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TutRimu~en ~avoitxeena oli löy~ää ~aloudel
-6 o v ~u vÅ.mmM. k.u011ma.Å..nha!t vu ~eJU..n
k.äy~xöön peJtU-6~n.vM. k.oJtjuumenUelmM eMÅ.m-

kaatoi keskivyöhykkeelle jääneet poistettavat puut suunnatusti ajouria kohti .
Kuormainharvesteri kulki toistamiseen ajourilla ja käsitteli hakkuumiehen kaatamat
puut. Ajouraväli oli 30 metriä.
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Koneenk.ulj~xajan ~uo~1ama po-W~~xavien
puiden vati~.a. oli j ok.~ UM menuelmäMä
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EMimmä-Wu~ä haJtvennu~u~a jouk.k.ok.ä~itxely
haJtvU~eJr..Å.menuelm-W~ä ed~..i.m
ma~i.
Se oli k.~enk.in ~pi k.uin k.ok.onaan manu~een hak.k.UU-6een peJ!..U-6~uvM. k.o~

oMit1.a.utui

Ensimmäisessä harvennuksessa tutkittiin lisäksi menetelmää:

juumenUelmM.
To-Wu~a haJtvennu~u~a ~avanom~u k.uo~
ma.Å..nhaJtvU~eJr..Å.menuelmM olivM. ed~ empia
k.uin manua~ U.

TutRiroU-6 on oM Pohjo~ma.Å..den min-W~eJU..neu
vo-6~on Mhoit1amaa yVwpohjo-Wm~~.a. NSRp~o j ek.Li.a.

TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO
Tutkimus toteutettiin vertailevan aikatutkimuksen periaatteen mukaan . Saman kuljettajan
työskentelyä
tutkittiin
eri menetelmissä
mahdollisimman samankaltaisissa olosuhteissa.
Aikatutkimukset kohdistuivat pelkästään kuor mainharvesterillatyöskentelyyn.
Menetelmät olivat:
Täy~k.oneeltinen

4

Hak.k.uumiu-k.uo~a.Å..nhaJtvu~e.JU

j ouk.k.o k.ä-6 itxelymenuelmä
Hakkuumies kaatoi ja kasasi pienet puut
kokopuunipuiksi (= siirtelykaato) sekä
kaatoi keskivyöhykkeeltä poistettavat suuret puut kohti lähintä ajouraa. Sen jälkeen kuormainharvesteri valmisti hakkuumiehen keskivyöhykkeeltä kaatamat puut
sekä loput vielä pystyssä olevat poistettavat suuret puut tavaralajeiksi sekä
karsi ja katkoi hakkuumiehen tekemät kokopuuniput . Ajouraväli oli 30 metriä .
Lisäksi tutkittiin kuljettajan suorittaman
puidenvalinnan sekä ennakkoleimauksen vaiku tusta koneen työskentelyyn ja jäävän puuston
vauriomääriin eri valmistusmenetelmissä .
TAULUKKO l

menuelmä

Kuormainharvesteri valmisti ensin ne poistettavat puut tavaralajeiksi, joihin se
ajourilta ulottui. Sen jälkeen se kulki
ajourien välissä ja käsitteli keskivyöhykkeeltä poistettavat puut . Metsäkuljetuksen ajouraväli oli 35 metriä.
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Hak.k.uumiu- k.uo~a.Å..nha!tvu~eJr..Å.menuelmä
Hakkuumies kaatoi ensin keskivyöhykkeeltä poistettavat puut kohti lähintä ajouraa . Sen jälkeen kuormainharvesteri kulkiessaan ajouraverkon lävitse karsi ja
katkoi hakkuumiehen kaatamat puut sekä
kaatoi, karsi ja katkoi loput poistettavat puut . Ajouraväli oli 30 metriä .

