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Met~äteho ~etv~j~ ko~juukokeitun avutta h~
· v~~~YYPP~~en mo~o~koneiden ~ek~~ä 
ja ~atoud~~a Mvilluvuu;Ua e~-ilt~venn~
männ{köiden ko~ju~een. 

T~kimu~~~a ~eu!r.fLtjiln pu~avMan vatm~
~~~a ja met~äkutju~;t.a. viiden ;t.a.vanom~en 
ku.o~ainh~v~~~n ja kukikoko~en ku.o~a
;t~a~o~n, kolmen pienen ku.o~ain~vu~~n 
ja pien;t~a~o~n ~ekä yhden maa;t.a.to~;t~ak
~o~p~~~en p~o~u-~o~-k~opää-ajokone
yh~~etmän ko~juukuj~~a. 

Tyyp~~~ä e~ih~venn~männ{köMä ;t.a.
vanom~u kuo~ainh~v~~~ kä~~.:tetivä~ 
~eho-tlln~~a 90 - 180 puu.;t.a. , pienu kuo~ain
h~v~~~ 90- 110 ja maMalo~;tM~o~
P~~ainen mo~o~kone 50 . - 10 puu.;t.a. . 

Pien;t.Jta.~o!teiden ja maa;t.a.to~;tM~o~n ;tllo~
~av~ oli 350 met~n met~äkutjet~mM.ka.U.a. 
55 - 65 % kukikoko~en kuo~a;tM~o~n mu
~äkuijUu.~en ~u.o;tj.a.vuudu-t.a. . 

Ko~ju.u.k~;t.a.nnu.~it-t.a.an olivM. ~avanom~en 
ku.o~ain~vu~~n käy;tj.öön p~~uvM. ko~
ju.u.kuj~ ed~immM . Hieman ~ä kal
liimpia olivM pie~en ku.o~ain~vu~~ei
den käy;t.J:öön p~~~uvM kuj~ ja kallein 
oli . maa;t.a.to~;tM~o~yhfu~etmä. 

Kuva 1. Farmi Trac 5000 - kuormainharvesteri . 
Valok . Työväline Oy 

Kaikilta ~~kimu~u~a mukana olleilla ko 
neilla voi ~aavu.;tj.a.a hyvän ko~ju.u.jätjen. 

JOHDANTO 

Harvennushakkuita on v11me vuosina tehty sel
västi vähemmän kuin metsänhoidollinen tavoi
te edellyttää. Lähitulevaisuudessa harven
nusta vaativat kohteet lisääntyvät, eniten 
ensiharvennuskohteet. 

Hakkuumiehist ä on t ä t ä nykyä vajausta suu
ressa osassa maatamme ja nykykäsityksen mu
kaan vajaus saattaa vielä suureta. 

Harvennusten määrän lisääntyminen sekä hak
kuumies ten määrän vähentyminen nopeuttava t 
harvennusten koneellistamista . Se kohdis tuu 
ensi vaiheessa myöhempiin harvennHksiin , 
mutta vähitel len myös ensimmäisiin. 

Me ts ä teho aloitti harvennusten koneellista 
puunkorjuuta koskevat menetelmätutkimukset 
viimeisistä harvennuksista (Metsätehon kat 
saus 5/1987). Niitä jatkettiin toisissa ja 
ensimmäisissä harvennuksissa (Metsätehon kat
saus 7/1988). Tämän tutkimuksen tavoitteena 
oli selvittää harvesterityyppisten monitoi 
mikoneiden tekninen ja taloudellinen sovel
tuvuus männikön ensimmäisi in harvennuksiin . 

Kuva 2 . Valmet 901/948 - kuormainharvesteri . 
Kuvat 2 - 5 ja 10 valok . Metsäteho 
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TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO 

Aikatutkimuksin selvitettiin erimerkkisiin 
harvesterityyppisiin monitoimikoneisiin pe
rustuvien korjuuketjujen (puutavaran valmis
tus ja metsäkuljetus) ajanmenekkejä ja kus
tannuksia. 

