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JOHDANTO 

Tässä tiedotuksessa esitetyt tiedot on kerätty pääosiltaan tekijän 

Pohjois -Amerikkaan ja Ruotsiin suorittamilta matkoilta. Tiedotuksen tar

koi tuksena on analysoida eri työpisteissä toimivien monitoimikoneidenny

kykehitysvaihe. Monitoimikoneita on kehitetty myös Neuvostoliitossa , ja 

siellä on kokeiltu lähes kaikkia tässä esiteltyjä peria~tteita . Näitäko 

neita Metsäteho on esitellyt ja tulee esittelemään t oisissa yhteyksissä. 

Myös Suomess~ tunnetaan tällä hetkellä ka sva vaa kiinnostusta monitoi

mikoneiden suunnitteluun, v~lmistukseen ja käyttöön . Metsätehon ~lust~ 

vien laskelmien mukaan nämä koneet tulevat taloudellisesti ajankohtÅisik

si 1970- luvulla , mikäli Suomen olosuhteiden erikoisvaatimukset voidaan 

ott~a huomioon niiden suunnittelussa ja valmistuksessa . Jo tällähetkel

lä olisivat eräillä tässä julkaisussa esitellyillä prototyypeillä saa vu

tetut huipputuotokset riittäviä taloude llisen tuloksen takaamiseksi myös 

meillä . Toisaalta on todetta va, että suurin osa nyt maailmassa olevista 

monitoimikoneista ei näytä soveltamiskelpoisi l ta taloudellisessa mieles 

sä Suomeen . 

On ilmeistä, että meillä harjoitettu harvennushakkuuvaltainen metsän

hoitotapa , pieni puunkokomme ja koneelli stamisen kannalta erittäin vai 

keat metsänomistusolomme yhdessä vaikeuttavat ihmistyön korvaamista ko 

neilla ja siten nostavat hankintakustannuksiamme kilpailijoihimme ver

rattuna . Koska palkkojen nousu ilmeisesti tulee jatkumaan, on me idän 

joka tapauksessa voitettava nämä esteet ja kustannusten kurissa pitämi 

seksi siirryttävä lähiaikoina pitkälle koneellistettuihin kor juumenetel

miin. 

MIKÄ ON MONITOIMIKONE 

Monitoimikone on laite, joka suorittaa useamman kuin yhden puutavar a n 

valmistukseen ja/tai kuljetukseen liittyvistä työvaiheista. Näitä työ

vaiheita ovat tavallisesti puun kaato, karsinta, rungon katkaisu eri ta-
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varalajeiksi, juonta sekä eri lisätyövaiheet, jotka liittyvät puuraaka

aineen kuljettamiseen kannalta tehtaalle. Edelleen voidaan niihin lukea 

kuuluviksi puun kuorinta ja haketus. Myös puumäärän toteaminen eli mit

taus voidaan yhdistää monitoimikoneen tehtäviin. Teknillisenä perusaja

tuksena monitoimikoneen käytössä on pyrkimys yhdistää useita edellä mai 

nituista työvaiheista saman peruskäsittelyn yhteydessä tapahtuviksi. Pe

riaatteena on myös, että työ pyritään suorittamaan sellaisessa paikassa 

tai sellaisessa vaiheessa, joka puun kuljetukseen kannalta tehtaalle liit

tyen on joka tapauksessa läpikäytävä. 

MONITOIMIKONEISIIN SIIRTYMISEN TAUSTA 

Metsäteollisuustuotteiden hinnathan ovat kansainvälisen kilpailun mää

räämät. Näin ollen myös hinta, jonka puunjalostusteollisuuslaitos Suo

messa voi maksaa raakapuustaan tehtaalla, on saman kansainvälisen kil

pailun määrittämä. Koska teollisuuslaitokset eri puolilla maailmaa ovat 

sekä teknilliseltä tasoltaan että kustannuksiltaan suunnilleen samanlai

set, siirtyy kansainvälinen kilpailu itse asiassa metsässä käytäväksi. 

Toisin sanoen meidän on pyrittävä käyttämään metsissämme vähintään ta

loudellisesti yhtä tehokkaita menetelmiä kuin kilpailijamme. Muussa ta

pauksessa ei voida taata maamme metsäteollisuuden menestymistä. Se, et

tä monitoimikoneet nyt vähitellen tulevat kuvaan mukaan myös meillä, joh

tuu tietysti lähinnä palkkojen jatkuvasta kohoamisesta. Monitoimikonei

den käyttöönotto on välttämätöntä, mikäli haluamme suotuisan taloudelli

sen kehityksen jatkuvan . Metsätyöpalkat ovat vuodesta 1962 nousseetnoin 

60% ja erityisesti hakkuun kustannukset, jotka ovat lähes puhtaitapalk

kakustannuksia, ovat tämän johdosta vastaavasti kohonneet . Konekustan

nusten kehittymisestä tuotettua yksikköä kohti laskettuina on vaikeata 

saada selvää . Niiden voidaan arvioida nousseen noin kolmanneksen palkkojen 

vastaavana aikana tapahtuneesta noususta. J otta tilanteen taustatekijät 

tulisivat täysin selville, on syytä esittää erään yrityksen hakkuun, lä

hikulj etuksen ja kaukokuljetuksen kustannusten prosentuaalinen jakautuma 

sekä 2 m kuusipaperipuulle että havusahatukille (asetelma) . äissä kus

tannuksissa ei ole otettu huomioon sivukustannuksia e ikä myöskään kanto

hintaa . 