PaJtempi va.Å..Voe.Vo k.uin puiden ennak.k.ole.imaU-6 .
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NSR- projekti

Kuo~a.Å..nha!tvu~e.JU- hak.k.uumiumenuelmä

Kuormainharvesteri valmisti ensin ne poistettavat puut tavaralajeiksi, joihin se
ajouralta ulottui. Sen jälkeen hakkuumies

Ko r juuolosuh teet

Korjuuolosuhteet
Rungon keskikoko , dm 3
Leimikon tiheys,
runkoa/ha
- jäävät puut
- poisteetavat puut
Puula ji suhde, %
- män ty
- kuusi
- lehtipuu
Maastoluokka

Ensimmäinen
harvennus
37 - 57

Toinen
harvennus
85 - 122

990 - l 200
325 - 632

840 - l 040
452 - 792

50
44
6

38
33
29

l

l
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Kuva 1. Kuormainha rvesteri ensimmäisessä harvennuksessa.
Mo l emmat valok . Metsäteho

Tutkimusaineis t o kerättiin Ku r u ssa Osuuskunta Metsäliiton työma il t a.
Ku orma i n ha r vesteri oli Valmet 901 ja sen mon i to imio s a n a
oli Valmet 948.
Tut kimu sain eis to käs i t ti
ensimmäisessä harvennukse ssa 1 306 rungon ja
toisessa harvennuksessa 1 136 r ungon valmistuksen tavaralajeiksi .

TUTKIMUSTULOKSET
Ajanmenekki
Harvesterinaja
prosessorinatyöskentelyn
ajanmenekeissä ei ollu t s uu r i a eroja (menet elmä 2) . Ai emma ssa , viime i s iä harvennuksia
koskeneessa t utkimuks e ssa t yöskent e ly prosessorina oli s e lvästi hi t a a mpa a.
Se j oh t unee
puiden koosta ja osittain myös puu lajin

TAULUKKO 2

Suhteellinen ajanmenekki puutavaran
yksin- puin-valmist uksessa harvesterilla

Rinnankorkeusläpimitta,
cm

Toinen
harvennus
8
12
16
20

*)
103
107
103

Menetelmä
3
4

2

1

Ensimmäinen
harvennus
8
12
16

Leimaus
etukäteen

Ei leimattu

1m

1

*)

**)
104
102
98

94
103
96

87
90
94

115
118
115

106
111

-

**)
132
144

123
122
112
109

menetelmissä

Hakkuumiehen ja kuormainharvesterin yhdist elmissä puiden valmistus t avaralajeiksi oli
nopeinta silloin ,
kun hakkuumies kaa t oi
k eskivyöhykkeeltä pois t ettavat puu t ennen
koneen työskentelyä (menetelmä 3).
Silloin
hakkuumies yleensä varmuuden vuoksi kaa t aa
myös joitakin sellaisia koneen ääriulottuv uu salu eella olevia pu ita , joihin harvesteri
u lot tuisi ajouralta , mu tta joiden käsit t ely
olisi keskimääräistä hitaampaa .
Ensiharvennuksessa kokeiltu joukkokäsi t tely
(menetelmä 4) osoittautui käyttökelpoiseksi
ja joutuisaksi.
Siinä menetelmässä yksinpuin-käsittely oli nopeampaa kuin muissa
mene t elmissä.
Jo ukkokäsit t elyllä saavut ettiin vielä leimikkoa kohti 7 %: n ajansäästö .
Et ukäteen
leimattujen
puiden
valmistus
tavaralajeiksi oli selvästi hitaampaa k u in
kuljettajan itse valitsemien puiden .
Ero
aiheutui siitä, että kaatolaitteen vienti
leimattujen puiden luo oli hitaampaa , leima t tuja puita oli etsittävä ja leimatuissa
koh t eissa koneen oli siirryttävä enemmän .

-

Korjuumenetelmien
taloudellisuusvertailu

***)

10o
100
100

lQQ

96
99
99
101

93
94
93
90

--

-

135
132
127
124

Työskentely harvesterina
*)
**) Työskentely prosessorina
***) Aluskasvillisuutta enemmän kuin muissa
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aiheuttamista työskentelyeroista .
Hakkuumiehen kaatamien suurien mäntyjen ja koivuj e n sekä kaikenkokoisten kuusien pro s essorikäsittelyssä on "haettava" mitan tai karsinnan alkukohta puun tyveltä.
Siitä aiheutuu
puiden turhaa siirtelyä verrattuna harvesterinatyöskentelyyn .

130
127
122
132

114
105
114
102

Vertailumenetelmänä on käytetty manuaalista
tavaralajeinahakkuuta,
jolle on olemassa
sovitut maksut .
Tutkittujen menetelmien kustannukset saatiin
ottamalla huomioon niiden muuttuneen ajanmenekin mukaiset kustannukset .

Kuva 2.