Tutkimuskohteet valittiin siten, että työvai
keustekijät olivat eri koneille mahdollisim
man vakiot. Jokaisen kuljettajan taidot 
arvioitiin. Harvesterinkuljettajilla ei ol
lut kokemusta työskentelystä ensiharvennuk
sissa. Se todennäköisesti vaikutti heidän 
työskentelynopeuteensa. Koska kulj et taj a 
valitsi poistettavat puut, vaikutti kokemat
tomuus mahdollisesti myös työn metsänhoidol
li se en jälkeen . 

Ajouraväli oli tavanomaisille kuormainhar
vestereille 30 metriä . Silloin harvesterin 
ulottumattomiin jäi noin 10 metrin keskivyö
hyke, jolta poistettavat puut hakkuumies kaa
toi lähintä ajouraa kohti harvesterilla käsi
teltäviksi. Tavanomaisilla kuormainharves
tereilla kokeiltiin myös puiden joukkokäsit
telyä. Silloin hakkuumies lisäksi kaatoi 
harvesterivyöhykkeeltä ne rinnankorkeusläpi
mitaltaan 7 - 9 cm:n puut, jotka hän siir
telykaadolla sai kasattua joukkokarsintaan 
soveltuviksi nipuiksi. Lisäksi kokeiltiin 
ns. koukkausmenetelmää, jossa harvesteri 
poikkesi ajouralta valmistaakseen keskivyö
hykkeen puut puutavaraksi. 

Pienten kuormainharvestereiden ajouraväli 
oli 15 metriä . Ne valmistivat kaikki pois
tettavat puut puutavaraksi ajouran viereen. 

Maataloustraktoriperustaisen monitoimikoneen 
ajouraväli oli 25 metriä . Hakkuumies kaatoi 
keskivyöhykkeeltä ne puut, joihin monitoimi
kone ei ylettynyt. 

Metsäkuljetus tehtiin tavanomaisten kuormain
harvestereiden jälkeen keskikokoisella kuor
matraktorilla . Pienet kuormainharvesterit 
muodostivat korjuuketjun saman valmistajan 
pientraktorin kanssa. Ne käyttivät metsäkul
j etuksessa samoja aj ouria kuin pienharves
teri. Maataloustraktorista irrotettiin moni
toimiosa ja siihen liitettiin peräkärryt 
metsäkuljetusta varten. 

Tutkimusaineisto kerättiin syys-lokakuussa 
1988 Virroilla ja Mäntässä yhteistyössä 
Osuuskunta Metsäliiton kanssa. Koneet olivat 
seuraavat. 

Tavanomainen Keskikokoinen 
kuormainharvesteri kuormatraktori 

Lokomo 990/746 & Lokomo 909 
Pika 280 & Lokomo 909 
Pika 380 & Mini Bruunett 
Ponsse 600 & Lokomo 909 
Valmet 901/948 & Mini Bruunett 
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Pieni 
kUOrmainharvesteri 

Farmi Trac 5000 & 
Finntrac 4000 GS & 
Nokka-Joker 1 Keto 51 & 

Maataloustraktori
sovitteinen prosessori 
+ kaatopää 

Pika 36-37 / 
Valmet 605 & 

Pien
traktori 

Farmi Trac 
Finntrac 5000 C 
Nokka-Joker 

Maatalous
traktori 

Valmet 605 

Kuva 3 . Ponsse 600 -kuormainha rvesteri 

Kuva 4. Pika 380 -kuo rmainha rvesteri 

Kuva 5. Finntrac 4000 GS -kuormainharvesteri 



Tutkimuskohteet olivat puu.stoltaan t yypilli
siä ensiharvennusmänniköitä . Lähtöpuusto oli 
keskimäärin 1 780 runkoa/ha. Paistettavia 
puita oli hehtaarilla ke~kimäärin 580 ja 
niiden keskikoko fli 50 dm e l i poistettava 
puumäärä oli 29 m /ha. 

