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YLEISTÄ 

Monitoimikoneiden suunnittelussa on ollut 
kaksi lähtökohtaa: toisessa monitoimikoneet 
on suunniteltu käytettäviksi perinteisessä 
urakoinnissa ja asennettaviksi varsinaisiin 
metsäkoneisiin ja toisessa monitoimiosa on 
suunniteltu maataloustraktorin lisälait
teeksi. Lisälaiteperiaatteesta alkuun lähte
neiden laitteiden hankintahinta on yleensä 
kuitenkin tullut niin kalliiksi, että koneen 
potentiaalisten hankkijoiden määrä on jäänyt 
hyvin pieneksi. Sen vuoksi konetyypin on 
täytynyt lähestyä varsinaiseen urakointiin 
tarkoitettuja ratkaisuja. Tapio-harvesteri 
edustaa viimeksi mainittua vaih toehtoa. 

Tapio-harvesteria alettiin kehitellä 1970-
luvun alussa maataloustraktorin lisälait 
teeksi. Eri vaiheiden jälkeen nykyisen mo-

Kuvat 1 ja 2. Tapio-harvesteri kaataa ja karsii. Valok. Metsäteho 
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nitoimiosan prototyyppiä alettiin kokeilla 
vuonna 1980. Aluksi peruskoneena oli katto
kuormaimella varustettu maataloustraktori. 
Nykyään Tapio-harvesteria käytetään lähinnä 
kuormatraktoriin asennettuna. 

Kun peruskoneena on kuormatraktori, monitoi
miosa on joko asennettu lyhennetyn kuorma
traktorialustan kuormaimeen, jolloin kone 
voi työskennellä pelkästään monitoimikoneena, 
tai sitä on käytetty metsäkuljetukseen tar
koitetussa kuormatraktorissa. Silloin harves
teri valmistaa ensin puut, sitten monitoimi
osan tilalle vaihdetaan tavallinen puutava
rakoura ja sen jälkeen suoritetaan metsäkul
jetus . 

Tapio-harvesteria oli syksyyn 1984 mennessä 
myyty 26 yksikköä, joista 12 Suomeen. 

Valmistaja ja myyjä: 
Hinta (1.9.1984): 
Takuu: 

TEKNISIÄ TIETOJA 

Soinin Metalli Ky 
Asennettuna 120 000 mk 
6 kk tai 1 000 tuntia 

Tekniset tiedot on saatu pääosin valmista
jalta. 

Peruskone 

Tapion peruskoneena voi olla maataloustrak
tori, kuormatraktori tai kaivukone. Perus
koneen moottorin tehon on oltava vähintään 
50 kW. Hydraulipumpun tuoton tulee olla 
vähintään 110 1/min. 

Tässä testauksessa peruskoneena oli Lokomo
juontotraktori, jonka ohjaamo oli siirretty 
keskinivelen toiselle puolelle. 

Kuormain 

Kuormaimen tulisi olla peruskoneen vakavuu
den huomioon ottaen mahdollisimman järeä ja 
pitkälle ulottuva. Koneyksikössä kuormaimena 
oli 7 m:n päähän ulottuva Cranab. 

Monitoimiosa 

Päämitat 

Pituus 
Korkeus 
Leveys 
Massa 

Kaato 

1 650 mm 
700 II 

700 II 

350 kg 

Puut kaadetaan monitoimiosan katkontasahalla. 
Kertasahauksen suurin kaatoläpimitta on 
35 cm. Sitä suuremmat puut voidaan kaataa 
tekemällä vastasahaus . 
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Karsinta 

Puut syötetään karsintaan sykeperiaatteen 
mukaan. Sykkeen pituus on 1 metri ja nopeus 
1 m/s. Puut karsitaan kolmella veitsi
terällä, joista yksi on kiinteä ja kaksi 
liikkuvaa. Pienin karsintaläpimitta on 3 cm 
ja suurin 40 cm. 

Mittalaite 

Tapio-harvesteriin on saatavissa mittalaite 
puun pituuden ja paksuuden mittaamiseksi. 
Mittalaite ei sisälly harvesterin hintaan . 

TUTKIMUS 

Yleistä 

Tässä selvityksess ä Tapio-harvesteria tarkas
tellaan varsinaisena urakointikoneena, jonka 
käytön kannattavuudelle asetetaan samat vaa
timukset kuin muiden vastaavaa työtä teke
vien koneiden käytön kannattavuudelle . 

Aineisto 

Metsäteho tutki Tapio-harvesterin työskente
lyä maaliskuussa 1984 Ylistarossa Osuuskun
ta Metsäliiton avoha~kuuleimikossa . Rungon 
keskikoko oli 427 dm , leimikon tiheys 746 
runkoa / ha ja maas toluokka 1 . Lunta oli ai
neiston keruun aikana keskimäärin 50 cm; 
puiden juurilla sitä oli noin 30 cm ja au
keilla paikoilla noin 70 cm. 
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Aineisto käsitti 305 puun (130 m :n) valmis-
tamisen. Puulajijakauma oli : mäntyä 3 %, 
kuusta 68 % ja lehtipuuta 29 %. Leimikon 
puut olivat keskimääräistä vähä- ja hento
oksaisempia, mikä on tuloksia tarkasteltaes
sa syytä muistaa . 