( 
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Puun korjuukustannusten jakautuminen eräässä tapauksessa 

2 m kuusi- havu saha-
paperipuu tukki 

% 
Hakkuu 47 28 

Lähikuljetus 21 32 

Kaukokul j etus 32 40 

Yhteensä 100 100 

Paperipuun korjuukustannuksista on tässä tapauksessa hakkuu muodosta 

nut lähes puolet. Järeissä rungonkokoluokissa hakkuun, lähikuljetuksen 

ja kaukokuljetuksen kustannukset ovat lähempänä toisiaan. Koska hakkuun 

kustannukset ovat pääasiassa palkkakustannuksia, muodostaa tämä ryhmätär

keän rationalisoinnin kohteen koneellistamisenkin kannalta katsottuna. 

MONITOIMIKONEIDEN KÄYTTÖÖNOTON TARKOITUS 

Suomessa olemme siinä tilanteessa, että monitoimikoneiden käyttöön

oton tarkoituksena voidaan ainakin toistaiseksi katsoa olevan kustannus

säästön aikaansaaminen. Koska maassamme ei ole toistaiseksi työvoimapu

laa, puuttuu meiltä toinen motiivi, joka on se, ettei töitä saataisi suo

ritetuiksi ilman monitoimikoneita. Tilanne asettaa tavallista suuremmat 

vaatimukset meillä käyttöön otettaville koneille ja menetelmille. Kun näiden 

lisäksi toisaalta otetaan huomioon maassamme vallitsevat koneellistamisen kan

nalta vaikeat olosuhteet, ei lähtc5kohta monitoimikoneiden käytölle ole helppo. 

MONITOIMIKONEIDEN ERI KÄ'Y'I'.I'ä.1A HOOLLI SUUDET 

Eri kor j uumenetelmät on esitetty seuraavassa kuvassa. Puu lähtee ku

van vasemmasta reunasta ja päätyy tehtaalle kuvan oikeaan reunaan. Ku

vassa on asetettu rinnakkain kolme periaatteellista menetelmää, joista 

ensimmäisenä on niin sanottu katkotun -tavaran menetelmä, toisena runko 

menetelmä ja kolmantena kokopuumenetelmä. Menetelmän nimi määräytyy 
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yleensä sillä perusteella, missä muodossa puu kuljetetaan palstalta met

sävarastolle. Kaukokuljetus voi sitten tapahtua joko katkottuna tavara

na, runkoina tai kokonaisina puina. Myös kuljetus hakkeena on mahdollis

ta (kolmiot kuvassa). 

Maastossa työskentelevät koneet 

Ensimmäinen työvaihe, joka on aina suoritettava, on puun kaataminen. 

Maottorisahakaadon yhteydessäkin on pyritty yhdistämään ensimmäinen osa 

metsäkuljetuksesta kaadon avulla tapahtuvaksi (suunnattu kaato). Siir

ryttäessä täysin koneelliseen kaatoon pyritään tätä toteuttamaan koros

tetummin. Puhutaan niin sanotuista kaato-niputuskoneista. Koneiden tar

koituksena on kaadon ohella helpottaa seuraavana tapahtuvaa kuljetusvai 

hetta tekemällä käsiteltävä yksikkö mahdollisimman suureksi. Kaato-nipu

tuskonetta voidaan käyttää sekä katkotun tavaran menetelmässä että koko

puumenetelmässä. Tällainen samojen koneiden ja komponenttien käyttämi

nen eri menetelmissä on mitä suositeltavinta, sillä valmistajan kannalta 

metsäkoneista puhuttaessa on ilmeistä, että sarjat tulevat jäämään pie

niksi ja lyhytaikaisiksi ja kustannukset niin muodoin kalliiksi. Mikäli 

on mahdollista käyttää samoja komponentteja ja koneita eri yhteyksissä, 

helpottuu tilanne . Kaato-niputuskoneet voidaan jakaa kahteen ryhmään; 

toisessa ryhmässä kaatoelin sijaitsee suhteellisen lyhyen käsivarren 

päässä, t oisessa se on huomattavasti pitemmän käsivarren päässä . Edelli

sessä kone joutuu ajamaan jokaisen rungon luokse, jälkimmäisessä taas 

voidaan konetta liikuttamatta samasta pisteestä kaataa ja niputtaa useam-

( 
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pi puu kerrallaan. Tuntuu siltä, että jälkimmäinen ryhmä tulee paremmin 

kysymykseen Suomen oloissa. Maastotekijät rajoittavat usein ajoneuvojen 

liikkuvuutta ja pääsyä jokaisen puun luokse. Talven lumi putoaa ajoneu

von päälle ja peittää näkyvyyden. Siten konetyyppi, joka voi työskennel

lä hieman etäämmältä käsiteltävästä puusta, soveltuu näihin olosuhteisiin 

parhaiten. 

