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ALKUSANAT 

Tämä tutkimus oli osa Metsämiesten säätiön rahoittamaa hanketta Hallituil-
la työmalleilla lisää hyvinvointia puunkorjuuseen. Hanke alkoi toukokuussa 
2011 ja päättyi maaliskuussa 2012. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja tut-
kia työmalleja hakkuu- ja lähikuljetustyöhön, luoda oppimateriaalia ja opis-
keluympäristö simulaattoripohjaiseen metsäkonetyön opiskeluun, arvioida 
oppimateriaali pedagogiselta kannalta sekä kirjoittaa oppikirja koneellisen 
puunkorjuuseen.  
 
Tarve työmallien laadintaan nousi epäyhtenäisistä opetuskäytännöistä, työn 
opettamisen kirjavuudesta sekä opettajien halusta kehittää opetustaan. Ha-
luttiin saada yhtenäiset opetusmenetelmät konetyön opettamiseen. Kehitys- 
ja tutkimustyön viimeisimpänä tuloksena on Koneellinen puunkorjuu – hal-
litusti hyvään tulokseen -oppikirja, jossa työmallit on kuvattu seikkaperäi-
sesti. Lisäksi simulaattoripohjaisen metsäkonetyön opiskeluun on luotu 
TimberSkills-oppimisympäristö.  
 
Tämän tutkimuksen simulaattoriaineisto kerättiin Valtimon metsäkonekou-
lulla kevään ja syksyn 2011 aikana ja maastoaineisto lokakuussa 2011. Täs-
sä raportissa esitetään keskeisimmät tulokset ja mielenkiinnonkohteet työ-
mallien ominaisuuksista. 
 
Hanke aloitettiin Itä-Suomen yliopistolla, mutta allekirjoittaneen siirryttyä 
Metsäteho Oy:n palvelukseen marraskuussa 2011, hankkeen loppuun vetä-
minen siirtyi myös allekirjoittaneen mukana. Näin ollen tämä tutkimusra-
portti julkaistaan Metsätehon raporttina. 
 
Tutkimuksen aineiston keruun osalta esitän parhaimmat kiitokseni tutki-
muksen testikuljettajille, MMM Jenni Kokkariselle, maat. ja metsät. kand. 
Mikko Tikkiselle, koko Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon henkilö-
kunnalle, John Deere Forestrylle, Metsähallitukselle ja Itä-Suomen yliopis-
tolle. Lisäksi kiitän vielä kaikkia hankkeeseen osallistuneita metsäkonekou-
luja ja yhteistyötahoja. 
 
 
 
Heikki Ovaskainen 
Helsingissä 21.6.2012  
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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kolmea harvennustyömallia 
(sektorityömalli, sovellettu sektorityömalli, sivullepäin kaato -työmalli) ja 
kolmea päätehakkuutyömallia (sivullepäin kaato -työmalli, päätehakkuun 
sektorityömalli, eteenpäin kaato -työmalli) sekä hakkuukonesimulaattorilla 
että maastossa aidolla koneella. Työmalleja vertailtiin tuottavuuden, kes-
keisten työvaiheiden ja polttoaineen kulutuksen suhteen toisiinsa neljän kul-
jettajan työsuorituksen avulla. Työmallien kasausjälkien vaikutusta kuorma-
traktorin kuormantekoaikaan tarkasteltiin kuormantekoaikojen ja kuutiomet-
rikohtaisten kuormausaikojen kautta. Kuormatraktorityön työmallia on lä-
hestytty kuormatraktorityön suunnittelumallin perusteella sekä tekemällä 
hahmotelma päätöspuusta, jonka avulla sopivan ajotavan voi valita leimikol-
le. Työmalleista tuotiin esiin piirteitä myös työhyvinvoinnin, työssäjaksami-
sen sekä kestävän kehityksen kannalta kuljettajahaastattelujen pohjalta. 
 
Harvennustyömallien välillä, niin simulaattorissa kuin maastossakaan, ei 
ollut merkittävää eroa tuottavuuksissa. Sektorityömalli oli vajaat 2 % muita 
harvennustyömalleja tuottavampi. Mallien yhtäläisyys selittyy osin työmal-
lien työvaiheiden toisiaan kompensoivilla ominaisuuksilla, vaikka työmal-
leissa runkojen haku ja kaato-siirto -työvaiheiden pituudet matkallisesti ero-
sivatkin. Kuutiometrikohtaisen polttoaineenkulutuksen suhteen sektorityö-
malli oli kaadon ja prosessoinnin sisältävässä työvaiheessa 2 – 7 % muita 
työmalleja vähemmän polttoainetta kuluttava. 
 
Pölkkymääräisesti suurimmat kasat muodostuivat sektorityömallissa. Kaso-
jen hajanainen sijainti ja suunta suhteessa ajouraan hidastivat kuitenkin 
kuormaamista. Sivullepäin kaato -työmallin työjäljestä oli nopein kuormata 
kuutiometri puuta kyytiin. Työmallissa kasa on kuormauksen kannalta edul-
lisessa paikassa, sillä kasan ympärillä ei ole jääviä puita haittaamassa nos-
toa, kasa on kohtisuorassa ajouraan nähden ja kasa on ajouran lähellä. Li-
säksi sivusektoreilta kaadetut puut ovat useimmiten kahdessa kasassa 
ajouran molemmin puolin, joten yhdestä työpisteestä saadaan kuormattua 
suuri määrä pölkkyjä ilman koneen siirtämistä. 
 
Päätehakkuun työmallit olivat tuottavuuden suhteen myös hyvin lähellä toi-
siaan. Eteenpäin kaato -työmalli oli noin 3 – 4 % muita työmalleja tuotta-
vampi. Ero tulee lähinnä lyhyemmistä rungon haku- ja kaatosiirtoajoista. 
Eteenpäin kaato -työmalli kulutti kaadon ja prosessoinnin sisältävässä työ-
vaiheessa 7 – 12 % vähemmän polttoainetta kuin muut päätehakkuun työ-
mallit. Ero johtuu samoista syistä kuin erot tuottavuudessakin. Tuottava 
työmalli on usein myös taloudellinen polttoaineenkulutuksen suhteen. Ylei-
sesti ottaen päätehakkuun työmallit kuluttivat vähemmän polttoainetta kuin 
harvennuksen työmallit samankokoisilla rungoilla. Ero johtuu työskentelyn 
tehokkuudesta, esimerkiksi 0,15 m3 rungoilla tuottavuusero päätehakkuun 
hyväksi oli noin 22 %. 
 
Puutavaran lähikuljetuksen kannalta sivullepäin kaato -työmallin työjäljestä 
kuormaaminen oli nopeinta ja eteenpäin kaato -työmallin työjäljestä vastaa-
vasti hitainta. Kasausjäljet eroavat siinä, että sivullepäin kaato -työmallissa 
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pölkyt ovat kohtisuoraan ajouraan nähden yhdellä puolella ajouraa, kun taas 
eteenpäin kaato -työmallissa pölkyt ovat pääasiassa ajouransuuntaisesti kah-
delle puolelle ajouraa jakaantuneina. Päätehakkuun sektorityömallissa pöl-
kyt tulevat yhdelle puolelle ajouraa noin 45 asteen kulmaan. 
 
Tutkimuksen haastatteluosuudessa löydettiin 10 hyvää käytännön sääntöä 
lähikuljetuksen suunnitteluun. Lähikuljetussäännöt voidaan luokitella kol-
meen luokkaan: kuorman keruutavan, kuorman tyypin sekä koneen hallin-
taan ja ajamiseen liittyviin sääntöihin. Kuorman keruutapaan kuuluvissa oh-
jeissa keskeisimpänä sääntönä on kuormattuna-ajon minimoiminen eli mistä 
kohden leimikkoa kuormaa lähdetään keräämään, jotta täydellä kuormalla 
ajettu matka minimoituu. Kuorman tyyppiin kuuluvissa ohjeissa suunnitel-
laan kuorman rakennetta ajettavien puutavaralajien ja kuormatyyppien (yh-
den tavaralajin kuorma, sekakuorma, monilajikuorma) kannalta.  Kolmas 
lähikuljetussäännöstö liittyy koneella-ajon tekniikkaan, jolla on vaikutusta 
polttoaineen kulutukseen, koneen rasittumiseen sekä työn sujuvuuteen. 
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1 JOHDANTO 

Työmallien kehittämisen lähtökohtana on ollut koneellisen puunkorjuutyön 
järjestelmällisempi ja yhtenäisempi opettaminen. Tähän asti metsäkoneope-
tus on perustunut pitkälti kokeilemalla oppimiseen, ts. kun opiskelija on hal-
linnut koneen perustoiminnot ja on osannut operoida sillä riittävän turvalli-
sesti, niin hänen on annettu harjoitella itsenäisesti työn suunnittelua ja tekoa. 
Vastuu työn suorittamisen oppimisesta ja tietyn tuottavuustason saavuttami-
sesta on ollut suuressa määrin opiskelijalla itsellään. Tämän tyyppinen har-
joittelu ei useimmiten johda hyvään lopputulokseen, sillä tehottomien ja eh-
kä vaarallistenkin työskentelytapojen oppimisen mahdollisuus on olemassa. 
Asioiden poisoppiminen on tunnetusti vaikeaa. 
 
Toinen opiskelua ja oppimista konekouluissa haastanut tekijä on ollut opet-
tajien vahva työelämän kautta hankittu osaaminen ja näkemys työn suoritus-
tavasta. Kyseinen osaaminen hankitaan juurikin edellä kuvatulla tavalla, 
jossa onnistuneita työsuorituksia saadaan kokeilemisen kautta. Onnistumiset 
ohjaavat työskentelyä suuntaan, jossa onnistumisia saadaan helpoiten ja eni-
ten. Metsäkonetyön omatoimisuudesta ja yksinäisestä luonteesta johtuen 
ajatusten vaihto ja palaute kollegoilta työsuorituksesta jää useimmiten saa-
matta, jolloin kuljettaja on luonut itse oman perustellun tavan tehdä työtä. 
Kyseisten henkilöiden toimiessa myöhemmin opettajina, yhteinen näkemys 
hyvästä työtavasta jää helposti löytymättä vahvan oman näkemyksen vaikut-
taessa taustalla. Näin ollen ei ole löydetty yhteisesti sovittua työmallia met-
säkonekouluihin opetettavaksi. Tämä on osaltaan johtanut risteäviin ohjei-
siin opetustilanteissa ja ehkä myös heikentänyt oppimistuloksia. 
 