TULOKSIA 

Ajanmenekki 

Kun puiden läpimi tta oli alle 25 cm:n, havu
puiden valmistus oli nopeampaa kuin lehti
puiden, mutta kun puut olivat suurempia, 
havupuiden valmis tus oli hitaampaa kuin 
lehtipuiden (kuva 3) . Suurin ero aiheutui 
karsinnasta. Tutkimusaineiston leh tipuiden 
vähäoksaisuuden vuoksi niiden valmistus oli 
nopeampaa, kuin se olisi ollut, jos lehti
puut olisivat olleet oksaisuudeltaan tavan
omaisia . Leh tipuiden mutkaisuus hidastaa 
niiden karsintaa . 

Aiempiin Tapio - harvesterin tutkimuksiin 
verrattuina tässä selvityksessä mitatut ajan
menekit ovat noin 20 % pienempiä. Ero johtu
nee kuljettajien harjaantumisesta tai tämän 
tutkimuskohteen poikkeuksellisen hyvistä 
olosuhteista. 
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Kuva 3. Tapio-harvesterin a j anmenek ki 

Puun valmistuksessa Tapio-harvesteri näyt
tää olevan hitaampi kuin Lako- ja Volvo BM 
- Valmet 935 - kuormainharvesterit . Niiden 
ajanmenekkeihin verrattuna Tapio - harvesterin 
Puunvalmistuksen ajanmenekki on noin kaksin
kertainen. 

.'apion monitoimiosa poikkeaa rakenteeltaan 
muiden kuormainharvestereiden monitoimiosas
ta lähinnä puunsyöttöratkaisultaan. Syke
syöttö on hyvin hidasta, rullasyöttö on ny
kyisin 2 - 4 kertaa niin nopeata. Koska kar
Sinta on yleensä hitain työnvaihe, vaikuttaa 
se suuresti puiden valmistuksen kokonaisajan
menekkiin . 

Tämä tutkimus koski vain avohakkuuta. Kasva
tushakkuussa jäävä puusto häiritsee moni
toimikoneiden työskentelyä ja lisää siten 
PUiden valmistuksen ajanmenekkiä. Metsän-

tutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan maa
taloustraktoriin asennetun Tapio-harvesterin 
tuntituotos oli harvennushakkuussa noin 30 % 
pienempi kuin avohakkuussa, kun jäävän puus
ton tiheys oli 400 runkoa/ha. 

Taloudellisuus 

Kun Tapio-harvesterin hankintahinnaksi ole
tetaan 300 000 - 500 000 mk (monitoimiosa 
120 000 mk, kuormain 80 000 mk ja vanha 
peruskone 100 000 - 300 000 mk), käyttöas
teeksi peruskoneen mukaan 65 - 73 %, vuo
tuisiksi korjaus- ja huoltokustannuksiksi 
80 000 - 90 000 mk sekä vuotuinen käyttö 
samaksi kuin muiden kuormainharvestereiden, 
ovat käyttötuntikustannukset 240 - 260 mk . 
Urakoitsijakäyttöön tarkoitettujen, vanhan 
alustakoneen käyttöön perustuvien kuormain
harvestereiden vastaavat tuntikustannukset 
ovat noin 310 mk. 

Kun otetaan huomioon se, että Tapio-harves
teri on hitaampi kuin muut kuormainharveste
rit, tulisi sen käyttötuntikustannusten olla 
suunnilleen 155 - 165 mk, jotta se olisi 
avohakkuussa puiden valmistuskustannuksil
taan yhtä edullinen kuin muut kuormainhar
vesterit. Sen suuruiset käyttötuntikustan
nukset eivät kuitenkaan kata Tapion kuluista 
kuin kiinteät kulut sekä välittömät t yö- ja 
polttoainekulut. 

Silloin, kun monitoimikoneille ei ole tar
jolla riittävästi t yötä, paranee Tapion kus
tannuskilpailukyky muihin kuormainharveste
reihin verrattuna . Esitetyt tuntikustannus
laskelmat edellyttävät muilta kuormainhar
vestereilta rungoiltaan pienfkokoisissa avo
hakkuissa 18 000 - 25 000 m :n vuosityömää
rää . Tapio-harve3terin vastaava työmäärä on 
9 000 - 13 000 m • Toisaalta mitä pienempi 
työmäärä monitoimikoneille on tarjolla, sitä 
paremmaksi koneellisiin menetelmiin verrat
tuna tulee ihmistyövaltaisten hakkuumenetel
mien kustannuskilpailukyky. 

Kasvatushakkuissa nykyiset harvesterit eivät 
voi 30-metrisen ajouravälin vuoksi kaataa 
kaikkia puita; osa puista on kaadettava mies
työnä ja sitten karsittava ja katkottava 
monitoimikoneella. Siitä seuraa helposti 
koneellisen korjuun kustannuksia lisäävä 
kaksivaiheinen valmistus. Kun käsiteltävien 
puiden kuutiosisältö on pieni, on ihmistyö
valtainen hakkuu monesti kustannuksiltaan 
edullisempi. 
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