Tutkimusaineisto käsitti yhteensä 4 263 puun 
valmistuksen puutavaraksi. Niistä tavanomai
set kuormainharvesterit käsittelivät 2 803, 
pienet kuormainharvesterit 1 127 ja maata
loustraktoriperustainen monitoimikone 333 
puuta. Metsäfulj etusaineisto käsitti 31 
kuormaa (183m). Tavanomaisten kuormatrak
toreiden kuormista tutkittiin 14 ja muiden 
kuormista 17. 

TUTKIMUSTULOKSIA 

Puutavaran valmistus 

Monitoimiosan vientiin puulle ja puun kaa
toon kuluvaan aikaan vaikuttaa puun etäisyys 
työpisteestä (taulukko 1). 

TAULUKKO 1 Monitoimiosa n puulle viennin ja puun kaadon 
riippuvuus ottoet ä i syydest ä 

Ottoet ä isyys , m 

Konetyyppi 1 3 5 7 9 

Suht. aj a nmenekki, % 

Tavanomaiset kuormainha rvesterit 88 [QQ1 108 123 138 

Pienet kuormainharves teri t 82 (@ 119 150 -

Ajanmenekki , cmin/puu 
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tulee olla mahdollisimman hyvä metsänhoidol-
linen jälki eli puita tulisi ottaa tasaises-
ti harvesterin koko ulottuma-alueelta. 10 

Kuvissa 6 j a 7 on esitetty esimerkit t yön
vaiheittaisista ajanmenekeist ä sekä vastaa
vat ottoetäisyyden jakaumat. 
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Kuva 6 . Esime r ki t t avanomaisen ja pienen kuormain 
ha rves t e rin o ttoetä i syys j akaumas t a 

Koneell i esti kaad tut puut 

0 

- --- Hakkuumi hen kaata at puut 
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Rinnankorkeusläpimitt a , c m 

Kuva 7. Es ime r ki t samojen t avanoma i s en j a p ienen 
kuormai nharveste ri n ajanmenekki j akaumasta 

19 

Tehotuntituotokset vaih t eli va t kone t yypeit
täin (taulukko 2) . 

TAULUKKO 2 Tehotunti tuot os , 
rungon koko kes kimäär in 50 dm3 

Konet yyppi Runkoa/tehotunt i 

Tavanomaiset kuormai nharvesteri t 

- koneellises t i kaadetut 140 - 180 
- hakkuumiehen kaatama t 120 - 160 
- koukkausmenetelmäl l ä va lmistetut 90 - 120 

Piene t kuormainharvester it 90 - 110 

Maa t alous traktoripe rus t ainen 
monitoi mikone 50 - 70 
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P.ui ta/t ehotunt i 

L~---+---+---4--~~--~~ 
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Ri nnankor keusläpimitta , cm 

Kuva 8. Eri monitoimikonetyyppien tehotuntituotokset 

Joukkokäsittelymenetelmässä, jossa kuormain
harvesteri karsi nippuina hakkuumiehen har
vesterivyöhykkeelle kasaamat rinnankorkeudel
taan 7 - 9 cm:n puut, niiden puutavaraksi
valmistuksen ajanmenekki pieneni. Niput kui
tenkin hankaloittivat muiden puiden puutava
raksi valmistusta kulj ettaj ittain 9 - 17 %. 
Siksi ei leimikkoa kohti saavutettu mainit
tavaa ajanmenekkisäästöä. 

Metsäkuljetus 

Keskikokoisten kuormatra~toreiden kuorma oli 
keskimäärin ~.9 - 8.0 m , pientraktoreiden 
3. 9 - 4. j m ja maataloustraktorin kuorma 
oli 4.2 m . Pienten telatraktoreiden (Farmi 
Trac, Nokka-Joker) ajonopeudet tyhjinä ja 
kuormattuina olivat 15 - 25 % pienemmät ja 
pienen pyörätraktorin (Finntrac) ajonopeudet 
puolestaan 40 - 50 % pienemmät kuin keski
kokoisten kuormatraktoreiden. Pienen pyörä
traktorin suuri ero johtui ainakin osittain 
huonosti toteutetuista ajourista sekä kuljet
tajan työskentelystä. Maataloustraktorin 
ajonopeus puolestaan oli 10 - 20 % suurempi 
kuin keskikokoisen kuormatraktorin. 