Edellä kuvattujen asioiden pohjalta on noussut tarve kehittää yhteisesti hy-
väksytyt työmallit metsäkonekoulujen opetukseen. Tämä edellyttää selkeää, 
riittävän yksinkertaista, helposti omaksuttavaa, helposti opetettavaa kuvaus-
ta tavasta tehdä työtä metsäkoneella. Tietyllä työmallilla työskennellessään 
kuljettaja toteuttaa työtä annetun sääntömaailman puitteissa, jolloin työsken-
tely on järjestelmällistä, perusteltua ja hallitusti etenevää. Työmallin kautta 
opiskelija pääsee nopeammin sisälle työn keskeisiin elementteihin, jolloin 
oppiminen nopeutuu ja opiskelija on valmiimpi kohtaamaan työelämän vaa-
timuksia. Lisäksi työmalli lisää välillisesti myös työhyvinvointia ja työssä-
viihtymistä, sillä henkilö tietää työskentelevänsä perustellusti hyvällä taval-
la. 
 
Metsäkonekoulujen opetus ja opetusmenetelmät ovat muuttuneet viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Uusiksi työkaluiksi oikeiden koneiden rinnalle 
ovat tulleet erilaiset todellisuutta jäljittelevät simulaattorit, joilla voidaan 
harjoitella asioita hallitusti sopivina kokonaisuuksina. Hakkuukonesimulaat-
toreiden alkuperäinen ajatus oli perehdyttää opiskelijat ohjainlaitteiden ja 
tietojärjestelmien käyttöön, mutta simulaattoreiden ympäristön mallinnuk-
sen, konetoimintojen realistisuuden sekä työn mittaamisen kehityttyä niitä 
voidaan hyödyntää täysin myös itse työn suorittamisen harjoittelussa tänä 
päivänä. Näin ollen harjoittelun monipuolistaminen ja yhdistäminen oikeilla 
koneilla ja simulaattoreilla luo toisiaan tukevat puitteet hallitulle ja tuloksel-
liselle harjoittelulle. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla kolmea harvennustyömallia ja 
kolmea päätehakkuutyömallia sekä hakkuukonesimulaattorilla että maastos-
sa aidolla koneella. Työmalleja vertailtiin tuottavuuden, keskeisten työvai-
heiden ja polttoaineen kulutuksen suhteen toisiinsa neljän kuljettajan työ-
suorituksen avulla. Työmallien kasausjälkien vaikutusta kuormatraktorin 
kuormantekoaikaan tarkasteltiin kuormantekoaikojen ja kuutiometrikohtais-
ten kuormausaikojen kautta. Kuormatraktorityön työmallia on lähestytty 
kuormatraktorityön suunnittelumallin perusteella sekä tekemällä hahmotel-
ma päätöspuusta, jonka avulla sopivan ajotavan voi valita leimikolle. Työ-
malleista tuotiin esiin piirteitä myös työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen se-
kä kestävän kehityksen kannalta kuljettajahaastattelujen pohjalta. 
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2 TYÖMALLIT 

Malli on yksinkertaistettu kuva todellisuudesta (Routio 2007). Tällä tarkoi-
tetaan sitä, että mallin avulla tarkasteltavasta ilmiöstä esitetään ilmiöstä tar-
kastelun kannalta olennaiset asiat. Työmalli vastaavasti määritellään tässä 
tapauksessa seuraavasti: ”kuvaus järjestelmällisestä tavasta tehdä työtä, mil-
lä päästään kohtuullisella ponnistuksella hyvään lopputulokseen” (Kokkari-
nen 2012). 
 
Hakkuutyömalleihin oleellisesti liittyvä asia on työskentelyn järjestelmälli-
syys. Järjestelmällisellä/systemaattisella työskentelyllä saavutetaan useim-
miten tehokkaampi lopputulos kuin tavalla, joka ei noudata mitään systema-
tiikkaa. Järjestelmällinen tapa sisältää sääntömaailman, joka voidaan kuvata 
yksiselitteisesti ja näin ollen myös toistaa. Pelkkien periaatteiden varaan ra-
kentuva työskentelytapa on hankalasti kuvattava ja subjektiivinen. 
 
Asiaa onkin lähestytty niin, että on luotu muutamia perustyömalleja harven-
nukselle ja päätehakkuulle, mitkä ovat lähtökohtia työn hyvään suorittami-
seen. Työmallien taustalla on tutkimustyötä sekä kuljettajien ja metsäkone-
koulujen opettajien kokemuksen tuomaa näkemystä työn hyvästä ja tehok-
kaasta suorittamistavasta. Perustyömalleissa on kuvattu työskentelyn ydin-
kohdat kyseisillä malleilla. Näistä työmalleista kuljettaja voi lähteä sovelta-
maan omaa työtapaansa ja -malliaan suuntaan, joka sopii paremmin hänen 
tietoihinsa ja taitoihinsa sekä erityisesti sen hetkisen leimikon olosuhteisiin. 
Erilaisia työmalliin vaikuttavia tekijöitä ovat puuston tiheys, puulaji- ja puu-
tavaralajimäärä, maaperän kantavuus, vuodenaika, puiden laatu sekä puus-
ton koko. Nämä tekijät kuljettaja huomioi soveltaessaan perustyömallia ti-
lanteeseen sopivaksi. Toisaalta, kuljettaja voi myös palata perustyömalliin, 
jos hänen käyttämänsä työmalli ei sovellukaan olosuhteisiin. Tässä yhtey-
dessä on tarkasteltu perustyömallien lisäksi yhtä sovellettua työmallia har-
vennukselle ja yhtä päätehakkuulle. 
 
Harvennushakkuun työmalleista sektorityömalli ja sivullepäin kaato -työ-
malli ovat valikoituneet metsäkonekoulujen opetukseen perustyömalleiksi. 
Sen sijaan sovellettu sektorityömalli on nimensä mukaan sektorityömallin 
soveltamista, jonka tarkastelulla pyritään tuomaan esiin, kuinka olosuhteista 
johtuva pieni muutos työmallissa vaikuttaa työn tulokseen.  
 
Päätehakkuutyössä yleisimmin käytössä oleva työmalli on ns. yhdelle puo-
lelle teko, jossa kaadetuista puista tulevat pölkyt kasataan vain toiselle puo-
lelle hakkuukonetta. Sellaisenaan tämän työmallin opettaminen on haasta-
vaa, koska puiden poistojärjestyksen oppiminen ja kaadon hallinta ovat 
haastavia aloittelevalle kuljettajalle. Näin ollen päätehakkuulle on luotu si-
vullepäin kaato -työmalli ja eteenpäin kaato -työmalli opetuksen perustyö-
malleiksi. Päätehakkuun sektorityömalli on sen sijaan sivullepäin kaato  
-työmallin soveltamista, jota käytetään melko yleisesti käytännön työmailla. 
Työmalli vaatii kuljettajalta enemmän taitoa eritoten kaadon suuntaamisen 
osalta.  
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Lähikuljetustyöhön suunnitteluun luotiin kymmenen kohdan ohjeisto, jonka 
avulla lähikuljetukseen vaikuttavia tekijöitä voi tarkastella. Ohjeiston teke-
misessä käytettiin apuna metsäkonekoulujen opettajien asiantuntemusta ja 
kokemusta. Ohjeiston pohjalta tehtiin päätöspuu työn suunnitteluun. 
 
Seuraavassa on yksityiskohtaiset kuvaukset tutkimuksessa käytetyistä hak-
kuutyömalleista, joista ei-sovelletut mallit ovat vielä kattavammin kuvattu 
teoksessa Koneellinen puunkorjuu – hallitusti hyvään tulokseen (Kokkari-
nen 2012). 
 
 
2.1 Sektorityömalli harvennuksella 

Harvennuksen sektorityömallin alkukehitys on tehty MetSimu -projektissa 
(Ranta 2004), jossa hakkuukoneen työskentelyalueen sektoriajattelu esitel-
tiin. Ovaskaisen (2009) väitöskirjassa hakkuukoneen kuljettajien työtekniik-
kaa tarkasteltiin liittämällä siihen elementtejä työskentely-ympäristöstä, ku-
ten ajouran reunapuiden merkityksestä. Sektorityömalli on harvennushak-
kuun työmalleista niin sanottu perustyömalli, joka soveltuu parhaiten ensi-
harvennuksille sekä runsaspuustoisille, tilajärjestykseltään tasaisille leimi-
koille. Sektorityömalli sopii käytettäväksi myös integroidussa puunkorjuus-
sa. Sektorityömallissa hakkuutyöpiste jaetaan viiteen sektoriin (Kuva 1): 
 
1. ajoura ja uran varsi 
2. vasen etusektori 
3. vasen sivusektori 
4. oikea etusektori 
5. oikea sivusektori 
 

 
Kuva 1. Sektorityömallissa työpiste jakautuu viiteen osaan.  

 
Yhdessä sektorit muodostavat noin 220 asteisen alueen hakkuukoneen 
eteen. Ajouraa avattaessa ja etusektoreilla työskenneltäessä maksimi toimin-
taetäisyys on 8 metriä. Sivusektoreilla käytetään hyväksi koko kuormaimen 
ulottumaa, jotta 20 metrin ajouraväli saavutetaan. Kasojen sijoittelussa tulee 
ottaa huomioon sivusektoreilta hakattavien puutavaralajien määrä: 80 – 90 
% työpisteen puista sijaitsee ajouran ja etusektorien muodostamalla alueella, 

1 2 4 

3 5 
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ja 10 – 20 % poistetuista puista jää sivusektoreille. Työpisteeseen kone si-
joitetaan niin, että puomin tyvi on reunapuiden kohdalla tai hieman niiden 
etupuolella. 
 
Työjärjestys työpisteessä:  
 
1. Ajoura ja uran reunat 
2. Etusektori (vasen/oikea) 
3. Sivusektori (vasen/oikea) 
4. Etusektori (vasen/oikea) 
5. Sivusektori (vasen/oikea) 
 
Ajoura ja uran reunat 
 
Puut ajouralta ja ajouran reunoilta kaadetaan pääsääntöisesti eteenpäin (Ku-
va 2). Puut tuodaan ja kasataan hieman etuviistoon koneen sivulle: hakkuu-
tähteet jäävät ajouralle tai sen viereen. Kasat tehdään riittävän kauas jäävistä 
puista, jotta kuormatraktorinkuljettaja saa puut helposti kyytiin. 
 

 
Kuva 2. Ajouran ja ajouran varrella olevat puu kaadetaan eteenpäin, 
ja prosessoidaan koneen sivulle lähes koneen suuntaisesti. 