Lyhytkäsivartisista tyypeistä on mainittava Vit Feller Buncher sekä 

siitä kehitetty Sicard Feller Buncher. Pitkällä käsivarrella varustetuis

ta mainittakoon LRA:n teleskooppinosturilla varustettu kaato-niputuskone 

sekä saman valmistajan nivelpuominosturilla varustettu Log -All. N'åmä 

kaikki ovat kanada laisia koneita. Ruotsissa on kehitteilläuseitakin tähän 

ryhmään kuuluvia koneita. J ulkisesti on esitelty ÖSA : n kaksi konetta; 

toinen on nivelpuomilla ja toinen teleskooppinosturilla varustettu. 

Kaato-niputuskoneesta voidaan sanoa, että se oikeastaan edellyttää ko

konaista koneellista puun käsittelyjärjestelmää, sillä karsimattomienrun-

konippuj en käsivoimin käsittely ei ole taloudellista. Toisaalta, koska 

tämä konetyyppi soveltuu sekä katkotun tavaran että kokopuumenetelmään, 

on ilmeistä, että sitä tulevaisuudessa kysytään . Karsimattomista run

goista tehty nippu antaa jo huomattavasti yksityistä puuta paremman poh

jan tehokkaalle muiden työvaiheiden koneelliselle suorittamiselle. Peri

aate, joka monitoimikoneiden yhteydessä tulisi muistaa varsinkin pieni 

puustoisessa Suomessa, on nippukäsittely mahdollisimman monessa työ

vaiheessa. 

Runkomenetelmässä käytetyissä ratkaisuissa on kaatamiseen ja niputta-

miseen yhdistetty myös karsinta . Tämäntyyppisistä koneista on ennen 
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kaikkea mainittava Beloit Tree Harvester ja uudempana tulokkaana Larson 

Woodlands Research Ltd:n kehittämä L 5 Spruce Combine -monitoimikone. 

Molempien koneiden tunnusmerkkinä on se, että ne voivat samasta pisteestä 

työskennellen käsitellä usean puun. Toimintaympyrän halkaisija on kum

massakin tapauksessa noin 10 m. Kummankin koneen karsintaelimenä ovat 

kaarevat veitset . Nämä koneet ovat jo hinnaltaan huomattavan kalliita. 

Toiminnan keskeytykset vaikuttavat näin ollen kustannuksiin hyvin paljon. 

Organisaatiokysymyksiä on myös vaikea ratkaista, koska työmaan koollease

tetaan suuret vaatimukset. Edellisen koneen tuotos on noin puu minuutis

sa ja toisen noin 2 ... 2.5 puuta minuutissa. Beloitin koneen paino on 28 

tn ja leveys 3.6 m. Larsenin koneen paino on noin 50 tn ja leveys suun

nilleen sama kuin Beloitin. Suuri koko johtuu Beloitin tapauksessa siitä, 

että suurin käsiteltävä puu on tyvileikkaukseltaan 24 tuumaa . Tällaisen 

puun paino voi olla 2 000 kg. Larsenin koneen tapauksessa koneen paino 

johtuu pääasiassa siitä, että rungot varastoidaan koneeseen pystyasentoon 

ja runkokasa, jonka koko on noin 7 k-m3, kaadetaan hallitusti kokonaisena 

maahan. Suurin puunkoko tässä tyypissä on 14 tuumaa. 

Kaatoelimenä tähän asti mainituissa koneissa on ollut hydraulinen veit

si, joko kaksipuoliset sakset tai yksipuolinen giljotiini . Vit Feller 

Buncherissa kaatoelimenä kuitenkin on hydraulikäyttöinen ketjusaha. 

Maastossa liikkuvien moni~oimikoneiden ryhmään kuuluvat myös koneet, 

jotka kaatamisen ja karsimisen ohella katkovat rungot valmiiksi tavarala

j eiksi, niputtava t ne ja joko kuljettavat taakat autotien varteen tai jät 

tävät ne palstalle . Vanhimpia tämäntyyppisiä koneita on Buschcombine, jo

ta varsinkin Yhdysvaltain etelävaltioissa käytetään suhteellisen laajal-

( 



Kuva 1. Kaato-niputuskone 
tekee tuloaan pohjoismaihin. 
Kuvassa viimeisin julkisuu
dessa esitelty malli, ÖSA:n 
valmistama teleskooppiperi
aatteella toimiva kone. -
Kuv. Metsäteho ellei toisin 
mainita. 

Fig. 1. The felling-bunching 
machine ison i ts way to the 
Nordic countries. The pic
ture shows the most recent 
model presented in public. 
It is made by ÖSA and oper
ates on the telescope prin
ciple. - Photos by Metsäte
ho except Nos. 5 and 7. 

Kuva 2. Kannolla toimiva 
runkomenetelmän monitoimi
kone L 5 Spruce Combine, 
jossa usean puun yhtäaikai
nen vaiheittainen käsitte
ly on toteutettu automaati
on avulla . 

Fig . 2 . The L 5 Spruce Com
bine, a harvester working 
on the stump in the tree
length system. The simulta
neous handling of several 
trees in stages is done by 
means of automation. 

Kuva 3 . Kannolla katkottua 
tavaraa valmistava Buschcom
bine. Kone kaataa, karsii, 
katkoa, kuljettaa ja kuor
maa valmistamansa nipun tar
vittaessa esimerkiksi vaih
toperävaunuun . 

