
•• 

MITSATIHDN 
a saus 

19/1985 

PUULAJIN JA OKSAISUUDEN VAIKUTUS 
MONITOIMIKONEEN AJANMENEKKIIN 

Markku Mäkelä 

Puulajbt ja oluwuude.n. va.A../w;t.uld.a puÄ.de.n. 
mon.ito~kon.e.illa käo~J.e.lyn. ajan.me.n.e.k~n. 
.6 e.lvil.e;t;t..Un. a.A..e.mmb.d.a. a.A..n.wt:o-i..o.t.a. . 

KuUI.l e.n. ja män.n.yn. kä.6~J.e.lyn. väL<.Ltä ei o.t
.tut: .6uwU.a. ajan.me.n.e.k!UeAo ja . 

0/uwuude.n. va.A..k.id:UI.l va.A..hi:W. puu.taj w;t.a.,i_n. 
ja mon.ito~k.on.e.t:yyppwJ.äin.. KuUI.lie.n. k.uo~
ma.A..n.ha.Jr.ve..6t:eAe.illa t:a.A.. .tMk.u.Uomi.t.ta p~o.6e..6-
.6MUlia k.ä.6~J.e.lyn. ajan.me.n.e.k!UeAot: eAi 
oluai-6uUI.l.tuok/Ue.n. vä.ti.t.tä eivät: olleet: meA
k~J.äviä. 

Kuva 1. Marttiini-prosessori. Kaikki valok . Metsäteho 

Kuva 3. Valmet 935 - kuormainharvesteri 

Män.t:y j e.n. k.uo~a.A..n.hMv e..6t:eAe.illa käo~.:te.lyn. 
ajan.me.n.e.k!UeAot: eAi oluai-6uUI.l.tuok.k.ie.n. vä
lillä olivat: n.oin. 10 %. Kun. män.t:yjä käoi
t:e.l.t..Un. t:Mk.u.Uomilla p~0.6e..6.6o~Ulia , ofua.A..
WUI.lfuok/Ue.n. 1 ja 2 vä.ti.t.tä ei ollut: eAo ja . 

Le.ht:ipuÄ.de.n. k.uo~ain.haJtve..6t:eAUUa k.äo~J.e.
.tyn. ajan.me.n.e.k/UeAo ofuai-6LLUI.lfuok/Ue.n. 2 ja 3 
väW.tä oli n.oin. 1 0 %. Muut:e.n. .te.h.tA.puÄ.de.n. 
kä.6~J.e.ly.6.6ä ei ollut: ajan.me.n.e.k!UeAoja . 

Kuva 2. Kockums 82-55 -prosessori 

Kuva 4. lako- kuormainharvesteri 
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TUTKIMUSMENETELMÄ· JA AINEISTO 

Vaatii laajat aineistot selvittää, miten 
puulaji ja oksaisuus vaikuttavat ajanmenek
kiin. Koska sellaisten aineistojen keruu 
pelkästään kyseisten seikkojen vaikutuksen 
selvittämiseksi ei ollut mahdollista, kat 
sottiin parhaaksi selvittää asia aiemmista 
monitoimikoneaineistoista. Tarkoitukseen 
soveltuvia aineistoja, joissa oli puukohtai
nen oksaisuusluokitus sekä riittävästi eri 
puulajia ja oksaisuusluokkaa olevia puita, 
oli vuonna 1981 kerätyssä taskuttomien pro
sessoreiden maksuperustetutkimuksessa sekä 
vuosina 1984 ja 1985 kerätyssä kuormainhar
vestereiden maksuperustetutkimuksessa . 

Vuoden 1981 tutkimuksesta otettiin mukaan 
kaikki ne Marttiini- ja Kockums 82-55 
-prosessoreiden aineistot, joissa tutkitta
vien seikkojen määrät riittäväs ti vaihte 
livat. Vuosien 1984 ja 1985 tutkimuksesta 
otettiin mukaan vastaavasti kaikki riittä
västi havaintoja sisältäneet Kockums GSA- 62-
Lako- ja Valmet 935 - kuormainharvestereiden 
aineistot . 