 
Etusektorit (vasen ja oikea) 
 
Ensimmäisenä kaadetaan konetta lähinnä oleva poistettava puu valitulta etu-
sektorilta (Kuva 3). Alle kuuden metrin päässä olevat puut tuodaan ajouran 
yli ja prosessoidaan ne koneen vierellä. Seuraava runko haetaan aloitetulta 
sektorilta. Rungot prosessoidaan puomin alla sektorilla, mikäli poistettavia 
puita on yli kuuden metrin päässä vähintään kaksi. Hakkuutähteet jäävät täl-
löin etusektorille. Jos kaikki havut tarvitaan ajouralle, tuodaan kaikki 
ajouran reunapuut uran yli, ja puomin alle prosessoidaan ainoastaan työpis-
teen kauimmaiset puut.  
 

1 

1 2 1 2 
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Kuva 3. Etusektorilta puut kaadetaan hakkuukoneen puomin suun-
taisesti poispäin koneesta. Puut prosessoidaan joko ajouran toisella 
puolella tai puomin alla.  

 
Sivusektorit (vasen tai oikea) 
 
Sivusektorissa käytetään hyväksi koko puomin ulottuma. Ensin kaadetaan 
konetta lähinnä oleva puu siten, että kaatosuunta on kohtisuoraan ajouraa 
vasten (90 asteen kulma). Puu prosessoidaan ajouran toisella puolella. Seu-
raava poistettava puu palataan hakemaan aloitetulta sektorilta. Kaikki alle 6 
metrin päässä ajourasta olevat puut tuodaan ajouran yli ja prosessoidaan ko-
neen toisella puolella. Yli 6 m päässä olevat puut prosessoidaan puomin alla 
(Kuva 4). 
 

 
 

Kuva 4. Sivusektoreilla käytetään hyväksi koko puomin ulottumaa. 
Kauimmat, yli kuuden metrin päässä olevat puut, prosessoidaan 
puomin alla.  
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Kuva 5. Yhden puolen etu- ja sivusektorin jälkeen käsitellään  
toisen puolen etu- ja sivusektori. 

 
 

 
 

Kuva 6. Valmis työpiste. 
 
 
2.2 Sovellettu sektorityömalli harvennuksella 

Hyvin tiheissä metsissä puun kaataminen sektorilla ja prosessointi puomin 
alla vievät enemmän aikaa kuin puun siirtäminen ajouran yli. Tällöin on 
joutuisampaa siirtää runko ajouran yli, jolloin puu saadaan kaadettua siirron 
aikana. Näin työskennellen myös hakkuutähteet tulevat ajouralle maaperän 
ja juurien suojaksi. Sovellettu sektorityömalli toteuttaa edellä kuvattua peri-
aatetta ollen perusmuodossaan vastaavanlainen kuin sektorityömalli. 
 
Sovelletussa sektorityömallissa ajoura ja ajouran varsi käsitellään samalla 
tavalla kuin sektorityömallissa. Sen sijaan etu- ja sivusektoreilta kaikki run-
got siirretään aina ajouran yli (Kuva 7). Seuraavaa poistettavaa puuta ei hae-
ta siltä sektorilta, josta edellinen puu otettiin, vaan seuraava runko otetaan 
siltä puolelta ajouraa, jossa prosessointi on päättynyt. Näin pyritään välttä-
mään ylimääräistä hakkuulaitteen liikuttamista ajouran yli. Sovelletun sek-
torityömallin työjälki on samanlainen kuin sektorityömallilla. 
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Kuva 7. Sovelletussa sektorityömallissa etu- ja sivusektoreiden puut 
siirretään aina ajouran yli. Seuraava poistettava puu otetaan siltä 
puolelta ajouraa, jossa prosessointi on päättynyt. 

 
 
2.3 Sivullepäin kaato -työmalli harvennuksella 

Sivullepäin kaato -työmalli on toinen harvennuksen perustyömalleista. Siinä 
valtaosa hakkuutähteistä tulee ajouralle, joten työmalli soveltuu erityisesti 
heikosti kantaville maille. Työmallia on perusteltua käyttää myös ensihar-
vennuksen jälkeisillä kasvatushakkuukohteilla, joissa puusto on kookkaam-
paa. Työskentely tapahtuu sektorityömallin tavoin alueittain. Erona sektori-
työmalliin, työskentely keskittyy pääasiassa koneen sivuille ja puut kaade-
taan kohtisuoraan ajouraan nähden joko oikealle tai vasemmalle (Kuva 8). 
Puita poistetaan lyhyeltä, noin kuuden metrin eturintamalta, joten työpistei-
den väliset siirtymät ovat lyhyempiä ja niitä on enemmän. 
 
Ajoura ja uran reunapuut 
 
Aluksi poistetaan puut ajouralta ja sen reunoilta lyhyeltä eturintamalta, noin 
6 metrin etäisyydeltä. Hakkuulaitteen asento valitaan siten, että kaatosuunta 
on kohtisuoraan ajouraan nähden ja poispäin ajourasta. Puut prosessoidaan 
kaatosuunnan vastaiselle puolelle ajouraa (Kuva 8). 
  

 
Kuva 8. Puut kaadetaan kohtisuoraan ajouraan nähden ja poispäin 
ajourasta joko vasemmalle tai oikealle. Kuvan puut kaadetaan oikeal-
le ja prosessoidaan vasemmalle. 
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Sivusektorit (vasen ja oikea)  
 
Sivusektoreilla käytetään hyväksi puomin koko ulottumaa. Ensin kaadetaan 
konetta lähimpänä oleva poistettava puu: kaatosuunta on kohtisuoraan 
ajouraan nähden joko oikealle tai vasemmalle. Alle 6 metrin päässä olevat 
puut tuodaan uran yli ja kasat tehdään kaatosuunnan vastaiselle puolelle 
ajouraa. Kauimmat, yli kuuden metrin päässä olevat puut, prosessoidaan 
puomin alle. (Kuva 9) 
 
Mikäli puu tehdään puomin alle, seuraava puu otetaan ajouran samalta puo-
lelta: pääasia on, että hakkuulaitteen siirtymä poistettavalta puulta toiselle 
olisi mahdollisimman lyhyt. 
 
 

 
 

Kuva 9. Sivusektoreilla käytetään hyväksi puomin koko ulottumaa. 
Kauimmat puut prosessoidaan puomin alle. 

 
 
 

 
 

Kuva 10. Valmis työpiste. 
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2.4 Sivullepäin kaato -työmalli päätehakkuulla 

Sivullepäin kaato -työmalli on päätehakkuun perustyömalli. Työmallissa 
puut kaadetaan kohtisuoraan ajouraan nähden ja prosessoidaan joko koneen 
oikealle tai vasemmalle puolelle. Prosessointipuoli määräytyy kaatosuunnan 
mukaan, tarkka kaatosuunta puolestaan puomin ominaisuuksien, hakkuulait-
teen tyypin ja kulloisenkin tilanteen mukaan (Kuva 11).  
 
Malli soveltuu heikosti kantaville maapohjille, sillä hakkuutähteet kertyvät 
prosessoinnissa ajouralle. Lisäksi työmalli soveltuu tiheisiin leimikoihin, 
sillä se minimoi tiheässä puustossa herkästi tapahtuvien konkeloiden synty-
mistä. Mallin etuna on puutavaralajien selkeä lajittelu. Haittapuolena on 
rungon laadun ja lahon vaikeampi havaitseminen. Myös kuormatraktorityön 
kannalta ajouraväli voi jäädä kapeaksi.  

 
Kuva 11. Sivullepäin kaato -työmallissa puut kaadetaan kohtisuoraan 
ajouraan nähden joko oikealle tai vasemmalle. Kuvan puut kaade-
taan oikealle kaatopisteeseen.  

 
 
2.4.1 Työjärjestys 

Työskentelyalue 
 
Tarvittaessa ensin avataan työskentelyalue kaatamalla puut kasan paikalta ja 
koneen edestä.  Kaatosuunta on kohtisuoraan ajouraan nähden. Puut proses-
soidaan kaatosuunnan vastaiselle puolelle ajouraa. Tukit sijoitetaan lähim-
mäksi konetta ja kuidut kauimmaksi koneesta. (Kuva 12) 
 

 
Kuva 12. Tarvittaessa kaadetaan ensin puut koneen edestä ja  
kasan paikalta.  

1 
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Ensimmäinen ja toinen rivi 
 
Puut poistetaan kuviteltuina riveinä siten, että ensin kaadetaan konetta  
lähempänä olevan rivin puut. Puiden kaataminen aloitetaan hakkuurintaman 
kauimmasta puusta ja edetään kohti ajouraa. (Kuva 13) 
 

 
Kuva 13. Aloita poistamalla ensin ensimmäisen rivin kauimmainen 
puu ja etene poistojärjestyksessä kohti ajouraa. 

 
 
Samasta työpisteestä kaadetaan ja prosessoidaan vielä toinen rivi. (Kuva 14) 
 

 
Kuva 14. Kaadetaan puut vielä toiselta riviltä. 

 
 

 
Kuva 15. Valmis työpiste. 
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2.5 Sektorityömalli päätehakkuulla 

Päätehakkuun sektorityömallissa koneen edessä oleva alue jaetaan kolmeen 
sektoriin (Kuva 16). Sektorityömalli on yleisin käytetty työmalli päätehak-
kuulla kasattaessa pölkkyjä vain yhdelle puolelle ajouraa. Työmallissa pois-
tetaan aina se puu, joka on konetta lähimpänä. Työ etenee etusektorilta oi-
kealle, tai vasemmalle, riippuen kummalle puolelle konetta kasat tulevat, ja 
lopuksi vielä kaadetaan puut 3. sektorilta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 16. Sektorityömalli päätehakkuulle. 
 
Puiden kaatosuunta on noin 45 astetta etuviistoon koneen kulkusuuntaan 
nähden. Puut kaadetaan kohti kaatopistettä (Kuva 17). Tällä mahdollistetaan 
se, että pölkyt kasautuvat kasoihin yhdensuuntaisesti, kun rungon tyvi siirre-
tään prosessointipaikalle. Puut pyritään kaatamaan hakkaamattomaan met-
sään vielä pystyssä olevien puiden väliin, joten konkeloiden mahdollisuus 
on olemassa ja pienet puut ovat vaarassa katketa isojen puiden alle. Toisaal-
ta ”umpimetsään” kaadettaessa pystyssä olevat puut puhdistuvat lumesta, 
mikä nopeuttaa työskentelyä talviaikaan. Runkojen laaduntarkkailu, eritoten 
tyvilahon huomaaminen, on helpompaa 45 asteen työskentelykulman ansi-
osta. 

 
 

Kuva 17. Puiden kaatojärjestys, kaatopisteen käyttö ja kaatosuuntia 
sektorityömallilla päätehakkuulla. 
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Kuva 18. Työjälki päätehakkuun sektorityömallilla. 

