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Tu;tiU.mUll on joJ.koa. vuortrta. 1987 al.o-i.:te;t.J:uun
~u.i:IU.mu~~~n ,
joka. käö~.i:eli kuokmainha.Avute!U..n käy~.i:öii p-i.~rWw.nko-il>-il>öa. päät.~ha.k
ku-ii>.6a. . Tä.ööä ~u.i:IU.mUllo.MöM pääpaino oli
ko n~~ ~rt val.m-il>tu~ ~rt ka.nnal.t.a. huono.ta.a.tu-il> ~n .e.~~.A.puun kä.ö~.i:dyMä .

Tu;tiU.mUll on oöa. Pohjo-ii>maid~n m~te!U..neu
voö to n Jta.ho~.:t.a.ma.a. yht.w po h j o-ii> ma.-il> ~.a. NSRtu;tiU.mUllpJtoje.~.A.a. .

M~nUe.lmät. pvr.uM.t..Uvat .e. e.~.-i.pu-i.d~n kaato ort
lwokmainha.AvuteJU...e..e.a. tai m-i.utyö rtä .6 ~kä
katko~.a.a.n ja. me;t..6äku.tje;t1l~~~rt koUJtMa.ha.va.Au.ö tw d.e.a.
kuokmoJJta.kt.oJU.lla. .
Ha. vupu.u
val.m-i.öte;t.:tlin y.t~~rtöä ta.va.Aa..ta.j u~-i. . Po-i.kkeu~ ~na. yhduöä m~nUe.lmä.ööä myö.6 p-i.~nU
ha.vupu~ngot käö-i.:t~lin ku;te.n .e.~~.A.puu .
M~rtUe.lm-i.~rt ko!t j uukUll~.a.rtnu~ U uvät. meJtk-i;ttäväö~.A. poik~nrt~U ~.a.va.noma.-il>~rt pu~.a.va.Jta.n
val.m-il>tu~ ~rt - ka.ikki~n pu-i.d~n kaato , ka.Aö-i.nt.a. ja. ka.t.ko~.a. kuokmairtha.AvuteJU...e..e.a. kUllta.nnu~-ii>~.a. .
M~nUe..tm-i.e.n käytö.6~.ä .6a.a.ta.va.t. hyödyt, mm . konud~n ja. kon~kUjuj~n
käytön t~hoö~llmÅ.n~n ja. kuokmainha.Avute.Jtuden kutävyyd~n pa.Jtarte.m-i.n~n , ovatkin vä.t-i..t-

wili .

Kuva 1. Hakkuumies kaataa ja kasaa pienet puut.
Kaikki valok. Metsäteho

Kuva 2 . Kuormainharvesteri valmistaa loput puut
tavarala jeiksi

Kuva 3 . Kourasahalla varustettu kuormatraktori katkoo
hakkuumiehen tekemät niput osapuiksi ja kuljettaa ne
varastolle
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JOHDANTO
Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuormainharvesterin ja kourasahavarusteisen kuormatraktorin käyttöön perustuvien korjuumenetelmävaihtoehtojen teknistä ja taloudellista
käyttökelpoisuutta sellaisissa kohteissa,
joissa havupuun lisäksi on kuormainharvesterillakäsittelyn kannalta huonolaatuista
lehti puuta.
Aiemmin on selvitetty hakkuumies-kuormainharvesteriyhdistelmien käyttömahdollisuuksia
vastaavantyyppisissä kohteissa (Metsätehon
katsaus 8/1988).

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
Tutkimus tehtiin vertailevan aikatutkimuksen
periaatteen mukaan.
Saman kuljettajan ja
saman koneen työskentelyä tutkittiin eri
menetelmissä samankaltaisissa olosuhteissa.
Tutkimusaineisto kerättiin toukokuussa 1988
kahdelta työmaalta Keminmaalta yhdessä Veitsiluoto Oy:n kanssa.
Korjuumenetelmät olivat :
Menetelmä l.
Kuormainharvesteri kaatoi ja
kasasi nippuihin kaikki lehtipuut. Havupuut
kuormainharvesteri valmisti tavanomaisesti
tavaralajeiksi. Kourasahavarusteinen kuormatraktori
katkoi
lehtipuuniput
osapuiksi
kuormauksen yhteydessä .
Havu- ja lehtipuu
kuljetettiin lajipuhtaina kuormina. Kuitupuun tavoitepituus oli 5 m.
Menetelmä 2 .
Hakkuumies kaatoi ja kasasi
siirtelykaatona 7 - ll cm:n (d 1 3 ) lehtipuut. Kuormainharvest eri valmisti muut puut
tavaralajeiksi. Kourasahavarusteinen kuormatraktori katkoi kaadetut ja kasatut lehtipuut osapuiksi kuormauksen yhteydessä. Metsäkuljetus kuten menetelmässä l.
Menetelmä 3 . Kuten menetelmä 2 , mutta hakkuumies-kourasahakäsittely myös 7 - ll cm:n
(d 1 . 3 ) havupuille .
Menetelmä 4. Tavanomainen kuormainharvesterimenetelmä (= vertailumenetelmä), jossa
kaikki puut valmistettiin kuormainharvesterilla tavaralajeiksi.
Metsäkuljetus lajipuhtaina havupuu- ja lehtipuukuormina.
Kuormainharvesterina oli Lokomo 750 ja sen
peruskoneena 8-pyöräinen Lokomo 919 -kuormatraktorialusta.
Metsäkuljetuksessa
oli
Hultdin-kourasahalla varustettu 6-pyöräinen
Lokomo 919 -kuormatraktori.