Kuormainharvesteri toisessa harvennuksessa

Ensimmäisessä harvennuksessa kustannuksiltaan edullisin menetelmä oli tavanomainen manuaaliseen hakkuuseen perustuva pitkän kuitupuun korjuu. Hyvin lähellä sitä oli joukkokäsittelyyn kuormainharvesterilla perustuva
menetelmä (4).
Tavanomaisista kuormainharvesterimenetelmistä edullisin oli kokonaan
harvesterin käyttöön perustuva menetelmä (1).
Hakkuumiehen ja harvesterin yhdistelmistä
edullisin oli kaato ennen harvesterillatyöskentelyä (menetelmä 3).
Toisessa harvennuksessa kaikki kuormainharvesterin käyttöön perustuvat menetelmät olivat edullisempia kuin hakkuumiehen työskentelyyn perustuvat. Korjuukus tannuks iltaan edullisin oli se menetelmä , jossa hakkuumies kaat oi puut ennen harvesterillatyöskentelyä (3) .
Muissa kuljettajan suorittamaan puidenvalintaan perustuvissa menetelmissä ei ollut suuria eroja . Aiemmissa tutkimuksissa viimeisten harvennusten edullisimmaksi menetelmäksi
saatiin kokonaan kuormainharvesterin käyttöön perustuva mene telmä, jonka edullisuusvertailua tässä tutkimuksessa haittasi kuitenkin tutkimuspalstan muita runsaampi aluskasvillisuus.
Kuljettajan suorittama paistettavien puiden
valinta oli kaikissa menetelmissä edullisempaa kuin puiden ennakkoleimaus.
Korjuukus tannuserot oliv<Jt ensimmäisessä harvennuksessa 7 - j mk/m ja toisessa harvennuksessa
4 - 9 mk/m
eli 7 - 15 % korjuukustannuksista. Jos vielä otetaan huomioon poisjäävät leimauskustannukset, ero on 11 - 20 %.

Korjuuvauriot
Kuljettajan suorittamaan puidenvalintaan perustuvissa menetelmissä vauriot jäivät yleensä pienemmiksi kuin vastaavissa ennakkoleimauksen vaihtoehdoissa. Hakkuumies-harvesterimenetelmissä vaurioituminen oli yleensä

Jäävän puuston korjuuvauriot

TAULUKKO 3

Ensimmäinen harvennus
Mene
telmä

Kuljettajan
suorittsma
valinta

Leimaus
etukäteen

Toinen harvennus
Kuljettajan
suorittama
valinta

Leimaus
etukäteen

Vaurioituneita puita, %
1

2
3
4

2.6
0.8
0.5
0.5

2.4
1.2

-

2.6
1.7
3.5

-

-

3.7
4.5

-

suurinta silloin, kun hakkuumies kaatoi puut
ennen harvesterityöskentelyä .
Se
johtui
todennäköisesti siitä, että kun puut kaadetaan harventamattomaan metsään, on vaurioita
usein aiheuttava puidensiirtely runsaampaa.

PÄÄTELMIÄ
Ensimmäisissä
harvennuksissa
manuaaliseen
hakkuuseen perustuvat menetelmät ovat nykyisten kustannusten mukaan korjuukustannuksiltaan edullisempia .
Tavanomaisista poikkeavilla kuormainharvesterimenetelmillä, kuten
joukkokäsittelyllä, näyttää kuitenkin olevan
mahdollista p äästä lähelle manuaalisten hakkuumenetelmien kustannuksia .
Toisessa ja myöhemmissä harvennuksissa o n
ajanmenekkien perusteella edullisinta käyt tää kuormainharvesteriin perustuvia menetelmiä .
Tutkimustulosten mukaan suositeltavin
on kokonaan kuormainharvesterin
käyttöön
perustuva vaihtoeht.o.
Koneenkuljettajan suorittama paistettavien
puiden valinta on sekä kustannuksiltaan että
vaurioiden vähyydelt ään selvästi parempi
vaihtoehto kuin puiden leimaus etukäteen.
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An NSR-Project

BOOH-HOUNTED HARVESTER IN FIRST AND SECOND THINNINGS
The aim of the study was to find the most
economical harvesting methods when using
a boom-mounted harvester for
first
and
second thinnings.
The damage to residual
growing stock was also studied at the same
time.
It was found that having the harvester operator select trees to be removed was, for all
methods, a better alternative than marking
the trees for cutting.
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Multitree handling was found to be the
most economical harvester method for first
th innings.
It was, however, more expensive
than manual methods.
For the second thinning, conventional boommounted harvester methods were more economical than manual methods.
The stud y is a part of the joint
research project financed by the
Council of Ministers .
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