Kuormaukseen ja purkamiseen kului pieniltä 
telatraktoreilta 20 - 30 % enemmän aikaa 
kuutiometriä kohti kuin keskikokoisilta kuor
matraktoreilta. Pienen pyörätraktorin vas
taava ajanmenekkiero oli vain muutama pro
sentti. Maataloustraktorin kuormaaminen ja 
purkaminen puolestaan oli 35 - 40 % hitaam
paa kuin keskikokoisen kuormatraktorin. 
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Metsäkuljetuksessa pientraktoreiden ja maa
taloustraktorin tuottavuus oli selvästi pie
nempi kuin keskikokoisten kuormatraktoreiden . 
Ero kasvoi ajomatkan pidentyessä ja tien
varsitiheyden kasvaessa (taulukko 3). 

TAULUKKO 3 Me ts äkuljetuksen suhteelliset tuottavuudet 

Keski - Pieni 
Ajo- kokoinen tela-
matka, kuorma- traktori 

m traktori 

Suhteellinen 

50 [!QQ] 65 - 80 

350 [100] 55 - 65 

750 [@] 50 - 60 

Korjuumenetelmien 
taloudellisuusvertailu 

Pieni Maa-
pyörä- talous-
traktori traktori 

tuottavuus, % 

85 - 90 60 

60 - 65 60 

50 60 

Eri korjuuketjujen edullisuus selvitettiin 
laskemalla kullakin ketjulla korjatulle puu
tavaralle korjuukustannukset (puutavaran 
valmistus ja metsäkuljetus) tutkimuksen kes
kimääräisleimikkoa kohti. 

Koneiden tuntikustannukset vaihtelivat kone
merkeittäin: 

Tavanomainen kuormainharvesteri 
Pieni kuormainharvesteri 
Maataloustraktoriperustainen 

monitoimikone 
Keskikokoinen kuormatraktori 
Pientraktori 
Maataloustraktori 

mk 

290 - 360 
250 - 270 

210 
250 - 260 
220 - 250 

210 

Konetyön yksikkökustannukset kuutiometriä 
kohti saatiin ajanmenekkien ja tuntikustan
nusten avulla. Hakkuumiesten kustannusosuus 
saatiin voimassa olevasta siirtelykaadon 
palkkataulukosta (+sosiaalikustannukset) . 

Korjuukustannuksissa (taulukko 4) yksittäis
ten korjuuket j ujen välillä oli vaihtelua: 
Tavanomaisten harvestereiden käy ttöön perus
tuvissa ketjuissa hakkuumies-kuormainharves-

TAULUKKO 4 Korjuukustannukset, metsäkuljetusmatka 350 m 

Siir- Puutavaran Metsä-tely- valmistus kuljetus Yhteensä 
Korj uuketju kaato 

mk/m3 

Tavanomainen 
kuormainharvesteri 
& kuormatraktori 
- hakkuumies 28 42 - 52 30 78 - 88 
- koukkaus - 50 - 69 30 80 - 100 

Pieni 
kuormainharvesteri - 42 - 52 40 - 50 90 - 100 
& pientraktori 

Maataloustraktori-
perustainen 
monitoimikone 35 62 39 110 
& maataloustraktori 



Korjuukustannukset , mktm3 
(puutavaran valmistus ja metsäkuljetus) 
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Kuva 9. Korjuuketjujen korjuukustannukset 

terimenetelmässä 13 % ja koukkausmenetel
mässä 31 %. Pienten kuormainharvestereiden 
käyttöön perustuvissa ketjuissa vastaava 
vaihtelu oli 11 %. 

Joukkokäsittelyä käytettäessä korjuukustan
nukset olivat keskimäärin hieman suuremmat 
kuin tavanomaisessa hakkuumies-kuormainhar
vesterimenetelmässä . 