 
 
2.6 Eteenpäin kaato -työmalli päätehakkuulla 
Eteenpäin kaato -työmalli sopii käytettäväksi silloin, kun hakkuutähteet ke-
rätään energiakäyttöön, metsikön laatu on huono tai vaihteleva ja tarvitaan 
rungon laaduttamista. Eteenpäin kaato -työmallia on perusteltua käyttää 
myös, kun työskennellään lähellä raja-, sähkö-, tai puhelinlinjoja linjojen 
suuntaisesti. Eteenpäin kaato -työmallissa ajouran keskilinjaan nähden sa-
malla puolella sijaitsevat puut kaadetaan koneen kulkusuuntaan päin samaan 
kaatopisteeseen (Kuva 19). Näin tehden puutavara- ja hakkuutähdekasat tu-
levat samansuuntaisesti ja ajouran molemmille puolille. 
 
2.6.1 Työpisteen valinta 

Hakkuukone sijoitetaan työpisteeseen siten, että hakkuurintaman leveys on 
ajouran molemmilla puolilla 60 – 80 % puomin ulottuvuusalueesta. Runko-
jen koon kasvaessa rintaman leveys pienenee. (Kuva 19) 
 
 

 
 

Kuva 19.  Eteenpäin kaato -työmallissa puut kaadetaan koneen 
suuntaisesti eteenpäin. Sopiva hakkuurintaman leveys on 60 – 80 % 
puomin ulottuvuusalueesta ajouran molemmilla puolilla. 

 

3 m 
60–80 % 60–80 %  
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Työmallissa käytetään hyväksi aputyöpistettä. Aputyöpisteen avulla päätyö-
pisteiden välimatka kasvaa ja pölkkykasojen väliin saadaan riittävän suuri 
väli hakkuutähteille, mikäli ne kerätään. 
 
2.6.2 Työjärjestys  

Päätyöpiste: oikea ja vasen puoli  
 
Ajouran molemmat puolet hakataan yksi kerrallaan. Puut kaadetaan päätyö-
pisteeltä noin kuuden metrin etäisyydeltä niin, että ajouran samalla puolella 
olevat puut kaatuvat koneen kulkusuuntaan päin samaan kaatopisteeseen. 
Ensin poistetaan konetta lähinnä oleva puu (Kuva 20).  

 
 

Kuva 20. Lähimmän puun taktiikka: poista ensin konetta lähinnä ole-
va puu. Kaatosuunta on työmallissa eteenpäin. 

 
Kasat tehdään sille puolelle ajouraa, miltä puu on kaadettu siten, että kaso-
jen päät ovat hieman eturenkaiden etupuolella (Kuva 21). Pölkkyjen kasa-
uksessa tavaralaji, jota tulee kuutiomääräisesti eniten, sijoitetaan lähimmäk-
si konetta. Puiden poistaminen päätyöpisteeltä käsin tapahtuu kuvan 21 mu-
kaisessa järjestyksessä. 
 

 
Kuva 21. Puut poistetaan hevosenkengän muotoisessa järjestykses-
sä. Päätyöpisteeltä poistettavat rungot prosessoidaan hieman  
koneen renkaiden etupuolelle. 
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Aputyöpiste: oikea ja vasen puoli 
 
Koneella siirrytään aputyöpisteeseen ja jatketaan puiden poistoa samassa 
järjestyksessä kuin päätyöpisteellä. Rungot prosessoidaan samoihin kasoihin 
päätyöpisteen pölkkyjen kanssa. (Kuva 22) 
 
 

 
 

Kuva 22. Puiden poistojärjestys aputyöpisteellä on sama kuin pää-
työpisteellä. Aputyöpisteen rungot prosessoidaan samaan kasaan 
päätyöpisteen pölkkyjen kanssa.  

 
 
  

 
Kuva 23. Valmis työpiste. 
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3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 Aineisto 

Harvennus- ja päätehakkuun työmalleja tutkittiin sekä virtuaalisella metsä-
konesimulaattorilla että oikeilla koneilla maastossa. Simulaattorilla kuljetta-
ja työskentelee samaan tapaan kuin oikealla hakkuukoneella sillä erotuksel-
la, että metsätyöympäristö on virtuaalinen kuvaruutunäkymä. Ohjainlaitteet 
ja tietojärjestelmä ovat samat kuin oikeassa koneessa (Kuva 24). 
 

 
 

Kuva 24. Metsäkonesimulaattori. 
 
Hakkuututkimuksissa aineisto kerättiin hakkuukoneen tietojärjestelmän 
TimberLink-ohjelman avulla niin simulaattorista kuin oikeastakin koneesta. 
Ohjelma tarkkailee hakkuukoneen CAN-väylässä kulkevia viestejä ja laskee 
niiden perusteella työvaiheaikoja sekä tallentaa tiedot käsitellyistä rungoista 
ja polttoaineenkulutuksista. 
 
Harvennusleimikon puusto simulaattorissa koostui männyistä ja koivuista. 
Kuljettajan tuli poistaa koivut, jotta yhteneväisyys poistettavista puista työ-
mallien välillä olisi mahdollisimman hyvä. Koivujen lisäksi männyt tuli 
poistaa ajouralta. Ajourien väliseltä alueelta sai myös harventaa yksittäisiä 
mäntyjä, jos ne vaikeuttivat työskentelyä huomattavasti. Simulaattorin pää-
tehakkuuleimikko sisälsi mäntyjä ja kuusia. Puutavaralajit tuli kasata omiin 
kasoihin. 
 
Maastossa hakkuututkimukset tehtiin Valtimolla Metsähallituksen leimikoil-
la. Ensiharvennusleimikko oli harvahkoa, keskimääräistä järeämpää ensi-
harvennusmännikköä, jossa sekapuuna oli koivua ja kuusta (Taulukko 1). 
Puuston pohjapinta-ala ennen kasvatushakkuuta oli 23 m2/ha, ja harvennuk-
sen jälkeen 11 m2/ha. Kaikkien hakattujen runkojen käyttöosan keskitila-
vuus oli 111 litraa. 
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Taulukko 1.   Leimikoiden keskitunnuksia puulajeittain; mänty, kuusi, koivu ja haapa. 
Muut tiedot paitsi runkoluku ovat hakkuukoneen tietojärjestelmästä. 

 

Harvennus,  
simulaattori 

Harvennus,  
maasto 

Päätehakkuu,  
simulaattori 

Päätehakkuu,  
maasto 

Runkoluku, 
kpl/ha 836;  0;  636;  0 1146;  215;  408;  0 800;  135;  0;  0 99; 181; 297; 1 

Lpm, d1,3 16,0;  0; 15,3;  0 14,2; 14,4; 13,3; 14,4 28,5; 22,4; 25,9; 0 24,8; 22,7; 16,9; 18,3 

Pituus, m 7,8;  0;  5,7;  0 9,4;  6,8;  7,2;  8,6 16,3;  10,6;  13,6;  0 15,0; 13,6; 10,8; 14,0 

Tilavuus, l 109;  0;  80;  0 116;  91;  95;  117 658;  298;  504;  0 511;  412;  206;  222 
Puulajisuhteet: 
mä; ku; ko; ha 19,7;  0;  80,3;  0 74,2;  6,3;  17,7;  1,8 79,7;  20,2;  0;  0 17,1;  31,3;  51,4; 0,2 

 
Päätehakkuuleimikko oli kaksijakoinen sisältäen koivu-mänty -puustoisen 
lohkon sekä kuusipainotteisen lohkon. Päätehakkuun keskimääräinen pohja-
pinta-ala oli 22. Hakkuukoealojen sijoittelussa pyrittiin siihen, että yhden 
kuljettajan koealat sijaitsivat samanlaisessa puustossa. Päätehakkuulla kaik-
kien puiden käyttöosan keskimääräinen tilavuus oli 323 litraa.  
 
Tutkimuksessa neljä kuljettajaa hakkasi edellä kuvatuilla työmalleilla koe-
aloja. Simulaattorissa kuljettajat hakkasivat 200 runkoa harvennuksella ja 
päätehakkuulla jokaisella työmallilla. Näin ollen hakattuja koealoja tuli 
kaikkiaan 24 kappaletta. Simulaattorina käytettiin John Deeren E-sarjan si-
mulaattoria. 
 
Maastossa kuljettajat hakkasivat eri työmalleilla noin 200 runkoa harven-
nuksella ja noin 150 runkoa avohakkuulla käsittävät koealat. Hakattuja koe-
aloja tuli näin ollen 24 kappaletta. Tutkimuksessa käytetty hakkuukone oli 
John Deere 1170E H414 kouralla ja kuormatraktori oli John Deere 1110E 
(Kuva 25). 
 
 

  
Kuva 25. Maastotutkimuksissa käytetty hakkuukone John Deere 
1170E H414 kouralla ja kuormatraktori John Deere 1110E. 

 
  



 

Metsätehon raportti 221 1.8.2012  23 

Tutkimuksen kaikki kuljettajat olivat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Val-
timon opettajia. He olivat mukana työmallien kehittämisessä, joten työmal-
lien toimintaperiaate oli hyvin sisäistetty ja siten tutkimushakkuissa ei tar-
vinnut käyttää aikaa työmallien harjoitteluun, ja vaihto työmallista toiseen 
koealojen välillä sujui jouhevasti. 
 
Jotta kuljettajan joutuisuus ei häiritsisi työmallien vertailua, hakkuu-
konesimulaattorissa ja maastossa puomin nopeus oli säädetty samalle hitaal-
le asetukselle kaikille kuljettajille. Tällöin kuljettajat liikuttivat hakkuulai-
tetta suunnilleen samalla nopeudella, jolloin työmallin hakkuulaitteen siir-
tomatkojen vaikutus tulisi selvemmin esiin muuttujien arvoissa. Simulaatto-
rilla rungon prosessointityövaihe suoritettiin hakkuukoneen automatiikkaa 
hyödyntäen, ts. kuljettaja ei muuttanut mittalaitteen katkaisuehdotusta. 
Maastossa rungot prosessoitiin Metsähallituksen korjuuohjeiden mukaan. 
 
Tutkimuksen eräänä kysymyksenä oli myös se, että onko työmallin pölkky-
jen kasausjäljellä vaikutusta kuormatraktorin kuormantekoaikaan. Eri työ-
malleissa runkoja siirretään eri määrin ja eri paikkoihin työpisteellä, joten 
kasakoot ja niiden sijainnit voivat vaihdella työmallien välillä ja siten vai-
kuttaa kuormausaikaan. Näin ollen jokaisen hakkuukoneen kuljettajan ka-
sausjäljestä tehtiin kuormia yhden lähikuljettajan toimesta. Kuorman teke-
minen kuvattiin videokameralla ja kellotettiin työvaiheittain. Työvaihejako-
na käytettiin seuraavaa: 
 

- kouran vienti kasalle, 
- järjestely kasalla, 
- taakan nosto kuormatilaan, 
- järjestely kuormatilassa ja 
- siirtyminen työpisteeltä toiselle. 