TULOKSET 

Puulajit 

Eri puulajien monitoimikoneella käsittelyn 
ajanmenekkieroihin vaikuttaa puulajien kes
kimääräinen oksaisuus. Puulajivertailussa 
on pyritty mahdollisimman laajasti yleistet
tävään tulokseen vertailemalla kunkin puu
lajin yleisintä oksaisuusluokkaa eli männyn 
ja lehtipuun oksaisuusluokkaa 2 sekä kuusen 
luokkaa 3 . 

Kun havu- ja lehtipuiden monitoimikoneella 
käsittelyn ajanmenekkejä vertaillaan, 
vaikuttaa tulokseen erittäin paljon lehti
puun laatu. Jos lehtipuu on mutkaista , 
karsiminen vaikeu tuu. Pensasmaisesti kas
vavia lehtipuita on myös hankala kaataa har
vestereilla. Näin havu- ja lehtipuiden 
monitoimikoneilla käsittelyn ajanmenekkierot 
vaihtelevat paljon kohteen mukaan. 

Yleensä on nopeampaa käsitellä havupuita 
kuin lehtipuita . Tietyissä kohteissa on 
saatu myös päinvastaisia tuloksia. Silloin 
lehtipuu t ovat yleensä olleet tavallista 
suorempia ja hyväoksaisia ja/tai havupuut 
ovat olleet huonolaatuisia . Etelä- ja Keski
Suomesta kerätyssä taskuttomien prosesso
rien aineistossa lehtipuiden käsittelyyn 
kului yleensä vajaat 10 % enemmän aikaa 
kuin havupuiden käsittelyyn. Niissä koh
teissa , JOlssa lehtipuiden käsittely oli 
nopeampaa kuin havupuiden käsittely , ajan
menekkiero oli alle 5 %:n. 

Pohjois- ja Keski- Suomesta kerätyssä 
kuormainharvesteriaineistossa oli mukana 
runsaasti Pohjois- Suomen mutkaista pensas-
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koivua. Lehtipuiden käsittelyyn meni yleensä 
10 - 20 % enemmän aikaa kuin havupuiden kä
sittelyyn. Yhdessä kohteessa hyvälaatuisten 
lehtipuiden käsittelyyn kului vajaat 5 % 
vähemmän aikaa kuin havupuiden käsittelyyn . 

Männyn ja kuusen käsittelyn ajanmenekki
erot vaihtelevat monitoimikonetyypei tt äin . 
Yhteistä kaikille tyypeille oli kuitenkin se, 
että männyn käsittely kuuseen verrattuna 
hidastuu, kun puut järeytyvät . 

Männyn ja kuusen taskutt omilla prosessoreil
la käsittelyn aj anmenekit ovat keskimäärin 
lähes samat. Pienien mäntyjen käsittelyyn 
menee runsaat 5 % vähemmän aikaa kuin pie 
nien ku·usien, keskikokokoisten käsittelyssä 
ei ole ajanmenekkieroja, kun taas suurien 
mäntyjen käsittelyyn kuluu vajaat 5 % enem
män aikaa kuin suurien kuusien käsittelyyn . 

Työnvaiheittain mäntyjen otto ja asettelu 
karsintalaitteeseen on aivan järeimpiä puita 
lukuun ottamatta nopeampaa kuin kuusien. 
Kaikenkokoisten mäntyjen karsinta on hitaam
paa kuin vastaavien kuusien. Männyt liene
vät hitaampia karsia sen tähden, että tukki
puiden laatu on otettava katkonnassa tarkem
min huomioon ja mäntyjen oksat ovat kooltaan 
ja sijainniltaan hankalammat kuin kuusien. 
Pienien puiden käsittelyssä ero aiheutunee 
kasauksen ajanmenekkierosta. Selvitykseen 
käytetyiltä aineistoilta edellytettiin, että 
niissä oli sekä kuusia että mäntyjä. Sellai
sissa kohteissa kuusi on poikkeuksetta pää
puulaji. Kasauksessa on oletettavissa, että 
työpisteessä ensimmäisen puun kasaamisessa 
kuluu kasanpaikan etsimiseen ja puiden aset
teluun enemmän aikaa kuin seuraavien puiden 
asetteluun . Aineistossa ensimmäisten kasat
tavien puiden osuus oli selvästi suurempi 
mäntyjä kuin kuusia kasattaessa. 

