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KUORMAINHARVESTERIN KÄYTTÖÖN PERUSTUVAN KORJUUN 
KEHITTÄMINEN PIENIRUNKOISISSA PÄÄTEHAKKUISSA 
Pekka-Juhani Kuitto Markku Mäkelä 

T ut!Umuk.o e.n :t.a.vo-U;te.e.na. oli .6 elv-U.:tiiä. :t.a.
va.noma.i-6~:t.a. kuokma.inh~ve.-6:t.~e.ne.:t.~:tii 
po-<.kke.a.v-<.e.n me.ne.:t.e..tmie.n kä.y:t;töma.hdolli-6 uuk
.6-<.a.. Se-U.a.i-6-<.a. ova.:t. mm. ha.kkuum-<.e.he.n ja. 
kuokma.in~ve.-6:t.e.!U..n kä.y:t;töön pVtU6:t.uva.:t. .6e.kä. 
koC1.Jtai.Ja.ha.v~:t.we.n kuokma.:t.Aa.k:t.oJUn ja. kuolt
ma.inh~ve.-6:t.e.!U..n kä.y:t;töön pVtU6:t.uva.:t. me.ne.:t.el
mä.:t.. Nude.n avulla. kuokma.in~ve.-6:t.eJU.U.a.
koJtjuu:ta. vo~-<. o.ua. :t.a.1.oudelli-6:t.a. .6uunna.:t.a. 
yhä. p-<.e.ne.mp-<.Jtunko~iln pä.äJ:e.ha.kk~un. 

K o C1.JtaJ.J a.ha. v ~:t.w e.n kuokma.:t.Aa.k:t.oJUn ja. kuoli.
ma.inh~ve.-6:t.e.!U..n kä.y:t.:t.ö ö n pVtU6:t.uva.:t. me.ne.:t.el
mä.:t. oliva.:t. kai.LU.mp-<.a. ku-<.n :t.a.va.noma.i-6 e.:t. kuoli.
ma.inh~ v e.-6 :t.~e.ne.:t.ehnä.:t.. H a.kkuum-<.e.h e.n ja. 
kuokma.inh~ve.-6:t.e.!U..n yhfu:t.elmä.me.ne.:t.elm~:t.ä 
puo.te.-6:t.a.a.n on .töyde.:t;täv~.6ä. e.duW-oe.mp-<.a. 
va.ih:t.o e.h:t.o ja. ku-<.n :t.a.va.noma.i-6~:t.a. me.ne.:t.el
m~:t.ä. 

TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

Tutkimus toteutettiin vertailevan aikatutki
muksen periaatteen mukaan. Saman kuljettajan 
työskentelyä tutkittiin mahdollisimman saman
kaltaisissa olosuhteissa eri menetelmissä. 

Menetelmät olivat: 

l Tavanomainen kuormainharvesterimenetelmä 
(= vertailumenetelmä) . Harvesteri val
misti kaikki puut tavaralajeiksi . Metsä
kuljetus lajipuhtaina kuormina . 

2 Kuormainharvesteri kaatoi ja kasasi pie
net puut (= rinnankorkeusläpimitaltaan 7 -
13 cm:n havu- ja 7 - 17 cm:n lehtipuut) 
sekä valmisti suuret puut tavaralajeiksi . 
Kourasahavarusteinen kuormatraktori kat
koi kaadetut ja kasatut puut osapuiksi 
sekä kuljetti ne karsittujen puutavarala
jien kanssa sekakuormina . 

3 Kuormainharvesteri kaatoi, kasasi ja kat
koi pienet puut osapuiksi sekä valmisti 
suuret tavaralajeiksi . Metsäkuljetus seka
kuormina. 

4 Hakkuumies kaatoi, kasasi ja katkoi osa
puiksi 7 ja 9 cm : n (d 1 3) puut ennen har
vesteria, joka valmisfi suuret puut tava
ralajeiksi. Metsäkuljetus sekakuormina. 

5 Hakkuumies kaatoi ja kasasi 7 ja 9 cm:n 
(d 1 3) puut kouraisutaakoiksi. Harvesteri 
kars1 ja katkoi ne joukkokäsittelynä ja 
valmisti loput puut tavaralajeiksi. Met 
säkuljetus sekakuormina . 

Tutkimusaineisto kerättiin tammikuussa 1987 
Kokkolassa Oy Wilh . Schauman Ab : n työmaalta 
sekä kesäkuussa 1987 Kemissä Veitsiluoto 
Oy:n työmailta. 

Kokkolassa tutkittiin Lako 3T - kuormainhar
vesterin ja Rottne Blondin 750 -kuormatrak
torin työskentelyä, Kemissä Lokomo 750 
- kuormainharvesterin ja Lokomo 919 -kuorma
traktorin työskentelyä. 

Tutkimusaineis t o käsitti Kokkolassa 2 514 
rungon valmistuksen tavaralajeiksi ja 26 
kuorman metsäkuljetuksen ja Kemissä puoles
taan 2 898 rungon valmistuksen tavaralajeik
si ja 30 kuorman metsäkuljetuksen . 