 
Lisäksi hankkeen tavoitteena oli laatia lähikuljetustyöhön säännöt ja lähikul-
jetuksen suunnittelun työmalli, joiden avulla kuljettaja voisi hallita lähikul-
jetustyötä leimikkotasolla tilanteessa, jossa hakkuukone on jo hakannut lei-
mikon. Säännöt on koottu metsäkonekoulujen opettajilta haastattelemalla ja 
keskustelemalla. Säännöt pohjautuvat monivuotisiin käytännön työelämän 
kautta esiinnousseisiin hyviin ja tehokkaisiin toimintatapoihin. 
 
 
3.2 Menetelmät 

Hakkuututkimusaineistolle muodostettiin tuottavuuskuvaajat kuvaamaan 
eroja työmallien absoluuttisissa tuottavuuksissa. Kuvaajat muodostettiin 
käyttäen yleistä lineaarista mallia (GLM) ilman interaktioiden tarkastelua. 
Malli oli muotoa: 
 
tuottavuus (m3/h) = vakio + työmalli + rungon koko (m3) + virhetermi,  
 
jossa työmalleina ovat joko harvennuksen tai päätehakkuun työmallit. Näin 
ollen malli muodosti dummy-tekniikkaan perustuvan mallin, jolla voitiin 
tarkastella työmallien tuottavuuksien tasoeroja. Dummy-tekniikalla tuotta-
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vuuskuvaajat saadaan kulkemaan yhdensuuntaisesti, sillä ei ollut syytä olet-
taa, että jossakin työmallissa tuottavuus kasvaisi eri tavalla rungon koon 
suhteen kuin jossakin toisessa. Kyseiset mallit laskettiin jokaiselle kuljetta-
jalle niin simulaattorissa kuin oikeassa ympäristössä sekä koko aineistolle 
molemmissa ympäristöissä. Harvennuksella käytettiin lineaarisia tuotta-
vuusmalleja. Päätehakkuuaineiston kohdalla rungon koon vaikutus huomioi-
tiin hakkuutyön tuottavuuteen muuttamalla rungon koko logaritmiseen muo-
toon. Tilastollisten tarkastelujen tarkoituksena oli tuoda esille työmallien 
tilastolliset eroavaisuudet tuottavuudessa kuljettajittain ja koko aineistossa 
(ANOVA-taulukot). Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin 5 %. 
 
Työvaiheaikoihin vaikuttaa tunnetusti kuljettajan työskentelynopeus eli jou-
tuisuus. Tämän takia työmallien työvaiheajat eivät ole kuljettajien välillä 
suoraan vertailukelpoisia. Sen sijaan yksittäisen kuljettajan sisällä työmalli-
en välisten työvaiheaikojen vertaaminen on mahdollista. Toisaalta tutki-
muksen kiinnostuksen kohteena eivät olleet kuljettajien saavuttamat tuotta-
vuustasot, vaan erot työmallien välillä. Näin ollen aineistoa analysoitiin ver-
tailevan aikatutkimuksen periaatteella, jossa verrataan kuljettajien työvai-
heaikojen tai tuottavuuksien suhteellisia eroja (Harstela 1991). 
 
On oletettavaa, että työmallit eroavat toisistaan hakkuulaitteen vientimat-
koissa kaadettavalle puulle sekä kaadetun rungon siirtomatkassa prosessoin-
tipaikalle. Tästä johtuen on oletettavaa, että näissä työvaiheajoissa olisi eroa 
työmallien välillä, mistä aiheutuisi vastaavasti työmallien välillä olevia tuot-
tavuuseroja. Näin ollen yksittäisistä työvaiheista kaadon jälkeistä rungon 
siirtoaikaa ja prosessoinnin jälkeistä rungon hakuaikaa tarkasteltiin tar-
kemmin eri hakkuuympäristöjen kohdalla. Työvaiheaikojen tilastollisen 
eron merkitsevyyden selvittämisessä käytettiin yksisuuntaista varianssiana-
lyysiä. 
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4 TULOKSET 

4.1 Harvennustyömallien vertailu simulaattorissa 

Harvennustyömalleja vertailtiin koko aineistoa käyttäen ja suhteellisina 
tuottavuusarvoina kuljettajittain.  Tuottavuuskuvaajia tarkastelemalla havai-
taan, että työmallien väliset tuottavuuserot rungon koon suhteen olivat vä-
häiset (Kuva 26). Suhteellisia tuottavuusarvoja tarkastelemalla nähdään, että 
tuottavin työmalli koko aineistossa oli sektorityömalli (Taulukko 2). Sovel-
lettu sektorityömalli oli vajaan 1 % ja sivullepäin kaato -työmalli noin 3 % 
vähemmän tuottavia. Kaikilla muilla, paitsi kuljettajalla 2, työmallien järjes-
tys oli sama. Tilastollisesti tarkasteltuna työmalli ei aivan selittänyt tuotta-
vuuden vaihtelua (p = 0,054). 
 
 

 
Kuva 26. Harvennustyömallien väliset tuottavuudet simulaattorissa:  
1 = sektorityömalli, 2 = sovellettu sektorityömalli ja 3 = sivullepäin 
kaato -työmalli. 

 
 
Taulukko 2.   Suhteelliset tuottavuusarvot työmallien välillä kuljettajittain 

harvennuksella simulaattorissa. 

Työmalli Kuljettaja 
1 

Kuljettaja 
2 

Kuljettaja 
3 

Kuljettaja 
4 

Koko  
aineisto 

Sektorityömalli 100 100 100 100 100 
Sovellettu sektori-
työmalli 97,0 101,8 98,6 99,0 99,1 

Sivullepäin kaato 
 -työmalli 91,9 102,6 94,3 98,9 96,8 
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Työvaiheissa rungon hakuvaihe oli nopein sektorityömallissa kaikilla muilla 
paitsi kuljettajalla 2 (Taulukko 3). Sektorityömallissa toimitaan yhdellä sek-
torilla kerrallaan, jolloin rungon hakumatka on lyhyt, ellei runkoa ole siirret-
ty ajouran yli. Koko aineistossa sektorityömallin keskimääräinen hakuaika 
oli 5,2 s, sovelletussa sektorityömallissa 5,5 s ja sivullepäin kaato  
-työmallissa 5,6 s. Kuljettajilla 2 ja 4 oli tilastollisesti merkitsevää eroa 
työmallien hakuaikojen välillä. 
 
Taulukko 3.   Rungon hakuvaiheen suhteellinen ajanmenekki työmalleissa 

harvennuksella simulaattorissa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko  

aineisto 
Sektorityömalli 100 100 100 100 100 
Sovellettu sektori-
työmalli 112,2 82,7 113,2 114,5 104,7 

Sivullepäin kaato  
-työmalli 121,7 88,1 114,8 112,5 107,0 

p-arvo 0,084 0,016 0,091 0,036 0,178 
 
 
Kaato-siirto -työvaiheessa erot työmallien välillä olivat huomattavat (Tau-
lukko 4). Sektorityömalli oli nopein ollen noin 50 % nopeampi kuin sivulle-
päin kaato -työmalli. Sektorityömallissa runkoa siirretään vain vähän, jos 
runko voidaan prosessoida puomin alla. Tämä aiheuttaa alhaisen kaato-siirto 
ajan. Muissa työmalleissa ajouran yli tapahtuvia siirtoja tehdään enemmän. 
Koko aineistossa sektorityömallin keskimääräinen kaato-siirto aika oli 3,2 s, 
sovelletussa sektorityömallissa 3,7 s ja sivullepäin kaato -työmallissa 5,0 s. 
Kaikilla muilla paitsi kuljettajalla 2 kaato-siirto ajat erosivat työmallien vä-
lillä tilastollisesti merkitsevästi. 
 
Taulukko 4.   Rungon kaato-siirtovaiheen suhteellinen ajanmenekki  

työmalleissa harvennuksella simulaattorissa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko  

aineisto 
Sektorityömalli 100 100 100 100 100 
Sovellettu sektori-
työmalli 143,0 107,1 141,3 83,8 115,9 

Sivullepäin kaato 
 -työmalli 180,7 108,2 194,5 139,9 156,8 

p-arvo 0,000 0,533 0,000 0,000 0,000 
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4.2 Harvennustyömallien vertailu maastossa 

Harvennustyömalleja tutkittiin maastossa samaan tapaan kuin simulaattoril-
la. Tuottavuuskuvaajia tarkastelemalla huomataan, että työmallilla ei ole 
juurikaan vaikutusta tuottavuuteen (Kuva 27). Suhteelliset tuottavuusarvot 
saavat saman järjestyksen koko aineistossa oikeassa ympäristössä kuin si-
mulaattorillakin (Taulukko 5). Sektorityömalli on tuottavin, ja sovellettu 
sektorityömalli noin 1 %:n sekä sivullepäin kaato -työmalli noin 2 % vä-
hemmän tuottavia. Sen sijaan kuljettajien välillä työmallien järjestys vaihte-
lee enemmän kuin simulaattorissa ja vaihtelu on suurempaa. Maastossa 
työmallilla ei ole tilastollista selitysvoimaa tuottavuuden suhteen (p = 
0,588). 
 
 

 
Kuva 27. Harvennustyömallien väliset tuottavuudet maastossa:  
1 = sektorityömalli, 2 = sovellettu sektorityömalli ja 3 = sivullepäin 
kaato -työmalli. 

 
 
 
Taulukko 5.   Suhteelliset tuottavuusarvot työmallien välillä kuljettajittain 

maastossa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko  

aineisto 
Sektorityömalli 100 100 100 100 100 
Sovellettu sektori-
työmalli 93,5 103,3 107,3 89,6 98,6 

Sivullepäin kaato  
-työmalli 98,3 91,3 108,6 96,2 98,4 
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Rungon hakuvaiheessa työmallien ajanmenekit käyttäytyivät siten, että so-
velletussa sektorityömallissa hakuaika oli pienin (Taulukko 6). Tulos on 
odotettava, koska seuraava runko haetaan aina edellisen rungon prosessoin-
tipuolelta, jolloin hakumatka muodostuu lyhyeksi. Koko aineistossa sektori-
työmallin keskimääräinen hakuaika oli 5,3 s, sovelletussa sektorityömallissa 
5,2 s ja sivullepäin kaato -työmallissa 5,4 s. Kuljettajilla 1 ja 2 oli työmalli-
en välillä hakuajoissa tilastollinen ero. 
 