Fig . 3 . Buschcombine which 
is used in the short-wood 
system on the stump. I t 
fells, limbs, bucks, for
wards and, if needed, loads 
the bundle on e .g . a trailer. 

- 9 -
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Kuva 4. Samaan ryhmään kuuluva 
Omark Tree Harvester 100 . Kone 
tekee kaatamistaan, karsimis
taan ja katkomistaan rungoi sta 
kasoja palstatien varteen . 

Fig. 4. The Omark Tree Harvest
er 100 belongs to the same group. 
The machine makes short-wood 
stacks alongside the strip road 
of the stems it has felled, 
lirnbed and bucked. 

Kuva 5. Palstatiellä toimivia 
monitoimikoneita edustaa ruot
salainen Sikob. Koneen toi min
ta perustuu teleskooppinostu-
rin käyttöön sekä runkojen kä- () 
sittelemisessä että karsimi-
sessa. -Kuva Trävaruindustrien 
4/1968 . 
Fig . 5. The Swedish Sikob rep
resents processors operating 
on strip roads. It uses a tel 
escope crane for both handling 
and limbing the stems. - Photo 
Trävaruindustrien 4/1968 . 

Kuva 6. Monitoimikoneiden yh
teydessä käytettävän metsäkul
jetuskaluston kuormauslaittei 
den tehoa on nykyisestä lisät 
tävä, jotta suurista käsitte
ly-yksiköistä oiisi hyötyä . 
Kuvassa Volvon Lisa , johon on 
asennettu puristuspankko, jos
ta on apua runkonippuja käsi
teltäessä. 

Fig . 6 . The effectiveness of 
the loading equipment of the 
forest transport machines used 
in connection wi th harvesters 
and processors must be increas
ed if full benefit is to be 
gained from the large handling 
units . I n the picture, Volvo's 
Lisa on which a self- loading 
device has been mounted . This 
helps handling the bunched 
stems. 
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ti. Kaatoelimenä ovat yksipuoliset hydraulisakset, karsintaelimenä on 

talttamatto . Runkojen katkaisu tapahtuu yksipuolisella giljotiinilla ja 

syöttö sykeperiaatteen mukaan. Sykeperiaatteelle on tunnusomaista se, 

että syöttöelin kulkee edestakaisin tavallisesti päätavaralajin pituutta 

vastaavan matkan verran. Tätä periaatetta on sovellettu useimmissa nyt 

rakennetuissa tai suunnitteilla olevissa monitoimikoneissa. Karsinta

elimenä talttamatto on yksinkertainen ja tehokas. Si tä kiristetään hyd-

raulisesti toisesta päästä puun läpimitan pienetessä. Sivulta aukeava 

talttamatto mahdollistaa myös automaattisen runkojen syötön . 

Talttamatto kuuluu veitsikarsintaelinten ryhmään . Veitsikarsintalait

teilla voidaan karsintanopeus nostaa huomattavan suureksi. Erään Kviss 

laren-nimisen prototyyppikarsintalaitteen läpi, joka käyttää Buschin kar

sintaelintä, on ajettu runkoja jopa 150m minuutissa. Veitsityyppisillä 

karsintaelimillä on mahdollista karsia useita runkoja yhtäaikaa . Suoma

laisista olosuhteista puhuttaessa tämä seikka on syytä muistaa, silläpie

nien puiden yksittäiskäsittelyllä on vaikea päästä riittävän suuriin tuo

toksiin. 

Muista palstalla tavaralajeja valmistavi sta monitoimikoneista on mai

nittava Koehringin , Omark Tree Harvesterin ja Timberjackin prototyypit. 

Koehring -koneessa puu kaadetaan nivelpuomiin asetetun kaatolaitteen avul 

la ja siirretään pystyasennossa pitäen karsintaelimeen, joka karsii run

gon vetäen sitä samalla ala späin . Pölkyt katkaistaan tasapituisiksi kar

sinnan aikana ja katkotut pölkyt varastoidaan poikittaiseen taskuun, jo

ka myöhemmin tyhjennetään palstalle . Karsintaprosessi on automatisoitu, 
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niin että kuljettaja voi kaadon ja syötön Sl.loritettuaan keskittyä uuden 

puun kaatamiseen. Näin ollen koneen kapasiteetti nousee Buschcombineen 

verrattuna lähes kaksinkertaiseksi. Tämän koneen karsintaelin on rootto

rikutterityyppinen. Tällöin ei voida käsitellä useaa puuta yhtäaikaa . 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on tässä koneessa automatisoinnin ohella 

se, että tasku, johon pölkyt varastoidaan, täytetään altapäin . Täten es

tetään puiden meneminen poikittain taskussa. Nivelkäsivarsi tekee koneen 

käytön teknillisesti mahdolliseksi myös harvennusmetsissä, jos käsivarsi 

tehdään riittävän pitkäksi, ts. noin 10 m:n etäisyydelle ulottuvaksi . 

