityksissä teh
tyjen kokeilujen mukaan teknisesti myöhem
piin harvennuksiin. Syöttölaitteisto antaa 
samat edut harvennushakkuussa kuin Kockumsin 
syöttölaitteisto. Rottne ei käytännössä 
pysty lomittamaan t yönvaihei ta päätehakkuis
sa, joten lomittamishyötyä ei menetetä har
vennuksissa. 

Rottne Snoken -prosessorin pääte- ja harven
nushakkuiden tuotoserosta ei ole tutkimus
tietoa. 
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Kuva 4. Bruunett mini -prosesso r i. Va l ok . Metsäteho 

BRUUNETT MINI 578 P -PROSESSORI 

Bruunett- prosessnri on lähinnä ha r vennushak
kuisiin suunni t eltu moni t oimikone . Sitä 
voidaan käyt t ää kuitenkin myös keskijäreissä 
ja kuitupuuvaltaisissa päät ehakkuissa tosin 
käsiteltävien puiden koon asettamin rajoi
tuksin. 

Metsähallituksen kehit t ämisjaos ton suori t ta
missa tutkimuksissa koneella saavu te tt iin 
harvennuksissa 20 - 35 % alhaisemp i tuotos 
kuin päätehakkuissa käytettäessä 15 metrin 
ajouraväliä ja samansuuntaista, uraan nähden 
poikittaista kaatoa . Kun ajouraväli oli 30 
metriä ja puut kaadettu suunnatusti uralle 
päin tai uralta poispäin, vastaava tuotoksen 
alentuminen ol i 6 - 20 %. 

Tuotoseron suuruutta selittää paljolti ko
neen kuormaimen pieni ulo t tuvuus ( 6. 5 m) . 
Siitä johtuu, että pu ita joudu tt iin käsi tt e 
lemään latva edellä sekä siirtelemään sellai
sissa paikoissa, joissa se pitempiulottei
sella kuormaimella ei olisi ollu t tarpeen 
toimittaessa 15 metrin ajouravälillä. Toi
saalta se, ettei kone pysty lomittamaan työn
vaiheita, ei aiheuta lomittamisedun menetyk-
sestä johtuvaa tuotoseron kasvua. · 

HARVESTERIT 

Aiemmin käsitellyistä prosessoreista ainakin 
Kockums 82- 55 ja Marttiini voidaan tarvitta
essa varustaa kuormaimeen asennettavalla 
kaatolaitteella . Tällaisen koneyksikön 
käyttäminen myöhemmissä harvennuksissa vähen
tää muuten koneellisesti korjattavissa har
venn sleimikoissa erittäin tärkeää suunnit
telua, mutta vaatii puolestaan koneen kul
jettajalta erittäin suurta taitoa . Kyseinen 
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harvesteriyksikkö soveltunee parhaiten jä
reimp11n myöhäisiin harvennuksiin, koska 
sillä ei päästä yhtä leveään ajouraväliin 
kuin vastaavilla prosessoreilla . 

PÄÄTELM IÄ 

Tätä nykyä käytössä olevista monitoimikone
tyypeistä kuormainprosessorit soveltuvat 
parhaiten myöhemmissä harvennuksissa käytet
täviksi . Se johtuu mm. muita koneita edul
lisimmista valmis tuksen yksikkökustannuksis
ta, koneen teknisestä toimintaperiaatteesta, 
hyvästä ulottuvuudesta ajouran molemmin puo
lin sekä lähes yhtäläises tä puiden tyvi ja 
latva edellä käsittelystä . Tärkeintä lienee 
kuitenkin alhaiset yksikkökustannukset, jot
ka johtuvat muita koneita paremmista tuotok
sista pieniä puita valmistettaessa sekä pää
te- ja harvennushakkuiden verraten pienestä 
tuotoserosta. 

Taskuttomat prosessorit soveltuvat myös tek- ( 
nisesti harvennushakkuisiin . Niillä ei to
sin kaikissa tapauksissa saavuteta 1 . ja 2 . 
harvennuksissa vaadittavaa 30 metrin ajoura
väliä. Keskikokoisten prosessoreiden (ei 
Bruunettin) tuotosero pääte- ja harvennus
hakkuissa lienee sitä pienempi, mitä alhai
semmat tuotokset konemerkki saavuttaa pääte
hakkuissa. Tuotoksiltaan parhaiden kone
merkkien yksikkökustannukset ovat puolestaan 
n11n pääte- kuin harvennushakkuissakin 
yleensä alhaisimmat. 

Taskuttomien prosessoreiden käyttö myöhem
missä harvennuksissa lienee tätä nykyä kui
tenkin kannattavaa monitoimikoneen työlli
syyden lisäämiseksi. Jos tavoiteansiokoneen 
vuotuinen tavoite ei muuten täyty, saa ko
neen lisäkäyttö es1merkiksi harvennuksissa 
maksaa 7 - 15 mk/m enemmän kuin vaihtoeh
toinen ihmistyövaltainen menetelmä . 

Kun puutavara valmistetaan monitoimikoneil
la, voi harvennusmetsien jäävälle puustolle 
aiheutua selvästi enemmän vaurioita kuin 
hakkuumiehen suorittamassa puutavaran valmis
tuksessa. Se on kuitenkin hyvin kuljettaja
kohtaista. Kuljettaja voi halutessaan am
mattitaitonsa raJolssa työskennellä siten, 
ettei jääviä puita vaurioidu tai että vauri
oita tulee hyvin runsaasti. Liiallinen varo
minen ja hosuminen ei ole paras vaihtoehto; 
optimivaihtoehto on löyde ttävissä jostain 
niiden väliltä. Sitä määritettäessä tulee 
ottaa huomioon t yösken tely tavan vaikutus 
koneen tuotoksiin kuitenkin niin, että vau
riot saadaan pidettyä mahdollisimman vähäi
sinä . 

POSSI BILITIES OF USI NG MULTI PURPOSE LOGGING MACHINES IN LATER THINNINGS 
Based on time studies and practical experi
ence, the uses of mul tipurpose logging ma-

chines of different types and makes 1n thin
nings are reviewed . 
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