 
Taulukko 6.   Rungon hakuvaiheen suhteellinen ajanmenekki työmalleissa 

harvennuksella maastossa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko  

aineisto 
Sektorityömalli 100 100 100 100 100 
Sovellettu sektori-
työmalli 88,8 95,8 88,4 110,5 97,3 

Sivullepäin kaato 
 -työmalli 105,0 109,2 92,0 104,4 101,9 

p-arvo 0,016 0,040 0,097 0,150 0,311 
 
 
Kaato-siirto työvaiheessa sektorityömalli oli nopein (Taulukko 7). Koko ai-
neistossa sektorityömallin keskimääräinen kaato-siirto ajanmenekki oli  
3,6 s, sovelletussa sektorityömallissa 4,1 s ja sivullepäin kaato -työmallissa 
4,2 s. Lähes kaikilla kuljettajilla työmallien kaato-siirto ajoissa oli tilastolli-
nen ero. 
 
Taulukko 7.   Rungon kaato-siirtovaiheen suhteellinen ajanmenekki työ-

malleissa harvennuksella maastossa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko  

aineisto 
Sektorityömalli 100 100 100 100 100 
Sovellettu sektori-
työmalli 109,1 103,7 105,9 135,2 113,9 

Sivullepäin kaato -
työmalli 113,2 127,5 124,8 96,3 115,2 

p-arvo 0,058 0,000 0,000 0,003 0,000 

 
 
4.3 Päätehakkuun työmallien vertailu simulaattorissa 

Simulaattorissa päätehakkuutyömallien väliset erot olivat pienet päätehak-
kuun sektorityömallin osoittautuessa tuottavimmaksi (Kuva 28). Koko ai-
neistossa sivullepäin kaato -työmalli oli noin 4 % ja eteenpäin kaato  
-työmalli noin 2 % vähemmän tuottavia (Taulukko 8). Muilla paitsi kuljetta-
jalla 1 päätehakkuun sektorityömalli oli paras. 3. ja 4. kuljettajilla vaihtelua 
työmallien välillä oli eniten. Tilastollisesti tarkasteltuna työmallilla oli kui-
tenkin merkitsevä vaikutus tuottavuuden selittämisessä (p = 0,003). 
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Kuva 28. Päätehakkuutyömallien väliset tuottavuudet simulaattoris-
sa: 1 = sivullepäin kaato -työmalli, 2 = päätehakkuun sektorityömalli 
ja 3 = eteenpäin kaato -työmalli. 

 
Taulukko 8.   Suhteelliset tuottavuusarvot työmallien välillä kuljettajittain 

päätehakkuulla simulaattorissa. 

Työmalli Kuljettaja 
1 

Kuljettaja 
2 

Kuljettaja 
3 

Kuljettaja 
4 

Koko  
aineisto 

Sivullepäin kaato 102,1 99,8 94,3 86,6 96,2 
Päätehakkuun  
sektorityömalli 100 100 100 100 100 

Eteenpäin kaato 101,1 98,3 96,8 94,0 97,7 
 
Rungon hakuaika oli sivullepäin kaato -työmallissa suurin suhteessa muihin 
työmalleihin useimmilla kuljettajilla ja siten myös koko aineistossa (Tau-
lukko 9). Teoriassa päätehakkuun sektorityömallin hakuajanmenekin pitäisi 
olla lähellä sivullepäin kaato -työmallin aikaa, jos sama määrä runkoja haka-
taan samasta työpisteestä ja rungot siirretään samaan prosessointipaikkaan. 
Syynä voi olla päätehakkuun sektorityömallin pienempi runkomäärä yhdes-
sä työpisteessä, jolloin pitkiä rungon hakumatkoja on vähemmän. Eteenpäin 
kaato -työmallin hakuajanmenekki oli odotetusti pienin. Koko aineistossa 
sivullepäin kaato -työmallissa aikaa kului keskimäärin 6,2 s, päätehakkuun 
sektorityömallissa 5,8 s ja eteenpäin kaadon -työmallissa 5,6 s. Kuljettajilla 
1 ja 4 ero työmallien välillä oli tilastollisesti merkitsevä. 
 
Taulukko 9.   Rungon hakuvaiheen suhteellinen ajanmenekki päätehak-

kuun työmalleissa simulaattorissa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko 

aineisto 
Sivullepäin kaato 100 100 100 100 100 
Päätehakkuun sek-
torityömalli 102,6 93,2 93,8 88,3 93,2 

Eteenpäin kaato 85,2 101,1 98,8 79,0 89,4 
p-arvo 0,005 0,236 0,495 0,000 0,001 
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Ennakko-odotuksissa eteenpäin kaato -työmallin kaato-siirto työvaiheen 
ajanmenekin oletettiin olevan pienin. Koko aineistossa näin olikin, mutta 
kuljettajien välillä oli suurta vaihtelua (Taulukko 10). Eteenpäin kaato työ-
mallissa kului aikaa kaato-siirto työvaiheeseen keskimäärin 3,6 s, sivulle 
päin kaato -työmallissa 3,1 s ja päätehakkuun sektorityömallissa 3,0 s. Kul-
jettaja 3 kohdalla työmallien ajanmenekeissä ei ollut tilastollisesti juuri mi-
tään eroa. 
 
Taulukko 10.  Rungon kaato-siirtovaiheen suhteellinen ajanmenekki työ-

malleissa päätehakkuulla simulaattorissa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko 

aineisto 
Sivullepäin kaato 100 100 100 100 100 
Päätehakkuun  
sektorityömalli 112,6 76,7 102,0 71,6 84,9 

Eteenpäin kaato 114,0 81,3 100,9 65,2 83,1 
p-arvo 0,062 0,000 0,946 0,000 0,000 
 
 
4.4 Päätehakkuun työmallien vertailu maastossa 

Maastossa kuljettajan 3 hakkuuaineisto ei ollut tallentunut hakkuukoneen 
tietojärjestelmään teknisen häiriön vuoksi, joten työmallien tarkastelu suori-
tettiin kolmen kuljettajan aineiston perusteella. Koko aineistossa eteenpäin 
kaato -työmalli oli tuottavin (Kuva 29). Sivullepäin kaato -työmalli oli noin 
3 % ja päätehakkuun sektorityömalli noin 4 % vähemmän tuottavia (Tau-
lukko 11). Kuljettajien välillä ei ollut havaittavissa mitään selkeää linjaa 
minkään työmallin eduksi, vaan eri kuljettajilla eri työmallit painottuivat eri 
tavoin. Osin tästä johtuen työmalli ei aivan ollut tuottavuutta tilastollisesti 
merkitsevästi selittävä tekijä (p = 0,125) koko aineistossa. 
 

 
Kuva 29. Päätehakkuutyömallien väliset tuottavuudet maastossa:  
1 = sivullepäin kaato -työmalli, 2 = päätehakkuun sektorityömalli ja  
3 = eteenpäin kaato -työmalli. 
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Taulukko 11. Suhteelliset tuottavuusarvot työmallien välillä kuljettajittain 

päätehakkuulla maastossa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

4 
Koko 

aineisto 
Sivullepäin kaato 101,3 90,8 100,3 97,1 
Päätehakkuun sektorityömalli 104,5 95,4 88,1 96,0 
Eteenpäin kaato 100 100 100 100 
 
Sivullepäin kaato -työmallissa rungon hakuaika oli suurin suhteessa toisiin 
malleihin (Taulukko 12). Eteenpäin kaato -työmallin hakuajanmenekki oli 
odotetusti pienin. Koko aineistossa sivullepäin kaato -työmallissa aikaa ku-
lui keskimäärin 5,8 s, päätehakkuun sektorityömallissa 5,2 ja eteenpäin kaa-
don -työmallissa 5,0 s. Kuljettajilla 2 ja 4 ero työmallien välillä oli tilastolli-
sesti merkitsevä. 
 
Taulukko 12. Rungon hakuvaiheen suhteellinen ajanmenekki pääte-

hakkuun työmalleissa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

4 
Koko 

aineisto 
Sivullepäin kaato 100 100 100 100 
Päätehakkuun  
sektorityömalli 92,6 97,6 84,9 89,5 

Eteenpäin kaato 98,5 88,4 79,9 85,6 
p-arvo 0,405 0,071 0,001 0,000 
 
Ennakko-odotuksissa kaato-siirto -työvaiheen ajanmenekin oletettiin olevan 
pienin eteenpäin kaato -työmallissa. Koko aineistossa näin olikin, mutta kul-
jettaja 2 erosi yksittäisiä kuljettajia tarkasteltaessa (Taulukko 13). Eteenpäin 
kaato työmallissa kului aikaa kaato-siirto työvaiheeseen keskimäärin 3,7 s, 
sivullepäin kaato -työmallissa 3,8 s ja päätehakkuun sektorityömallissa 4,0 
s. Kuljettajan 2 kohdalla työmallien ajanmenekeissä oli tilastollisesti merkit-
sevä ero. 
 
Taulukko 13. Rungon kaato-siirto työvaiheen suhteellinen ajanmenekki 

työmalleissa päätehakkuulla maastossa. 

Työmalli 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

4 
Koko 

aineisto 
Sivullepäin kaato 100 100 100 100 
Päätehakkuun sek-
torityömalli 92,4 118,9 103,0 105,1 

Eteenpäin kaato 87,7 108,5 98,6 98,7 
p-arvo 0,188 0,044 0,814 0,248 
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4.5 Polttoaineenkulutuksen tarkastelu 

Työmallien vaikutusta polttoaineenkulutukseen l/m3 pystyi tarkastelemaan 
rungon prosessointityövaiheen osalta maastoaineistosta. Prosessointi alkaa 
tässä tapauksessa rungon viimeisestä kaatosahauksesta ja päättyy siihen, kun 
runko kuitataan tehdyksi nostamalla hakkuulaite pystyasentoon. Työvaihe 
sisältää siis rungon siirron kannolta kasalle, karsinnan ja katkonnan. 
 
Harvennuksella polttoainetaloudellisimmaksi työmalliksi osoittautui sektori-
työmalli ollen noin 2 % sovellettua sektorityömallia ja noin 7 % sivullepäin 
kaato -työmallia vähemmän polttoainetta kuluttava (Kuva 30). Päätehak-
kuulla eteenpäin kaato -työmalli oli taloudellisin. Sivullepäin kaato -
työmalli kulutti noin 7 % ja päätehakkuun sektorityömalli noin 12 % enem-
män polttoainetta. Työmallilla oli sekä harvennuksella (p = 0,030) että pää-
tehakkuulla (p = 0,002) tilastollisesti merkitsevä vaikutus polttoaineenkulu-
tukseen (Taulukko 14). Huomattavaa on myös se, että samankokoisilla run-
goilla kului vähemmän polttoainetta päätehakkuulla kuin harvennuksella. 
Ero johtuu lyhyemmästä rungon käsittelyajasta. 
 

