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YLISPUIDEN POISTO PIKA 75- JA FMG 707/12 S MOTONALLE
-HARVESTEREILLA
Markku Mäkelä
Hetsäteho jatkoi ylispuiden korjuuselvitystä
tutkimalla Pika 75- ja FHG 707/12 S HotoNal le -harvestereiden työskentelyä ylispuiden
poistohakkuussa. Pikan hakkuuajanmenekki oli
pienempi kuin HotoNallen.
Ero aiheutui lähinnä karsinn.a sta.
Hakkuukustannuksiltaan
Pika oli tutkimustulosten muka.a n edullisempi
kuin HotoNalle.
Keskimääräisellä tutkimustyömaalla rungon keskikoko ol i 600 dnr. Sellaisessa kohteessa hakkuu Pikalla olisi maksanut 16 - 18 mkjnr ja HotoNallella 21 - 23
mkfnr.
Taimia vaurioitui tutkimustyömailla vähän.
Kun havupuutaimia oli alkujaan 1 084 - 3 016
hehtaarilla, korjuussa niistä vaurioitui 5 17 %ja kuolevi ksi määritettiin 0 - 11 %.
\...

Tutkimus on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamaa yhteispohjoismaista NSRtutkimusprojektia.

Kuva 1. Pilca 75 tutkimustyömaalla. Kaikki valolc. Metsatebo
Fig. 1.
T11e Pika 75 aJ the work site. Ali plwtos by MetsllJeho

JOHDANTO
Siemenpuuhakku.illa pyritään männiköi den ja
raudusko ivikoiden luontaiseen uudistamiseen .
Hehtaarille jätetään Tapion ohjeiden mukaan
männikössä 50 - 150 runkoa tai rauduskoivikossa 10 - 20 runkoa.
Suojuspuuhakku.ulla
tähdätään yleensä kuusikon luontaiseen uudistamiseen . Suojuspuita tulisi jättää heh taarille 100 - 400 . Kun siemen- tai suojuspuut aikanaan poistetaan taimiken päältä,
kutsutaan sitä ylispuid~n poistoksi.
Ylispuita
poistetaan maassamme vuosittain
35 000 - 50 000 ha:n alueelta . Pinta-ala on
varsin suuri. Avohakkuita tehdään vuosittain
100 000 - 120 000 ha:n alueelta. Ylispuiden
poiston arvioidaan lisääntyvän luontaisen
uudistamisen yleistymisen myötä. Ylispuiden
poistossa hehtaarikertymä t
ovat
selvästi
pienempiä, kun taas runkojen koko ja tukki puuosuus ovat selvästi suurempia kuin avohakkuissa keskimäärin.

Kuva 2. MatoNalle tutkimustyömaalla
Fig. 2
The FMG 707/12 S aJ the work site
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Ylispuiden poistohakkuussa on avohakkuuseen
verrattuna useita eroja.
Yksi tärkeimmistä
on taimien varominen.
Taimikko voi vaurioitua sekä .ihmistyövaltaisessa että koneellisessa hakkuussa .
Koneellisessa hakkuussa
vaurioituminen on todennäköisesti vähäisempää
sen vuoksi, että kone voi paremmin valita
puiden käsittelypaikan.
Metsäkuljetuksessa
vaurioita saattaa koneellisen hakkuun j älkeen
tulla vähemmän kuin ihmistyövaltaisen hakkuun
jälkeen, sillä koneellisen hakkuun työmailla
on valmis ajouraverkosto ja pölkyt sijaitsevat kasoissa ajourien lähellä .
Korjuun jälki on ylispuiden poistohakkuissa
tarkkailun kohteena ,
koska vaurioituneet
taimet on helppo havaita. Silloin, kun taimisto on päästetty ns. karkaamaan eli liian
suureksi, on vaurio iden välttäminen vaikeaa
ja korjuuvauriot näkyvät erityisen h yvin.
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Korjuun j ä lki saattaa olla ratkaisevaa , kun
y lispuiden poistoon valitaan h akkuumenetelmiä ja - koneita.
Kohteisiin tarvitaan mahdollisesti erilaisia koneita kuin avo- ja
harvennushakkuissa .
Ylispuiden poistoon soveltuvien hakkuukoneiden kokeilut ja testaukset aloitettiin Me tsätehossa talvella 1990 (Metsätehon moniste
24.4.1990: Lännen T 214 C / Lako 60 -ylispuuhakkuukone ) .
Tutkimussarjaa jatkettiin kes ä llä 1990 osatutkimuksella, jonka tuloksista
kerrotaan tässä katsauksessa.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA -AINEISTO
Hakkuun ajanmenekki selvitettiin perinteisell ä aikatutkimuksella. Hakkuun ja metsäkulj e tuks e n jälkeen tutkimustyömailta mitattiin
ota nta na korjuussa syntynee t ta imi stovauriot.
Vau rioselvitys t e htiin linjoittaisena ko e ala mittau kse n a . Ympy r ä koea lojen s ä de oli 4 m.