Omark Tree Harvester, malli 100 muistuttaa Beloit Tree Harvesteriapie

noiskoossa. Puu kaadetaan hydraulisahalla ja karsitaan sykeperiaatteen 

mukaan kahdella kaksipuolisella veitsikarsintalaitteella. Kone kaataa 

rungon suoraan poispäin koneesta ja rungon käsittely tapahtuu kohden ko

netta siten, että kasa muodostuu varsinaisen käsittelyelimen ja koneen 

rungon väliin. Tätä konetta voidaan periaatteessa ajatella käytettävän 

myös harvennushakkuissa, mikäli itse varsinainen käsittelyelin sijoite

taan riittävän pitkän varren päähän . Saavutetut kapasiteetit ovat tois

taiseksi olleet liian pieniä ollakseen Suomessa kilpailukykyisiä. 

Timberjackin prototyyppi on toistaiseksi tela-alustalle rakennettu, 

nivelpuomityyppisellä kaatokäsivarrella ja kaksipuolisilla kaatosaksilla 

varustettu monitoimikone, jossa puun karsinta ja katkonta tapahtuvat sy

keperiaatteen mukaan toimivalla laitteella. Larson on suunnitellut vas

taavanlaisen koneen rakentamista ja se alkaa olla prototyyppiasteella. 

- Buschilla on myös rakenteilla uusi kone, joka on ulottuvuudeltaan en

tistä parempi . 

Palstatiellä toimivat koneet 

Palsta tiellä toimivia , kaa to-niputuskoneen tekemiä nippuja käsitteleviä 

monitoimikoneita on useita eri ma lle ja . Kanadalaisista mainittakoon Si 

cardin kone, joka on tarkoitettu työskentelemään Sica rd Feller Buncherin 

j älkeen . Koneen prototyyppi lienee parhaillaan r a kentei lla . Ruotsalai

s i a tämä ratkaisu on kiinnostanut huomattavassa määrin. Ruotsi ssa on 

va lmistettu VSA :n prototyyppi , joka t osin joutunee suurten muutost en koh

teeksi. Koneessa on teleskooppisyöttölaite, iskukutteri tyyppinen kar

sintaelin sekä sirkkelitoimintainen katka isulaite . Amerikkalaisista rat-

0 
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kaisuista poiketen tässä koneessa on mahdollisuus valmistaa samasta run

gosta kahta tavaralajia. Katkaisun suorittamisessa on käytetty automa 

tiikkaa. Koneen heikkoutena on se, että eri elimet on si j oitettu aksiaa

liperiaatteen mukaan peräkkäin toisiinsa kiinni siten, ettei minkäänlai

nen jousto eri työvaiheiden välillä ole mahdollista. Saavutetut kapasi

teetit eivät ole riittäviä Suomen kustannustasoa ajatellen. 

Ruotsalaisessa Sikob-koneessa on teleskooppipuomilla varustettu nosturi. 

Puomin ulottuvuus on 12m. Puomin päässä on kaksipuolinen veitsityyppinen 

karsintaelin, jolla kaadettu puu nostetaan joko latvasta tai tyvestä ja 

viedään puomin tyviosassa olevaan tarttumalaitteeseen. Tämän jälkeen työn

netään teleskooppipuomi runkoa myöten ulos ja samalla runko karsitaan . 

Tarttumalaitteessa oleva katkaisuveitsi tai saha katkaisee tämän jälkeen 

latvan ja tarvittaessa rungon halutuiksi tavaralajeiksi. Menetelmää voi 

daan ajatella käytettävän myös harvennushakkuissa. Ruotsissa on myös mui 

ta tähän ryhmään kuuluvia prototyyppejä, jotka toistaiseksi ovat salaisia. 

Metsäkuljetus 

Maastossa tai palstatiellä liikkuvilla monitoimikoneilla valmistetun 

puutavaran kuljetus kaukokuljetusreitin varteen tulee tapahtumaan nykyisin 

käytössä olevan kaltaisella metsätraktorikalustolla . Katkotun tavaran me 

netelmissä kehitetään erityisesti kuormauslaitteita ja ajoneuvon maastoku

lun tasaisuutta. Runko - ja kokopuumenetelmässä kehitetään juontolaitteita, 

joilla nippujen nopea kiinnitys juontotraktoriin on mahdollista . 

1meJsä- 1 luul..v - J.·eskus-d 
palsta he 1 varastot l ~ljefus 1 varas-tot 
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Metsä- tai keskusvarastoilla toimivat 

liikkuvat tai puolikiinteät koneet 

Metsävarastolla toimivista puolikiinteistä monitoimikoneista on ensim

mäisenä mainittava jo usean vuoden käytössä ollut Sundin järjestelmä. Se 

on melko monimutkainen ja raskas liikutella sekä vaatii t ehoonsa nähden 

suhteellisen paljon miehiä. Karsintalaitteena käytetään sähköisesti toi

mivia kuttereita ja usean rungon samanaikainen käsittely on mahdollista. 