TAULUKKO 1 Tutkimustyömaiden korjuuolosuhteet 

Kokkola Kemi 

Korjuu-
Tutkimuspalsta Työmaa olosuhteet 

1 2 3 1 2 

Rungon kes~i-
koko, dm 89 92 70 64 103 

Leimikon tiheys , 
runkoa/ha 1 499 1 229 1 495 1 338 1 572 

Puula~isuhde , 
% m : stä 
- mänty 8 36 12 2 0 
- kuusi 82 58 66 77 72 
- lehtipuu 10 6 22 21 28 
% runkoluvust1 
- män t y 6 20 10 1 0 
- kuusi 81 72 54 69 61 
- lehtipuu 13 8 36 30 39 

Maastoluokka 1 1 1 1 1 
Lunta, cm 10 - 20 10 - 20 10 - 20 - -

TUTKIMUSTULOKSIA 

Puutavaran valmistus 

Aivan pienimpien puiden (d 7 - 9 cm) 
pelkkä kaato-kasaus kuormatn~arvesterilla 
(menetelmä 2) oli hieman hitaampaa ja muiden 
puiden hieman nopeampaa kuin valmistus tava
ralajeiksi (taulukko 2) . 

l 



TAULUKKO 2 Suhteelliset ajanmenekit puutavaran valmistuksessa 
kuormainharvesterilla. Kokkolan osatutkimus 

TAULUKKO 3 Suhteelliset ajanmenekit puutavaran 
yksin-puin-valmistuksessa kuormain
harvesterilla. Kemin osatutkimus 

Rinnan- Havupuu Lehtipuu 

korkeus-
Menetelmä läpimitta, 

cm 1 2 3 4 1 2 3 

7 'iOo 103 132 - 105 111 150 
9 100 100 128 - 110 113 149 

11 100 95 122 100 115 112 141 
13 100 91 116 100 130 109 137 
17 ~ - - 100 152 90 115 

Kaato, kasaus ja katkonta osapuiksi harveste
rilla (menetelmä 3) puolestaan oli selvästi 
hitaampaa kuin tavaralajeiksi valmistus. 

Ajanmenekki tavaralajien valmistuksessa har
vesterilla oli hakkuumiehen suorittaman osa
puuksi valmistuksen jälkeen (menetelmä 4) 
sama (Kokkola) tai hieman suurempi (Kemi) 
kuin vertailumenetelmässä. 

Nippuinakarsintamenetelmässä (menetelmä 5) 
puiden valmistus yksi puu kerrallaan tavara
lajeiksi oli hieman nopeampaa kuin vertailu
menetelmässä silloin, kun puut oli kaadettu 
harvesterin kulku-uran suuntaisesti. Nippui
nakarsinta nopeutti lisäksi näiden puiden 
valmistusta tavaralajeiksi 20 - 41 % leimik
koa kohti. 

Metsäkuljetus 

Metsäkuljetuksessa osapuun tai nippuinakarsi
tun puun ja karsitun puutavaran määräsuhde 
vaikutti ajanmenekkiin. 

Osapuiden mukanaolo hidasti kuormaus ta ja 
purkamista sekä pienensi kuorman kokoa. Osa
puiden katkonnan ja kuljetuksen sekä. valmiik
si katRottujen osapuiden metsäkuljetuksen 
ajanmenekeissä ei ollut kuitenkaan merkittä
viä eroja. Se johtui todennäköisesti kuljet
tajan joustavasta katkontatyöstä. 

Korjuumenetelmien taloudellisuusvertailu 

Korjuukustannuksia on vertailtu elokuun 1987 
kustannusten mukaan. Kustannusten vertailu
perustana on: 

valmistus tavaralajeiksi 
terilla, siirtelykaato ja 
tavaralajeina. 
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kuormainharves
metsäkuljetus 

4 

-
-

115 
130 
152 

Rinnan- Menetelmä 

korkeus- 1 4 läpimitta, *) **) *) cm 

~ ***) 
7 - 9 100 111- 108 121 96 

11 - 13 100 113 - 106 109 92 

15 - 17 100 107 - 108 102 89 

19 - 21 100 107 - 101 112 90 

23 - 25 100 105 - -
'--

*) Puut kaadettu harvesterin ajourien 
suuntaisesti 

5 
**) 

***) 
108 - 100 

103 - 96 

98 - 102 

101 - 95 

101 

**) Puut kaadettu harvesterin ajouria vastaan 
***) Ensimmäinen luku työmaa 1, 

toinen luku työmaa 2 

TAULUKKO 4 Metsäkuljetuksen suhteellinen ajanmenekki. 
Ajomatka 250 m 

Osapuun osuus, % 
Menetelmä 

5 10 20 40 60 

1 (= vertailu-
menetelmä) [!QQ] [!QQJ [QQ) IIQQl [QQ] 

2 (sis. katkonnan 
kourasahalla) - - 120 140 160 

3 - 114 124 140 152 

4 - havupuu 110 117 125 - -
- lehtipuu 102 103 107 - -

s - havupuu 103 108 116 - -
- lehtipuu 101 103 107 - -

Kuormainharvesterin ja kourasahavarusteisen 
kuormatraktorin yhdistelmä (menetelmä 2) se
kä menetelmä, jossa kuormainharvesteri kat
koo pienet puut osapuiksi (3), olivat selväs
ti kalliimpia kuin tavanomainen tavaralajeik
si valmistus kuormainharvesterilla. 

Hakkuumiehen ja kuormainharvesterin yhdis
telmät (menetelmät 4 ja 5) olivat edulli
semmat kuin tavanomainen kuormainharvesteri
menetelmä. Edullisin niistä oli tavaralaji-/ 
osapuumenetelmä . Hakkuumiehen ja kuormain
harvesterin yhdistelmämenetelmät näyttävät
kin mahdollistavan kuormainharvestereiden 
taloudellisen käytön pienirunkoisissa pääte
hakkuissa. 

DEVELOPMENT OF HARVESTING METHODS BASED ON THE USE OF 
A BOOM-MOUNTED HARVESTER FOR FINAL CUTTINGS OF SMALL-SIZED TREES 

Harvesting methods based on a boom-mounted 
harvester and a forwarder equipped with a 
grapple saw were more expensive than ordi
nary methods based on a boom-mounted har-

vester. The combination of manual and mech
anized cutting provided more economical al
ternatives than the traditionai harvester 
methods. 
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