 
Kuva 30. Suhteellinen polttoaineenkulutus prosessointityövaiheessa 
harvennuksella ja päätehakkuulla eri työmalleilla. 
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Taulukko 14. Suhteelliset kuljettajakohtaiset prosessointityövaiheen  
polttoaineen kulutukset. 

Työmalli 
    

Harvennus 
Kuljettaja 

1 
Kuljettaja 

2 
Kuljettaja 

3 
Kuljettaja 

4 
Koko  

aineisto 
Sektorityömalli 100 100 100 100 100 
Sovellettu sekto-
rityömalli 102,0 100,1 97,2 110,6 102,3 

Sivullepäin kaato 
-työmalli 110,3 115,8 107,5 92,7 106,9 

Päätehakkuu 
    Sivullepäin kaato 

-työmalli 101,7 108,2  112,2 107,4 

Päätehakkuun 
sektorityömalli 103,2 117,1  115,1 111,9 

Eteenpäin kaato  
-työmalli 100 100  100 100 

 
 
 
4.6 Työmallin kasausjäljen vaikutus kuormantekoaikaan 

harvennuksella 

Työmalli vaikuttaa lähikuljetukseen kasausjäljen kautta. Kaikkien kuljettaji-
en keskimääräinen taakka-aika sektorityömallilla hakatuilla koealoilla oli 
28,4 s, sovelletun sektorityömallin koealoilla 25,9 s ja sivullepäin kaadon 
koealoilla 27,8 s (Kuva 31). Kaikkien kuljettajien kaikkien työmallien kes-
kimääräinen taakka-aika oli 27,3 s. 
 
 

 
Kuva 31. Pylväsdiagrammissa on kaikkien kuljettajien keskimääräiset 
työvaihekohtaiset ajanmenekit työmalleittain sekunteina. 
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Taulukko 15. Koko aineistosta lasketut työmallikohtaiset yhden kiinto-
kuutiometrin kuormaamiseen kuuluvat ajat työvaiheittain  
sekunteina. 

 

Sektorityömalli Sovellettu sekto-
rityömalli 

Sivullepäin 
kaato 

Siirtyminen 40,5 37,9 30,3 
Vienti kasalle 29,9 30,1 26,0 
Järjestely kasalla 10,0 8,1 9,6 
Nosto kuormatilaan 38,9 39,7 34,9 
Järjestely kuormatilassa 4,0 2,6 3,7 
Yhteensä 123,5 119,2 104,9 
Yhteensä, ilman siirty-
mistä 82,7 80,5 74,2 

  
Sektorityömallilla hakattujen koealojen yhden kiintokuutiometrin kuorma-
ukseen kuluva aika oli 123,5 s, sovelletulla sektorityömallilla hakattujen 
koealojen vastaava aika oli 119,2 s ja sivullepäin kaadon koealoilla aika oli 
104,9 s (Taulukko 15). 
 
Yleisinä havaintoina voidaan todeta, että kuutiometrikohtainen siirtymis-
matka oli riippuvainen puutavaran määrästä ajouran varrella. Toisin sanoen, 
mitä enemmän puuta oli kasoissa ajouran varrella, sitä vähemmän aikaa siir-
tymiseen kuluu kuorman teon aikana. Näin ollen siirtymistyövaiheen s/m3 
aika on riippuvainen puutavaran ajouranvarsitiheydestä m3/100 m (Kuva 
32). 
 

 
Kuva 32. Sadan metrin matkalla hakatun puumäärän suhde siirtymi-
sen ajanmenekkiin yhden kiintokuutiometrin kuormauksessa. Piste-
parvesta puuttuu kuljettajan 1 poikkeava havainto sovelletun sektori-
työmallin koealalta. 
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Kuva 33. Kasakoon vaikutus kuutiometrin kuormausaikaan. 

 
Kuutiometrikohtaiseen ajanmenekkiin vaikuttaa myös kasakoko. Kasakoko 
vaikuttaa nostossa kuormatilaan siten, että mitä suuremmat ovat kasat, sitä 
enemmän pölkkyjä saadaan useimmiten kouraan kerralla (Kuva 33). Tällöin 
nosto kuormatilaan -työvaiheen suoritusaika pitenee, mutta yhden kiinto-
kuutiometrin kuormaukseen tarvitaan vähemmän nostokertoja. 
 
 
4.7 Työmallin kasausjäljen vaikutus kuormantekoaikaan 

päätehakkuulla 

Koko aineistosta laskettu keskimääräinen taakka-aika sivullepäin kaato -
työmallilla hakatuilla koealoilla oli 43,2 s, päätehakkuun sektorityömallin 
koealoilla 44,5 s ja eteenpäin kaadon koealoilla 43,8 s (Kuva 34). Kaikkien 
kuljettajien kaikkien työmallien keskimääräinen taakka-aika oli 43,9 s. Tar-
kastelu ei sisällä työhön käytettyä apuaikaa. 
 

 
Kuva 34. Koko aineistosta lasketut keskimääräiset työvaihekohtaiset 
ajanmenekit työmalleittain sekunteina. 
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Sivullepäin kaato työmallilla hakattujen koealojen yhden kiintokuutiometrin 
kuormaukseen kuluva aika oli 78,2 s, päätehakkuun sektorityömallilla ha-
kattujen koealojen vastaava aika oli 84,6 s ja eteenpäin kaadon koealoilla 
aika oli 90,9 s (Taulukko 16). Poistettaessa laskelmasta koneen siirtymisai-
ka, joka riippuu ajouranvarressa olevasta puutavaran määrästä, erot kasvavat 
hieman. 
 

Taulukko 16. Koko aineistosta lasketut työmallikohtaiset yhden kiinto-
kuutiometrin kuormaamiseen kuluvat ajat työvaiheittain  
sekunteina. 

 

Sivullepäin 
kaato 

Päätehakkuun 
sektorityömalli 

Eteenpäin 
kaato 

Siirtyminen 22,6 23,2 26,1 
Vienti kasalle 17,8 19,7 20,1 
Järjestely kasalla 5,3 5,3 7,0 
Nosto kuormatilaan 24,2 25,7 26,5 
Järjestely kuormatilassa 8,3 10,7 11,1 
Yhteensä 78,2 84,6 90,9 
Yhteensä,  
ilman siirtymistä 55,6 61,4 64,7 
 
 
4.8 Puutavaran lähikuljetuksen yleissääntöjä 

Puutavaran lähikuljetuksen ”nyrkkisääntöjä” koottiin metsäkonekoulujen 
opettajilta haastattelujen ja keskustelujen avulla. Yhtä yleispätevää ohjetta ei 
löytynyt, vaan kuljettajan tulee osata mukauttaa toimintansa kunkin työ-
maan olosuhteiden vaatimusten mukaiseksi. Joitain yleissääntöjä kuitenkin 
on, joiden on todettu johtavan hyvään lopputulokseen. Seuraavassa listatut 
10 sääntöä nousivat keskeisimmiksi ohjeiksi. Liitteessä 1 on tehty aiheeseen 
liittyvä yksinkertaistettu päätöspuu ajotavan valinnasta. 
 
Säännöissä monilajikuorma tarkoittaa kuormatyyppiä, jossa on vähintään 
kahta eri puutavaralajia kuormattuna kuormatilaan selvästi erilleen toisis-
taan. Sekakuormassa on vähintään kahta eri puutavaralajia sekaisin kuorma-
tilassa. 
 
1. Aloita kuorman keruu leimikon taimmaisesta nurkasta 
Menomatkalla saat ennakkotiedon tueksi lisätietoa esimerkiksi eri puutava-
ralajien sijoittumisesta leimikolla ja kulkemasi uran varresta. 
 
2. Kerää kuorma ajaessasi varastolle päin 
Vajaat kuormat jäävät lähelle varastoa ja monilajikuormien teon tarve vähe-
nee. Yksittäiset vähemmistöpuutavaralajin pölkyt voi kuitenkin kerätä 
kuorman pohjalle ajettaessa varastolta poispäin. Kuormattuna-ajo on hi-
taampaa kuin tyhjänä ajo. Kuorman kanssa koneeseen kohdistuu myös suu-
rempia rasituksia. Näin ollen kuormattuna ajettavaa matkaa kannattaa mi-
nimoida.  
 



 

Metsätehon raportti 221 1.8.2012  37 

3. Kuljeta ensin kiireisin puutavaralaji. Tuo sitten enemmistöpuutava-
ralajit (ellei myös kiireisin) yhden puutavaralajin kuormilla 
Ilman erillistä mainintaa ajetaan yleensä ensin arvokkain puutavaralaji – 
useimmiten tukit.  Enemmistöpuutavaralajeille tarvitaan eniten tilaa varas-
topaikalla. Yhtä puutavaralajia on kannattavaa ajaa etenkin silloin, kun ajo-
matka on lyhyt ja uralla on runsaasti kutakin ajettavaa puutavaralajia. Täl-
lainen tilanne on usein päätehakkuulla. Vastaavasti mikäli puutavaraa on 
vain vähän ja se sijaitsee kaukana varastosta, puut on järkevä tuoda monila-
jikuormassa.  
 
4. Pyri tuomaan varastolle täysiä kuormia 
Kuormatila tulee hyödynnettyä täysimääräisesti. 
 
5. Aja pääsääntöisesti keula edellä 
Keula edellä ajettaessa sermi tai kuorma ei rajoita näkyvyyttä maastoon. 
Erikoistapauksissa, kuten pehmeiköiden läheisyydessä voidaan ajaa myös 
kuormatila edellä. Lisäksi koneen voi joskus peruuttaa edellisen kuorman 
täyttymiskohtaan ja jatkaa siitä uuden kuorman keräämistä keula edellä. 
Tämä pätee etenkin kasvatushakkuulla. 
 
6. Aja urat tyhjiksi yksi kerrallaan kohdan neljä (4) ohjeita noudattaen.   
Tyhjentämällä urat yksi kerrallaan puutavaralajien ja puumäärien muistami-
nen helpottuu. Mikäli ajettavalle uralle jää hieman puita, voi ne kerätä 
kuorman pohjalle metsään päin ajaessa ja täydentää kuorman seuraavalta 
ajouralta. Uran tyhjentämisen jälkeen voi nostaa yhden kourallisen puuta 
uran alkuun poikittain. Näin toimien toiseen vuoroon saapuva kuljettaja tie-
tää automaattisesti tämän uran olevan tyhjä, ja turha ajo tyhjillä urilla jää 
pois. 
 