Kuormainharvestereilta kuluu kaikkia koko
luokkia olevien mäntyjen käsittelyyn enemmän 
aikaa kuin vastaavien kuusien käsittelyyn . 
Ero on keskimäärin vajaat 5 % ja on . suurin 
järeiden puiden käsittelyssä . Työnvaiheit
tain männyt ovat hitaampia sekä kaataa että 
karsia kuin kuuset . 

Ajanmenekkiero, % 

Lehtipuu 
+20 

+10 

Kuusi 0 

-1 0 

Kuva 5. Puulajin vaikutus onitoimikoneiden 
ajanmenekkiin (Kuusi on vertailukohde) 



Oksaisuus 

Puun käsittelyn vaikeutta kuvaavat oksai
suusluokat on aikanaan määritetty osoitta
maan hakkuumiehen työn vaikeutta . Moni
toimikoneilla hakkuussa oksat ja oksaisuus 
vaikuttaa erilailla kuin ihmistyövaltai
sessa hakkuussa . Moni t oimikoneiden aika
tutkimuksissa käytetään puiden oksaisuuden 
määrittelyssä kuitenkin kyseistä oksaisuus
luokitusta, koska se on ainoa, yleisesti 
hyväksytty luokitus. 

Taskuttomista prosessoreis ta oli samoilla 
työmailla riittävästi havaintoja vain oksai
suusluokkaa 1 ja 2 olevien mäntyjen ja lehti
puiden sekä oksaisuusluokkaa 2 ja 3 olevien 
kuusien käsittelystä. Puiden käsittelyn 
kokonaisajanmenekeissä näiden oksaisuusluok
kien välillä ei ollut eroja. Työnvaihei ttain 
sekä puiden otto- että karsinta-ajat olivat 
saman puulajin eri oksaisuusluokissa lähes 
samat, vain järeimpien puiden karsinnassa 
oli pieniä eroja. 

Kuormainharvestereista oli riittävästi ha
vaintoja oksaisuusluokkaa 1 - 3 olevien 
mäntyjen ja lehtipuiden sekä oksaisuusluok
kaa 2 - 5 olevien kuusien käsittelys t ä . 

Männyistä oksaisuusluokan 1 puut olivat kes
kimäärin 10 % nopeampia ja oksais uusluokan 3 
puut runsaat 10 % hitaampia käsitellä kuor
mainharvesterilla kuin oksaisuusluokan 2 
puut. Oksaisuusluokan 2 mäntyjen käsi ttely n 
ajanmenekkiin verrattuna oksaisuusluokkaa 1 
ja 3 olevien puiden käsittelyn ajanmenekki-

Ajanmenekkiero. % 
Oksaisuusluokka 

2 3 4 5 

+10 -Mänty 0 

-10 

+10 

Kuusi 0 

-10 

+10 -
Lehtipuu 0 

- 10 

Kuva 6. Oksaisuusluokkien vaikutus mon itoi mi koneiden 
ajanmenekkiin 

ero oli suurin silloin, kun käsiteltiin jä
reitä puita. Nopeutuminen ja hidastuminen 
oli hieman suurempaa karsinnassa kuin kaa
dossa . 

Kuusien kuormainharvesterilla käsittelyn 
ajanmenekeissä ei ollut merkittäviä eroja 
eri oksaisuusluokkien (2 - 5) välillä. 
Oksaisuusluokan 5 isoista puista ei tosin 
ollut havaintoja . 

Lehtipuiden kuormainharvesterilla käsittelyn 
ajanmenekeissä ei oksaisuusluokkien 1 ja 2 
välillä ollut merkittäviä eroja. Oksaisuus
luokkaa 3 olevien lehtipuiden käsittelyyn 
sen sijaan kului runsaat 10 % enemmän aikaa. 
Eniten hidastui karsinta. 

PÄÄTELMIÄ 

Tässä selvityksessä havu- ja lehtipuiden 
käsittelyn ajanmenekkierot ovat hieman pie
nemmät kuin isoista prosessoreista tehdyssä 
selvityksessä vuonna 1978. Kuormainharves
tereilla tulokseksi saatu män t yjen hieman 
kuusia hitaampi käsittely vastaa myös saman 
isoja prosessoreita koskeneen tutkimuksen 
tuloksia . 