TAULUKKO 1

Korjuuolosuhteet
Rungon keskikoko, dm 3
kaikki
havupuut
lehtipuut

Työmaa 2

78
85
61

111
116
88

Leimikon tiheys, runkoa /ha

1 382

1 106

Oksaisuusluokka ,
mänty/kuusi/lehtipuu

2/4/2

2/4/2

Puulajisuhde,
mänty/kuusi /lehtipuu
% kuutiomäärästä
- % kpl-määr iistä

-

0/77/23
0/70/30..

30/57/13
18/66/16

1

1

Maastoluokka

TUTKIMUSTULOKSET
Puutavaran valmistus
Kun havu- ja lehtipuita valmistettiin tavaralaj eiksi kuormainharvesterilla, aj anmenekit
vaihtelivat hieman menetelmittäin . Kaikkien
puiden tavaralajeiksi valmistukseen (menetelmä 4) verrattuna, valmistus oli muissa mene telmissä hieman hitaampaa .
Ajanmenekkiero
johtui hakkuumiehen kaatamien pienien puiden
tai harvesterin kaatamien ja kasaamien lehtipuiden aiheuttamasta työskentelyhaitasta.
Hakkuumiesmenetelmissä (menetelmät 2 ja 3)
havupuiden valmistus tavaralajeiksi hidastui
5 - 10 % ja lehtipuiden 0 - 10 %. Kun lehtipuut kaadettiin ja kasattiin kuormainharvesterilla (menetelmä l), hidastui havupuiden
tavaralajeiksi valmistus 0 - 5 %. Lehtipuiden kaadon suhteellinen ajanmenekki verrattuna vastaavankokoisten lehtipuiden tavaralajeiksi valmistukseen näkyy kuvasta 4 .
Lehtipuiden
kaato-kasauksella
saavutettu
ajanmenekkisäästö oli merkittävä vasta suuria lehtipuurunkoja käsitelt äessä . Tutkitunkaltaisissa Pohjois-Suomen kohteissa suurin
osa lehtipuista on pienikokoisia.
Siksi
ajanmenekkisäästö jää leimikkoa kohti yleensä suhteellisen vähäiseksi .
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-

Harvesteriaineisto
käsitti
2 466 puuta;
niistä oli havupuita l 886 ja lehtipuita 580.
Metsäkuljetusaineisto käsitti 15 havupuu- ja
12 lehtipuukuormaa, joista osapuukuormia oli
yhteensä 9 . 3 Metsäkuljetusaineisto oli yhteensä 262 m •

Tutkimustyömaiden korjuuolosuh teet
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Kuva 4. lehtipu iden tavaralajeiksivalmistuksen ja
kaato-kasauksen suhteel 1 iset ajanmenekit

{j

Metsäkuljetus
Tavaralajeiksi tehdyt havu- ja lehtipuu samoin kuin havu- ja lehtiosapuu kuljetettiin
metsäkuljetuksessa omina kuorminaan. Metsäkuljetuksen ajouraväli oli 15 m.
Kuorman koko
(taulukko 2) .

vaihteli

tavaralajin

mukaan

Kuorman koko

TAULUKKO 2

Kuo)MBn keskikoko,
m ainespuuta

Kuorma

11.5
5.6
7.8
7. 2

Havupuu (karsittu)
Havuosapuu
Lehtipuu (karsittu)
Lehtiosapuu

Kuva 5.