Konetta ei ole automatisoitu, vaan katkonta tapahtuu sähkoKäyttöisellä 

ketjusahalla, jota hoitaa yksi mies. Valmistettavien tavaralajien määrää 

voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Menetelmän heikkoutena on se, että yh

teen osavaiheeseen tullut häiriö heiJastuu koko menetelmään. Koska kar

simakoneen kapasiteetti riippuu ratkaisevasti siitä etäisyydestä, millä 

syötettävät puut ovat ka rsintalaitteesta, aiheuttaa häiriö esimerkiksi 

ketjusahassa nopeasti koko ketjun pysähtymisen . Yksi seikka Sundin ase

man yhteydessä on merkille pantava . Keskimääräinen kapasiteetti on a l 

kuperäiseen verrattuna noussut n~in kaksikertaiseksi siitä huolimatta , 

että olennaisia teknillisiä muutoksia järjestelmään ei ole kolmen viime 

vuoden aikana tehty . Tämä johtuu koneiston ympärillä työskentelevien 

ihmisten oppimi sesta ja myös si i tä, että esiintyvät viat osataan eliminoi

da ennakkohuollolla . 

0 
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Kuva 7- Can Ca r Processor on 
metsävarastoilla toimiva 
liikkuva monitoimikone. Ku
vassa koneen kaksiosainen 
karsintalaite. Etuosa on 
kiinteä, takaosa on liikku
va. -Kuva APA. 

Fig. 7. The Can Car Proces
sor is used at forest land
ings. The picture shows the 
two-part limbing device of 
the machine. The forward 
part is fixed, the rear part 
mobile. - Photo APA . 

Kuva 8 . LRA:n monitoimikone, 
joka toimii metsävarastoilla . 
Kuva on syksyllä 1967 valmis
tuneesta ensimmäisestä sarja
tuotantomallista . 

Fig. 8. The LRA processor 
u·sed a t forest landings. The 
picture is of the first se 
ries production model, com 
pleted in autumn 1967. 

Kuva 9. Liikkuva katkaisu
laitos (Nesco Slashmobile), 
jota käytetään joko metsä
tai keskusvarastoilla. Eri 
tyisesti on huomattava usean 
rungon samanaikainen käsi tte 
ly . 

Fig. g . A mobile slasher 
(Nesco Slashmobile) which is 
used ei ther at forest or cen
tral landings . A special 
feature is the simultaneous 
handling of several stems . 

- 15 -
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Kuva 10 . Ruotsalainen liik 
kuva katkaisu-3.aji ttelulai tos 
Stamjagare . Kone voi käsi tel
lä vain yhden rungon kerral 
laan , joten sen teho on suo
raan riippuvainen rungon 
koosta. 

Fig. 10. The Swedish mobile 
slasher- sorter Starojagare . 
It can handle only one stem 
at a time and i ts capaci ty is 
thus directly dependent on 
the stem size. 

Kuva 11 . Kanadassa kiinteät 
runkojen käsittelylaitokset 
sijaitsevat useimmiten rauta
teiden varsilla. Sekä runko 
jen että katkotun tavaran kä
sittely tapahtuu erillisillä 
ka ivinkonealus taisilla hyd
r aulinostureilla . 

Fig . 11 . The stationary stem 
handling plants in Canada are 
usually si ted alongside the 
railway . Both tree - lengths 
and short wood are handled 
by separate hydraulic cranes . 

Kuva 12 . Puolikiinteä karsin 
ta - ja katkonta -asema Dynalog . 
Koneessa on ns . lentävä kat 
kaisulaite , joka rungon kul 
kua seuraten katkaisee auto 
maattisesti rungot halutuik
si pituuksiksi . 

Fig . 12 . The semi-stationary 
limbing and bucking station 
Dynalog . The machine has a 
so -called flying cutter which 
cuts the stems automatically 
into desired l engths . 
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Samantapainen ilmiö on myös ollut havaittavissa Kanadassa tarkkailta

essa Beloit Tree Harvestereja käytännössä. Niiden keskimääräinen teknil

linen käyttövarmuus on jatkuvasti kasvanut, ja se on nyt noin 70 % päi

vittäisestä työajasta. Tässäkin tapauksessa työtulokset ovat liian al 

haiset, jotta suomalaisissa oloissa olisi mahdollista päästä taloudelli

sesti tyydyttävään tulokseen. 

Metsävarastolla toimivien liikkuvien monitoimikoneiden ryhmään kuuluu 

amerikkalainen C~n Car Processor . Kone on rakenteeltaan varsin yksinker

tainen ja siinä käytetään sykeperiaatetta . Kone voi valmistaa vain yhtä 

paperipuupituutta. Katkaisuelimenä on yksipuolinen hydrauligil jotiini. 

Karsintaelimet ovat kaksipuolisia veitsiä; toinen pari on kiinteästi ko

neen runkoon asennettu, toinen toimii samalla syöttö- ja karsintaelimenä 

kulkien edestakaisin paperipuupölkyn pituuden verran kerrallaan. Kone 

voi käsitellä usean puun yhtä aikaa ja perusajatus vaikuttaa lupaavalta, 

varsinkin koska suhteellisen yksinkertaisella lisäratkaisulla kahdenkin 

tavaralajin valmistaminen rungosta on mahdollista. 