Tutkimusaineiston aikatutkimusosa kerättiin
kesäkuussa 1990 Kangasalta, Orivedeltä ja
Juupajoelta yhteistyössä Metsäliiton kanssa.
Vauriot inventoitiin vajaa kuukausi hakkuun
jälkeen.
Ylispuiden poistoha kkuussa tutkimus kohdistui
etupää ssä Pika 7 5:n t y öske ntelyyn; sitä tutkittiin neljällä erilaisella työmaalla. Vertailukohteen saamiseksi yhdellä työmaalla
tutkittiin myös Moto allen työskentelyä .
Tutkimuskohteina ( taulukko 1) oli neljä suojuspuiden poistokohdetta.
Poistettavista
puista kuusia oli puolet, mäntyjä 44 % ja
koivuja 6 %.
Pika 7 5 kä sitteli a ikatutkimuksen aikana 88 9
puuta ja 1oto a lle 112 puuta.
Pika työskenteli tutkimustyömailla myös aikatutkimuksen ulkopuolella,
joten taimikon
vaurioinventointialue oli suurempi kuin aikatutkimusalue. Koea loja mitattiin Pikan jäljiltä 85 j a Mo t o a lle n j ä ljiltä 19.

1YÖ 1ENETELMÄT
Kummallekaan k oneelle ei s uunni te l t u e tu~
t een aj our ia , vaan kone ide n kulj ettaj a t valitsivat kulku-uransa t y öske ntelyn aika n a.
Ratkaisu perustui kuljettaj i e n mielipiteisiin
parhaa sta työ ske ntelymenetel mä stä .

Kuva 3. Tutkimustyömaa 3 ennen hakkuuta

Fig. 3.
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Work sire 3 before cuuing

Kuljettajat pyrkivät se l viämään työs k e n te l ystä mahdollisimman vähäisellä kc,.teid e n li ik kumisella, sillä liikkumista~' ~ puustoltaan
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harvoissa ylispuiden poistokohteissa on muutenkin suuri .
Pika otti puut kapealta sektorilta koneen edestä, mikä aiheutti "pyörimistä" kaadettavien puiden luona, ja käsitte li aina yhtä puuta kerrallaan.
Käsiteltävä
puu oli koko ajan ilmassa koneen päällä,
maahan putosi vasta valmis puutavara . Se oli
omiaan v ä h e ntämään taimikkovaurioita. MatoNalle kaatoi puut yleensä kulku - uraansa nähd e n kohtisuoraan ja karsi ne koneen toiselle
puol el le. Puide n kaatuminen taimikon sekaan
ja niiden vetä minen siellä karsinnan aikana
sekä valmiin puutavaran putoaminen maahan
vaurioittivat taimikkoa . Tutkimuskoneen kulj et t a ja pyrki vähentämää n vaurioita - silloin
kun se oli mahdollista - kaatamalla ensin 2 3 puu ta samaan kohtaan ja karsimalla ne myöhemmin p e räkkä in. Siten vähennettiin kaadon
aiheuttami a taimikkovaurioita .

cmin/puu - c.m.Ut/~e

21

25

29

33

Rinna nkorkeus läpi i tta, c

37

- VBH,

41

C111

Kuva 4. Pika 75:n hakkuuajanmenekki työnvaiheittain

Fig. 4.

Cuuing time expendi.Jure when using the Pika 75

TULOKSIA
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Hakkuun ajanmenekit eroteltiin seuraaviin
työnvaiheisiin: kaato , karsinta, puun siirto
- silloin kun s itä esiintyi - ja siirtym.i set
työ pisteiden välillä j a palstalla muuten.
Kumma nkin koneen aikaavievin työnvaihe oli
karsinta.
Siirtymisajat, 30 - 40 cminjpuu,
olivat huo mattavast i suurempia kuin mu iss a
hakkuutavoissa .
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Hakkuukustannusten tarkka selvittäminen Pikan
osalta on lähes mahdotonta.
Kyseistä mallia
ol eva kone on viime ine n käytössä oleva yksikkö. Se n valmistusvuo s i on 1982; tosin se on
ollut tehokkaassa käytö ssä vasta kolme viime
vuotta.
Hakkuukustannusten laskemiseksi kon e iden käyttötuntikustannuksille mää ritettiin
tietty vaihteluväli:
Pika 75
380 - 420
mk/käyttö tunti ja Moto alle 420
460 mk/
käy ttötunti. Kun tehoajanmenekkeihin lisättiin alle 15 min:n k eskeytysten osuutena 10
prosenttia, saatiin hakkuun yksikkökustannuksik s i kuvan 6 mukaiset kustannukset.
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Pikan hakkuuajanmen e kki oli pienempi kuin
MotoNa llen. Ero aiheutui suurimmaksi osaksi
karsinnasta (kuvat 4 ja 5). Moto allen kulj ettajan huolellinen, taimia varova työskentely saattoi olla hitaamp aa kuin keskimäär ä i sen kuljettajan .
Lehtipuide n hakkuusta
oli riittävästi h a vaintoj a vain Pika n o sa lta.
Havu- ja leh tipui d e n hakkuuajoissa ei ollu t
mainittavia eroja kuin aivan järeimpiä puita
käsiteltäessä. Järeiden lehtipuiden hakkuun
suuremp i ajanmenekki johtui siitä, että niiden karsinta oli hitaampaa kuin jär eid en
havupuiden.
Pikan hakkuuaj anmenekeissä ei
työmaide n välillä ollut merkittäviä e roja.
Eniten työmaittaista eroa aiheutt i se, että
maaston vaikeutumisen vuoksi työpistei d e n
väliset s iir tym i sajat kasvoivat.
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Kuva 5. M atoNallen hakkuuajanmenekki työnvaiheittain