Lehtiosapuun sekä erityisesti havuosapuun
metsäkuljetus oli selvästi hitaampaa kuin
vastaavien karsittujen puutavaralajien kuljetus .
Se johtui paitsi pienemmästä kuormankoosta ja karsimattoman puutavaran suuremmasta käsittelyvaikeudesta myös kourasahalla
työskentelyn vaatimasta ajasta. Kun ajoajat
jätetään tarkastelun ulkopuolelle, kului sekä havupuiden että lehtipuiden kourasahalla
katkontaan hieman alle puolet ajasta (45 48 %). Kuormatraktorin kuljettaja oli tottumaton kourasahan käsittelyyn, mikä todennäköisesti lisäsi kourasahalla työskentelyyn
kuluvaa aikaa .
Havuosapuun metsäkuljetus oli ajomatkan mukaan 142 - 223 % hitaampaa kuin karsitun
puutavaran metsäkuljetus . Lehtipuun vastaava
ero oli 29- 50 % (taulukko 3) .
TAULUKKO 3

Osapuun metsäkuljetuksen suhteellinen
ajanmenekki (100 • karsitun puutavaran
me ts äkuljetus)
Leh tipuu

Havupuu
'3iheys,
m 1 100 m
ajouraa

150

l

Ajomatka , m
450
150

1

1

Lehtiosapuukuorma

Puutavaran kuormainharvesterilla valmistuksen sekä metsäkuljetuksen kustannukset saatiin koneiden tuntikustannusten sekä ajanmenekkien avulla.
Menetelmien korjuukustannukset (hakkuu ja
metsäkulj etus) eiv ä t merkittävästi poikenneet toisistaan kummallakaan työmaalla.
Menetelmässä l, jossa kuormainharvesteri valmisti kaikki havupuut tavaralajeiksi sekä
kaatoi ja kasasi kaikki lehtipuut kourasahalla katkottaviksi, olivat ko3juukustannukset
l - 2 % eli 0,50- 1,50 mk/m suuremmat kuin
vertailumenetelmässä.
Menetelmissä 2 ja 3, J01ssa hakkuumies kaatoi ja kourasahavarusteinen kuormatraktori
katkoi 7 - ll cm :n (d 1 3 ) lehtipuut tai
lehti- ja havupuut, olivat korjuukustannukset lyhyillä metsäkuljetusmatkoilla pienemmät ja pitkill ä suuremmat kuin vertailumene telmässä.
Erot olivat suurimmi~laan 2 %
korjuukustannuksista eli 1,50 mk/m .
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Suhteellinen ajanmenekki, %
7. 0
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150

140

4. 5

294
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144
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2. 2
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KORJUUKUSTANNUSTEN VERTAILU
Korjuumenetelmien taloudellisuutta tarkastellaan korjuukustannusten perusteella . Kustannukset vertailussa vastaavat syksyn
1988
kustannuksia .
Manuaalista hakkuuta ei tutkittu . Hakkuumiehen kustannuksina käytettiin
siirtelykaadon yksikkömaksutaulukoiden mukaisia maksuja lisäämällä niihin sotu- ym . kustannuks ina 55 %.

PÄÄTELMIÄ
Kokeilluilla menetelmillä ei saavutettu kus tannussäästöjä tavanomaiseen kuormainharvesterimenetelmään verrattuna .
Yksi
näiden
mene telmien käytöstä aiheutuva etu on se,
että kuormainharvesterin kestävyys todennäköisesti paranee. Harvesterilla ei tarvitse
valmistaa tavaralajeiksi lehtipuita , joiden
karsinnassa on tutkimuksen kaltaisissa kohteissa usein ongelmia .
Toinen etu on se,
että kuormainharvesterin tuottavuuden parane misen ansiosta vuotuinen valmistusmäärä suurenee .
Se on merkittävää erityisesti silloin, kun kuormainharvesteri ja kuormatraktori muodostavat koneketjun. Silloin koneiden kapasiteetit vastaavat paremmin toisiaan
ja töiden järjestelyt helpottuvat .

3

An NSR- Project

Metsäteho Review 20/1988

MECHANICAL HARVESTING OF POOR QUALITY HARDWOODS
The methods under study were based on the
felling of hardwoods using a boom-mounted
harvester or manual work , and bucking and
forest haulage using a forwarder equipped
with a grapple saw . Softwoods were generally
made into timber assortments . Exceptionally,
in one method the small softwood stems were
handled in the same way as small hardwood
stems . The harvesting costs for each method
did not significantly differ from the costs
of normal timber processing methods, i . e.

METSÄTEHO
ISSN 0357-4326

felling , delimbing and bucking all trees
using a boom- mounted harvester.
The advantages of the methods studied were indirect,
such as more effective use and better mechanical availability of the harvesters and
forwarders involved in the harvesting system .
The study is a part of the joint
research project financed by the
Council of Ministers .
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