Eri oksaisuusluokkaa olevien kuusien käsit
telyn ajanmenekkien välille ei t äs sä tutki
muksessa saatu merkittäviä eroja . äin oli 
myös vuoden 1983 kuormainprosessoreita kos
keneessa selvityksessä. 

Käy tös sä oleva oksaisuusluokitus ei nykyi
sellään kuvaa tarkasti puiden monitoimi
koneella käsittelyn vaikeutta . Se johtuu 
lähinnä siitä, että oksaisuus haittaa eri
lailla moottorisahalla kuin monitoimikoneel
la tehdyssä karsinnassa . Hakkuumiehen moo t 
torisahalla suorittamassa karsinnassa ajan
menekki riippuu eniten karsittavan rungon
osan suhteellisesta pituudesta ja jossakin 
määrin myös oksien laadusta . Kun karsitaan 
monitoimikoneella, koko runko menee karsinta
laitteiston läpi , jolloin läpimeno- eli 
karsinta-aika on lähes riippumat on oksaisen 
alueen pituudesta. Monitoimikoneiden kar
sinta- aikaa lisäävät sellaiset paksut oksat , 
jotka eivät karsiudu kerralla, vaan sama 
r ungonkohta joudutaan ajamaan useita kertoja 
karsintalaitteen läpi. Monitoimikonetyypistä , 
mm. karsintalaitteiston mitoituksesta , riip
puu, kuinka paljon paksuista oksista on 
haittaa; kuormainmonitoimikoneilla on suu
rempia vaikeuksia kuin taskuttomilla proses
soreilla . Koneen syöttölaitteiden r aken
teilla, kappalemäärällä ja sijoituksella on 
myös merkitystä . 

Mäntyjen monitoimikoneella käsittelyä vaike
uttaa eniten järeiden runkojen latvaosien 
paksut oksat. Kun oksaisuusluokka suurenee , 
näitä oksia on keskimäärin enemmän ja laa
jemmalla alueella rungossa . 
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Kuusen oksaisuusluokan suurentuessa oksainen 
alue kasvaa, mutta samankokoisten puiden 
oksien paksuus pysyy samassa leimikossa 
yleensä vakiona. Kuusen oksat eivät yleensä 
kokonsa puolesta vaikeuta kuormainharveste
rillakaan karsintaa. 

Lehtipuiden oksakulma, oksien joustavuus 
sekä puiden haaraisuus lisäävät tarvetta 
ajaa puut useaan kertaan karsintalaitteis
ton lävitse. Lehtipuiden oksaisuuden li
sääntyminen vaikuttanee melko samalla 
tavalla sekä hakkuumiehen että monitoimi
koneen suorittamassa karsinnassa. 

Metsäteho Review 19/1985 

Jos monitoimikoneella käsittelyssä halut
taisiin käyttää oksaisuusluokitusta, tulisi 
sen koskea lähinnä mäntyjä ja lehtipuita. 
Männyt voitaisiin luokitella paksujen oksien 
määrän ja S1Ja1nnin mukaan ja lehtipuut 
niiden yleisen oksaisuuden mukaan. 

Monitoimikoneella käsittelyn puulajeittai
sissa ajanmenekeissä tulisi lehtipuut erot
taa havupuista ja ottaa lehtipuiden laatu 
- mutkaisuus, haaraisuus - huomioon. Havu
puista pienten ja keskikokoisten mäntyjen ja 
kuusien käsittelyn ajanmenekkejä ei ole syy
tä eritellä puulajeittain. Järeille männyil
le tulisi sen sijaan olla omat oksaisuus
luokittaiset ajanmenekkilukunsa. 

INFLUENCE OF TREE SPECIES AND BRANCHINESS 
ON TIME EXPENDITURE OF MULTIPURPOSE LOGGING MACHINES 

Previously published material was used to 
examine the inf luence of tree species and 

branchiness on the time expenditure o f 
multipurpos e loggi ng mach ines . 
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