Metsäkuljetusmatkan muuttuminen vaikuttaa 
erilailla korjuuketjujen kustannuseroihin 
(kuva 9) . Matkan pidentyessä pienkoneketju
jen kustannukset suurenevat eniten. Muutos 
on pienin tavanomaisen kuormainharvesterin 
ja keskikokoisen kuormatraktorin muodosta
massa ketjussa. 

Tutkimusleimikossa kokonaan hakkuumieheen 
perustuvan tavaralajimenetelmän korjuukus 
tannukset ol!sivat olleet menetelmän mukaan 
78 - 87 mk/m • 

Kuva 10. Tutk imuskohde harvennuksen jälkeen 

Korjuuvauriot ja korjuujälki 

Korjuusta aiheutuneet vauriot (taulukko 5) 
mitattiin metsäkuljetuksen jälkeen. Vaurion 
aiheuttaja arvioitiin vaurion sijainnin pe
rusteella . 

TAULUKKO 5 

Korjuuketju 

Korjuuvauriot 

Puutavara" Metsä
valmistus kuljetus Yhteensä 

Vaurioita, % jäävistä puista 

Tavanomaiset kuormainharvesterit 

Lokomo 990 & 
2. 5 1.2 Lokomo 909 3 . 7 

Pika 280 & 
1.5 1.5 Lokomo 909 3. 0 

Pika 380 & 
2 . 0 1.0 Mini Bruunett 3.0 

Ponsse 600 & 
2.0 1.4 Lokomo 909 3.4 

Valmet 901 & 
0 . 3 0 .3 Mini Bruunett 0.6 

Pienet kuormainharvesterit 

Farmi Trac & 
0 . 3 0 . 3 Farmi Trac 0 . 6 

Finntrac & 
1.8 1.9 Finntrac 3 .7 

Nokka- Joker & 1.7 0 .3 Nokka- Joker 2.0 

Maataloustraktoriperustainen monitoimikone 

Pika 36 & Valmet 605 1 0 . 4 1 0 . 1 1 0 . 5 

Korj uun metsänhoidollisen jäljen luokitteli
vat sekä Metsä-Serla py:n metsänhoidon eri 
koishenkilöt että Metsätehon t yöntutkija . 

Metsänhoidollisen jäljen arvostelussa otet 
tiin huomioon tavoitetihey den noudattaminen, 
jäljen tasaisuus sekä korjuuvaurioiden määrä . 
Työjälki arvioitiin monitoimikonetyypeittäin 
seuraavasti. 

Tavanomaiset kuormainha rvesterit: 

Tyydyttävä 
Välttävä 
Huono 

2 ketjua 
2 " 
1 ketju 

Pienet kuormainharvesterit: 

Hyvä 
Tyydyttävä 
Huono 

1 ketju 
l " 
1 " 

Maataloustraktoriperustainen 
monitoimikone: 

Välttävä 

Korj uuvauriot sekä korjuun me tsänhoidoll inen 
jälki riippuvat paljolti koneen kuljetta 
jasta . Kaikilla tutkimuksessa mukana olleil
la koneilla on mahdollis ta saavuttaa hyvä 
korjuujälki eli tasainen , mahdollisimman 
vaurioton jäävä puusto, josta on poistettu 
vialliset puut. 
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PÄÄTELMIÄ 

Tutkimus osoitti, että ensiharvennuksissa on 
teknisesti mahdollista käyttää tavanomaisia 
kuormainharvestereita, pieniä kuormainharves
tereita ja maataloustraktoriperustaisia moni
toimikonei ta. 

Kor j uukustannuksiltaan edullisimmiksi osoit
tautuneet menetelmät olivat ensiharvennusmän
nikössä varsin lähellä hakkuumiehen käyttöön 
perustuvia tavaralajimenetelmiä, kun kustan
nukset laskettiin tutkimuksen ajanmenekeistä 
ja esitetyistä tuntikustannuksista. 