Fig. 5.
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Kuva 6. H akkuukustannukset

Fig. 6.

Curring costs
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Taimikon vaurioituminen
Ylispuiden poistoissa taimikko ei yleensä ole
tasaista . Poistettavien puiden lähistöllä ei
kasva taimia, kun taas s iellä, missä ei kasva
ylispuita, niitä saattaa o lla erittäin runsaasti .
Metsän uudistumiselle riittää hakkuun jäljiltä mahdollisimman tasainen, riittävästi kasvatuskelpoisia taimia sisältävä
taimikko.
Siten k o r j uuss a vaurio ituvien
taimien määrät tai osuudet eivät välttämättä
kerro koko totuutta metsikön uudistumisen
onnistumisesta.

TaiAikkovaurio t tyO..ittaln
Damage to seedlings by work site
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Taimia vaurioitui Pikan työskennellessä vähemmä n kuin MotoNa llen työskennelless ä.
Se
johtuu Pikan työskentelymenetelmästä, jossa
vasta valmis puutavara putoaa maahan. Myös
MotoNallen työskentelyssä taimisto vaurioitui
varsin vähän.
Se johtuu ainakin osittain
MotoNallen kuljettajan poikkeuksel lisen huolellisesta työskentelystä ja hänen käyttämästään työskentelytekniikasta. Kun hehtaarilla
alkujaan oli 1 084 - 3 016 yli puolen metrin
korkuista havupuuntainta, vaurioitui n iistä
korjuussa 5 - 17 % ja kuoleviksi määritettiin
0 - ll %.
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Taimikkovauriot mitattii n hakk uun ja metsäkuljetuksen jälkeen. Koska tutkimuskohteissa
metsikkö pyrittiin uudistamaa n havupuulle,
tarkastelussa käsitellään vain havupuutaimien
kokonais- ja vauriomääriä (taulukko 2).
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TULOSTEN TARKASTELU
Pika 75 - harvesteri soveltuu tulosten mukaan
hyvin ylispuiden poistohakkuisiin . Jos Pikan
linjalta ylispuiden poistoja lähdetään ko neellistamaan, vaatii se koneen valmistuksen
uudelleen aloittamista. Siihen valmistajalla
tosin on valmiudet.
Mahdollinen uusi "Pika
75" olisi modernisoitu versio 1970-luvun
koneesta, joten sen tulokset varmaankin poikkeaisivat tämän tutkimuksen tuloksista .
Myös kaksioteharvesterilla (esim . MotoNalle)
on ylispuiden poistohakkuussa tulosten mukaan
mahdollista päästä hyviin tuloksiin . Se kuitenkin edellyttää kuljettajalta huolellista
työskentelyä, muutoin taimiken vauriomäärät
voivat olla suurempia kuin tässä tutkimuk sessa.
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THE REMOVAL OF SEED TREES AND SHELTERWOOD USING PIKA 75
AND FMG 707/12 S HARVESTERS
Metsäteho continued the study concerning seed
tree removal by examining the Pika 75 and FMG
707/12 S harvesters at work. The time expenditure for cutting was shorter when the Pika
was used than when the FMG was employed. The
difference was mainly due to delimbing. The
cutting costs when the Pika was used were
lower than when the FMG was used.
In an
average stand studied, the average stem size
was 600 dm3 .
On such a site, the cutting
costs using the Pika would have been 16 to 18
mk / solid m3 , and 21 to 23 mk / solid m3
using the FMG.
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There was little damage to seedlings on the
sites studied. Of an original 1 ,084 to 3,016
softwood seedlings, 5 to 17 % were damaged
during cutting and forest haulage, and 0 to
11 % were judged dying.
The study is a part of the joint ordic research project financed by the ordic Council
of 1inisters.
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seedtree and shelterwood cutting
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