Kanadalainen LRA : n monitoimikone on viiden vuoden kokeilujen j älkeen 

saavuttanut sarjavalmistusasteen . Ensimmäinen sarja on valmistunut. Ko 

ne kuuluu osana ket j uun , j onka se yhdessä LR~ :n kaato-niputuskoneiden 
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kanssa muodostaa. Se on tela-alustainen, teleskooppinosturilla varustet

tu, aksiaaliperiaatteen mukaan toimiva kone, joka valmistaa yhtä tavarala

jia. Se karsii, (kuorii), katkaisee ja pinoaa. Karsintaelimenä on pyöri

vä roottorikutteri. Automatiikkaa on käytetty varsin runsaasti samoin kuin 

hydrauliakkutekniikkaa . Koneessa on ns. lentävä leikkuri, jonka muodostaa 

kaksipuolinen giljotiini . Se saa räjähdyksenomaisen käyttövoimansa hydrau

liakusta ja seuraa katkaisuajan rungon kulkua siten, että keskeytyksetön 

syöttö on mahdollista. Koneen lopullinen menestyminen ei kuitenkaan vielä 

ole varmaa. 

Koneen mahdollisuudet Suomen oloissa tuntuvat vähäisiltä. Kapasiteetti 

on pieniä puita käsiteltäessä alhainen, koska syöttönopeuden vaihtelu iso

jen ja pienten runkojen välillä on työn aikana vaikeaa eikä useaa runkoa 

voida käsitellä yhtäaikaa. Meikäläisiin oloihin soveltuu huonosti myös 

tela-alustaisuus, joka työskentelypaikkaa ajatellen ei tunnu tarpeellisel

ta. Sehän aiheuttaa ylimääräisiä siirtokustannuksia. 

Metsä- tai keskusvarastoilla työskentelemään pystyvien liikkuvien moni

toimikoneiden ryhmään kuuluu myös koneita, jotka eivät karsi. Nesco Slash

mobile on saavuttanut varsin laajan käytön Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Se 

toimii tavallisimmin runkojuontovarastolla ka~koen ja kuormaten paperipuu

pölkyt autoihin. Kone valmistaa vain yhtä tavaralajia. Koneessa on toteu

tettu nippukäsittelyperiaate, jatästä syystä sen teho nousee 75 m3:iin tun-
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nissa. Syöttöelimenä käytetään ns. runkotuella varustettua nivelpuominos

turia. Useita muita vastaavantyyppisiä koneita on markkinoilla Poh j ois

Amerikassa. Tämä konetyyppi soveltuu Suomen olosuhteisiin huonosti, kos

ka vain yhden tavaralajin valmistaminen kaikista rungoista on mahdollista. 

Myös ruotsalaisilla on tämäntyyppisiä koneita. AB Morenius on raken

tanut kaksikin prototyyppiä, joista toinen on varustettu automatiikalla, 

pystyy valmistamaan karsituista rungoista kahta tavaralajia ja voi kuoria 

pinotavaran tarpeen mukaan. Tämä kone on nimeltään Starnkryssare. Pienem

pi, Starnjagare, ei kuori, mutta kahden tavaralajin valmistaminen on mahdol

lista. 

Keskusvarastoilla toimivat kiinteät koneet 

Kiinteitä monitoimikoneita käytetään keskusvarastoilla tai tehtaidenyh

teydessä. Pohjois-Amerikassa on varsin yleistä karsittujen runkojen tuo

minen tehtaalle, jossa kiinteä monitoimikone valmistaa tarvittavat tavara

lajit kuorien ja katkoen rungot. Ruotsissa on myös useita tämäntyyppisiä 

laitteita, joista on mainittava Moreniuksen rakentamat Dynakap-järjestel

mät. 
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Eräissä tapauksissa keskusvarastopaikoille tuodaan kokonaisia puita ok

sineen. Tällainen ratkaisu on Moreniuksen Dynalog. Siinä on karsintaeli

menä roottoriveitsi tyyppinen laite , joka perustuu roottorikuorirnakoneen 

osien käyttöön. Vain yhden rungon käsittely kerrallaan on mahdollista. 
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SUOMEN OLOSUHTEIDEN MONITOIMIKONEILLE 

ASETI'AMAT VAATIMUKSET 

Yleisesti voidaan sanoa, että jos pystytään rakentamaan Suomessa ta

loudelliseksi tuleva monitoimikone, sen mahdollisuudet muissa metsätalo

usmaissa ovat taatut. Vaikeuksinamme ovat pieni puun koko, hajanaiset 

työmaat, liian monet tavaralajit , runsaat harvennushakkuut ja myös suh

teellisen edullinen palkkataso käsityövaltaisissa hakkuumenetelmissä. 

Käyttöön otettavien ideoiden tulee olla ulkomaisia parempia. 

Johtavana periaatteena tässä on pidettävä sitä, että puun rungon lä

pimitan tuntuva vaikutus kapasiteettiin eliminoidaan. Massakäsittelyä 

pitäisi soveltaa mahdollisimman moneen työvaiheeseen puun matkatessa 

kannalta tehtaalle . 

Ratkaisuissa olisi kiinnitettävä erityinen huomio koko ketjun suun

nittelemiseen. Jonkin osavaiheen edullinenkin ratkaisu voi tulla ta

loudellisesti epäedulliseksi, jos se ei nivelly muihin työvaiheisiin. 