Ensiharvennuskuusikkoja ei tässä yhteydessä 
tutkittu, mutta niiden korjuu annistunee 
samoja korjuuketjuja käyttäen. Huonompi näky
vyys kuusikoissa saattaa hieman hidastaa 
työ skentelyä. Toisaalta myös koneellistami
sen kannattavuuden vertailuperustana oleva 
hakkuu miestyönä on kuusikoissa selvästi 
kalliimpaa kuin männiköissä. Kuusikoissa ei 
voitane myöskään käyttää hakkuumiehen käyt
töön perustuvissa menetelmissä osapuumene
telmiä, jotka pienentäisivät vertailukustan
nuksia. 

Tavanomaisiin kuormainharvestereihin perus
tuvat korjuuketjut olivat korjuukustannuk
siltaan edullisimmat. Tässä tutkimuksessa 
näiden koneiden ajouraväli oli 30 m. Jos 
käytetään 20 metrin ajouraväliä, ei hakkuu-
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miehen suorittamaa kaatoa tarvita. Ääri
ulottuvuusalueen puiden valmistus puutava
raksi saattaa silloin hieman hidastaa työs
kentelyä, mutta toisaalta hakkuumiehen kaa
tamien puiden hitaampi käsittely jää pois 
samoin kuin siitä aiheutuvat kustannukset. 
Kokonaisuutena puutavaran valmistus 20 met
rin ajouraväliä käytettäessä on todennäköi
sesti edullisempaa kuin 30 metrin ajoura
väliä käytettäessä. 

Pienten kuormainharvestereiden käyttöön pe
rustuvien korjuuketjujen kus tannukset olivat 
hieman edellisiä suuremmat. Niiden tutkimus
tuloksista laskettuja kustannuksia voidaan 
pienentää muuttamalla pienharvestereiden 
työskentelytapaa. Kun harvesteri etenee 15 
metrin välein sijaitsevaa ajouraa ja puuta
vara valmistetaan joka toisel ta uralta har
vesterista poispa1n kohti viereistä uraa, 
voidaan metsäkuljetus tehdä keskikokoisella 
kuormatraktorilla (ajouraväli 30m). Silloin 
metsäkuljetuskustannusten alentuminen pienen
tää korjuukustannuksia etenkin pitemmillä 
kuljetusmatkoilla. 

Maataloustraktoriperustaisen moni toimikoneen 
ja maataloustraktorin muodostama korjuuketju 
oli vaihtoehdoista korjuukustannuksiltaan 
kallein. Se johtui pääasiassa erillisen 
kaato- ja karsintalaitteen hitaudesta erityi
sesti pieniä puita käsiteltäessä. 

Asiasanat: ensiharvennus, monitoimikoneet 

Key words: first thinning, multifunction 
machines 

MECHANICAL HARVESTING IN FIRST THINNING OF PINE STANDS 

Me tsä teho conducted a series of tests to 
determine the technical and economic 
feasibility of using different harvester 
type multipurpose logging machines for har
vesting i~ first thinning pine stands. 

Harvesting systems consisting of either five 
regular boom-mounted harvesters and medium
sized forwarders, or three small boom-mounted 
harvesters and small-sized forwarders, or an 
agricultural-tractor-mounted felling head 
and processor interchangeable with a trailer 
were used for processing and forest haulage 
of the wood raw material . 

In a typical first thinning pine stand, 
regular boom-mounted harvesters were able 
to handle 90 t o 180 trees per effective hour, 
small boom- mounted harvesters 90 to 110, and 

the agricultural-tractor-based multipurpose 
logging machine 50 to 70 trees per effective 
hour. 

The forest haulage productivity o f the small
sized forwarders and the agricultural trac
tor (haulage distance 350 metres) was 55 to 
65 per cent of that of the medium-sized for
warder. 

Harvesting systems based on the u se of regu
lar boom-mounted harvesters were the most 
economical. Systems based on small boom
mounted harvesters were slightly more expen
sive, and the agricultural tractor combina
tion was the least economical. 

The silvicultural quality of stands 
after harvesting, regardless of 
machinery used. 

was good 
type of 
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