Suurimpia vaikeuksia on kaato-niputuskoneen rakentaminen. Tässävai

heessa joudumme joka tapauksessa käsittelemään pieniläpimittaisetkin 

puut yksitellen. Siksi tätä työvaihetta olisi nopeutettava riittävästi, 

jotta sen koko ketjua hidastava vaikutus saataisiin mahdollisimman pie

neksi . Teleskooppipuomin käyttö kaato-niputuskoneen yhteydessä vaikut

taa tällä hetkellä edullisimmalta ajatukselta. 

Kannattaa tarkoin harkita, mikä otetaan suurimmaksi koneella käsitel

täväksi puun läpimitaksi. Saattaa olla edullista rajoittaa puunkoko jo 

honkin tiettyyn mittaan ja pyrkiä soveltamaan sellaista teknillistä rat

kaisua, jonka käyttö valittua suuremmille mitoille on vaikeaa. Esimerk

kinä tästä ajatuksesta on edellä mainittu teleskooppinosturi. Puun kaa

tamisen yhteydessä syntyviä vääntöjä on vaikea hallita, jos valittu puun

koko on liian suuri. Täten esimerkiksi teleskooppinosturin käyttö 20":n 

puun kaatamisessa ei tunnu mielekkäältä. Suurille puille on mahdollista 

käyttää yksinkertaisempaa hankintamenetelmää, koska niistä saatava puu

raaka-aine tulee näilläkin menetelmillä halvemmaksi kuin pienistä puista 

saatava. 

Käytäntö on osoittanut , että liian "kuuman" järjestelmän rakentaminen 

ei ole taloudellisesti edullista , vaikka teoreettisesti näin olisikin . 

0 
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Tällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa yhden osan pysähtyminen pysäyttää 

välittömästi koko ket jun . Menetelmän joustoa lisäävien puskurivarasto

jen käyttö eri työvaiheiden välillä on täten useassa tapauksessa mielekäs

tä . Ajatusta voi selventää esimerkillä, jonka voi kuvitella olevan aksi 

aalitoimintaisesta monitoi mikoneesta. Koneen eri osat työskentelevät pe

räkkäin, eikä ole mitään mahdollisuutta puskurivarastointiin välillä. Ole 

tetaansyöttönosturinkäyttövarmuudeksi 80%, karsimakoneen 80%, kuorima 

koneen 80 %, katkontalaitteen 80 % ja ulostuloj ärjestelmän 80 %. Koko ko

neen käyttövarmuus ei suinkaan ole 80 %, vaan noin 33 %. Tämä johtuu sii

tä, että viat eivät tavallisesti esiinny samanaikaisesti eri laitteissa. 

Toisaalta on myös edullista, että erikokoisten runkojen aiheuttama erilai 

nen työskentelynopeus voidaan tasata pienillä puskurivarastoilla eri työ

vaiheiden välillä. 

Ehkä kaikkein tärkeimmät suomalaiselta monitoimikoneelta vaadittavat 

ominaisuudet ovat monikäyttöisyys j a liikkuvuus. Kone täytyisi voida 

halvoin kustannuksin siirtää työmaalta toiselle , sen tulisi pystyä työs

kentelemään tienvarsivarastoilla, keskitetyillä metsävarastoilla , jopa hy

villä palstateillä yhtä hyvin kuin suurilla rautatieasemien keskusvaras

toilla. Oksien käsittelyyn on myös syytä kiinnittää tähänastista suurem

paa huomiota . Ehkä j onkinlainen oksamurskain ja puhallus antaisi par

haan tuloksen. 
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H a r v e s t e r s a n d P r o c e s s o r s 

By Jaakko Ebeling 

SUMMARY 

The information presented in this report was collected chiefly on trips 

made by the author to North America and Sweden. The purpose is to analyse 

the present stage of development of harvesters1) and processors2 ) used a t 

various work sites. Machines of the kind have also been developed in the 

USSR and almost all the principles presented here have been experimented 

with in that country. Metsäteho has described and will describe these 

machines in other connections. 

There is a growing interest in Finland, too, in the designing , manufac

ture and use of harvesters and processors. According to preliminary cal

culations by Metsäteho, these machines will become economi cally feasible 

i n the 1970s i f the special requirements of Finnish conditions can be met 

in their planning and production. The peak outputs achieved by s ome of 

the prototypes presented in this publication would be enough a l ready t o 

make them an economic proposition also in our conditions. 

On t he other hand , the ma jority of exi sting har vesters and processor s 

do not appear to be usable in Finland in the economi c sense. I t i s obvi 

ous t hat t he silvicul tural method, in which thinning i s predominant , that 

is pursued i n Finl and, our small tree size and our forest ownershi p re-

l) A harvester is a mobi l e machi ne that will fell and process the tree at 
or near t he s t ump. 

2) A processor is a mobi l e s emi-stationary or s tationar y machine that 
will process the t r ee away from t he s t ump, at the roadside or landing . 
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lations which are extremely difficult from the standpoint of mechanisa

tion, complicate the substi tution of machines for hurnan labour and thus 

raise our logging costs compared with our competitors. 

As the upward movement of wages will obviously continue, we must over

come these obstacles and, to keep costs in check, change over in the near 

future to highly mechanised logging systems. 

The majority of the machines described here are shown on the pictorial 

pages (p. 9-10, 15-16) of the report. The pictures are supplied with 

English text. 