7. Kerää monilajikuormiin ulkomuodoltaan erilaisia tavaralajeja, jotka 
on helppo erottaa toisistaan. 
Esimerkiksi kuusi- ja mäntykuitua voi olla vaikea erottaa toisistaan.  
 
8. Kuormaa puut rinnemaastossa alamäkeen ajettaessa, ja nouse loi-
vimmasta kohdasta kuorman kanssa ylös. 
Alamäkeen kuormattaessa puut pysyvät paremmin kyydissä, kone ei rasitu 
turhaan, ja polttoainetta säästyy. Kaikkein jyrkimmät rinteet on noustava 
kuormatila edellä, jotta puut pysyvät kyydissä. Tämä sääntö pätee etenkin 
silloin, kun puut ovat jäisiä ja liukkaita. 
 
9. Kerää paljon sivukaltevilta ajourilta pohjakuorma, ja täydennä 
kuorma tasaisemmalta. 
Pohjakuorma parantaa koneen tasapainoa sivukaltevassa maastossa. Tasai-
sella ja kantavalla ajouralla kuormatraktorit kestävät sivukaltevuutta kuor-
mattunakin noin 10–15 %.  
 
10. Vältä useita ajokertoja heikosti kantavilla ajourilla. ”Keula edellä ja 
kaikki kerralla pois”. 
Monilaji- tai sekakuormien tekeminen helpottuu, jos kuormatilaan on asen-
nettu lajittelukarikat. 
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5  TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Yleistä 

Työmallien kehittämisen lähtökohtana oli metsäkonetyön opettaminen. Tar-
koituksena oli luoda työmallit, jotka toimisivat käytännössä, olisivat helppo 
opettaa ja helppo oppia. Näin ollen perustyömallit eivät välttämättä ole tuot-
tavuuden suhteen kaikkein korkeimmat, vaan muodostavat lähtökohdan 
työn oppimiselle ja omien taitojen karttuessa työn soveltamiselle. Korkein 
tuottavuus saavutetaan kuljettajan, työmallin ja työympäristön saumattomal-
la yhteensovittamisella.  
 
Tutkimuksen aineisto perustui hakkuukoealoihin niin simulaattorilla kuin 
maastossakin. Kustannus- ja järjestelysyistä kuljettajakohtainen työmallilla 
hakattu runkomäärä jäi pienehköksi. Periaatteessa työmalleja olisi voinut 
tutkia myös ammattikuljettajien työmailla saaden siten suurempia aineistoja, 
mutta tämä olisi vaatinut työmallien opettamista ja sisäistämistä kuljettajille 
sekä työskentelyn seuraamista. Näin ollen päädyttiin hakkuukoealaluontei-
seen hakkuunäyteotantaan. Tutkimuksen kuljettajilla siirtyminen työmallista 
toiseen sujui hyvin, joten yhden päivän aikana yksi kuljettaja pystyi ajamaan 
kaikilla työmalleilla harvennuksella ja yhden päivän aikana kaikilla työmal-
leilla päätehakkuulla. 
 
Hakkuukonesimulaattorin etuina perinteisiin maastotutkimuksiin verrattuna 
on, että luonnonolosuhteiden aiheuttamaa vaihtelua saadaan pienennettyä, 
jolloin tulokset ovat tarkasteltavien asioiden suhteen tarkempia. Simulaatto-
rimetsään voidaan luoda asian tutkimisen kannalta oleelliset elementit. Li-
säksi simulaattori mahdollistaa sen, että eri työmalleja voidaan testata täs-
mälleen samassa metsässä lataamalla hakattava leimikko uudestaan ja aloit-
tamalla toisen työmallin hakkuukoeala samasta kohtaa. Oikeasta ympäris-
töstä johtuvan leimikon sisäisen vaihtelun aiheuttama ero saadaan näin pois-
tettua. Toisaalta, simulaattorissa työskentelyyn vaikuttavat asiat eivät aina 
kaikki vaikuta oikealla voimakkuudella, jolloin vääristymää tuloksiin voi 
tulla. 
 
Tulosten laskennassa käytettiin yleistä lineaarista mallia, jonka avulla kul-
jettaja voitiin ottaa mukaan selittävänä tekijänä. Menetelmän avulla työmal-
lien tuottavuuskäyrät saatiin yhdensuuntaisiksi, koska ei ollut syytä olettaa 
käyrien esimerkiksi risteävän. Aineiston koko puoltaa myös menetelmän 
käyttöä, sillä pienissä aineistoissa muutamat poikkeavat havainnot vaikutta-
vat merkittävästi tuloksiin. Selvästi poikkeavat havainnot ja kirjautumisvir-
heet poistettiin aineistosta. 
 
 
5.2 Harvennustyömalleista 

Harvennuksella työmallitarkastelussa oli perustyömallien lisäksi mukana 
sovellettu sektorityömalli. Siinä hakkuutähteet kasaantuvat ajouralle ilman 
ylimääräisiä työliikkeitä ellei toistuvaa rungon siirtoa ajouran yli pidetä ti-
lanteeseen nähden ylimääräisenä työliikkeenä. Sovelletussa sektorityömal-
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lissa rungot vedetään aina ajouran yli ja seuraava poistettava puu otetaan 
prosessointipuolelta. Tämä vaatii kuljettajalta koko työsektorin hahmotta-
mista ja hallitsemista työskentelyn sujuvuuden aikaansaamiseksi. Sen sijaan 
perus sektorityömallissa havainnointi keskittyy pääasiassa aina yhdelle sek-
torille kerrallaan, jolloin havaittavia ja päätettäviä asioita on vähemmän. 
Tämä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä eritoten aloittelevilla kuljettajilla. 
 
Harvennustyömallien välillä, niin simulaattorissa kuin maastossakaan, ei 
ollut merkittävää eroa tuottavuuksissa. Sektorityömalli oli vajaat 2 % muita 
työmalleja tuottavampi. Mallien yhtäläisyys selittyy osin sillä, että työmal-
leissa työvaiheiden kestot kompensoivat toisiaan, vaikka työmalleissa run-
kojen haku ja kaato-siirto -työvaiheiden pituudet matkallisesti erosivatkin.  
 
Erojen vähyyttä selittää osin myös työmallien samankaltaisuus. Esimerkiksi 
alle 6 metrin päässä koneesta etusektoreilta olevat rungot siirrettiin ajouran 
yli sektorityömallissa ja sovelletussa sektorityömallissa. Tämän jälkeen, jos 
sektorilla oli vielä yksi puu, se tuotiin sektorityömallissa ajouran yli, kuten 
myös sovelletussa sektorityömallissa tehtiin. Useamman, sektorin ulko-
laidalla sijaitsevan, rungon tapauksessa sektorityömallin etu lyhyestä hak-
kuulaitteen vienti ja siirtomatkasta tulee esiin.  
 
Toisin sanoen, jotta voidaan työskennellä useamman puun verran sektorin 
ulkolaidalla, tulee leimikon olla puustoltaan lähtökohtaisesti tiheämpi. Toi-
saalta taas tiheä puusto hidastaa kaatoa, jolloin rungon siirtäminen ajouran 
yli voi olla yhtä nopea tapa toimia. Tutkimusleimikko maastossa oli harvah-
ko, joten siellä ei aina ollut yhtä puuta useampaa puuta sektorin ulkolaidalla. 
Tämä tasoitti osaltaan työmallien eroja. 
 
Kolmas yhtäläisyyttä selittävä tekijä voi olla koneen asetukset. Puomin no-
peus oli säädetty hitaalle, minkä tarkoituksena oli mahdollistaa samansuu-
ruinen hakkuulaitteen siirtonopeus kaikissa työmalleissa. Näin vain itse 
työmalleista johtuvat siirtomatkojen erot vaikuttaisivat työvaiheiden ajan-
menekkeihin ja erottaisi työmallit toisistaan. 
 
Neljäs hyvin todennäköinen erojen selittäjä ja tasoittaja on kuljettaja. Kul-
jettaja vaikuttaa lopputulokseen oman aiemman työtapansa kautta: jokin ta-
pa hakata on vain tutumpi ja sen tavan piirteet sopivat johonkin työmalliin, 
jolloin kyseisellä työmallilla työskentely sujuu paremmin. Vaikka kuljettajat 
perehtyivät ja harjoittelivat työmalleja etukäteen, on tällä tekijällä kuitenkin 
vaikutusta eritoten oikeassa hakkuuympäristössä, jossa kaikki työsuorituk-
seen vaikuttavat tekijät ovat läsnä. Mielenkiintoista oli, että tutkimuksen 
kuljettajien tuottavuustasoissa oli kuitenkin selkeitä eroja, mutta suhteelliset 
arvot käyttäytyivät työmallien välillä kuljettajilla samansuuntaisesti. Näin 
ollen vertailevan aikatutkimuksen periaate vaikuttaisi toimivan (Harstela 
1991). 
 
Varmuutta työmallien eroihin voisi hakea suuremmalla aineistolla, jossa 
vain muutama kuljettaja hakkaisi useiden päivien aineistot samalla työmal-
lilla. Työmalleiksi voisi valita myös kuljettajien omia työmalleja, jolloin 
suurempia eroja todennäköisemmin tulisi. Toisaalta, jos jokin tutkimuksen 
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työmalli olisi eronnut huomattavasti muista, niin se olisi mitä todennäköi-
simmin tullut esiin jo keskusteluissa tutkimukseen valittavista työmalleista 
ja ero olisi ilmennyt viimeistään tutkimuksessa. 
 
Etukäteen ajatellen sektorityömallin ei oletettu olevan yhtä tuottava kuin 
sovelletun sektorityömallin. Oletettiin, että sektorityömallin järjestelmälli-
nen ja ”kurinalainen” sektoreittain etenevä toimintatapa alentaisi tuottavuut-
ta. Näin ei kuitenkaan käynyt, joten sektorityömallin tuottavuus suhteessa 
enemmän käytettävään sovellettuun sektorityömalliin nähden on hyvä. Li-
säksi ero sivullepäin kaato -työmalliin nähden oli pieni, mikä on taas ylei-
sesti käytössä käytännön työmailla. 
 
Yhdestä työpisteestä käsin hakattujen runkojen lukumääriä tarkasteltaessa 
sektorityömallissa käsitellään kappalemääräisesti enemmän runkoja kuin 
sivullepäin kaato -työmallissa, koska sektorityömallissa käsitellään myös 
etusektoreiden takaosat, jotka sivullepäin kaato -työmallissa käsitellään vas-
ta seuraavassa työpisteessä. Suurempi runkomäärä on lähikuljetuksen kan-
nalta hyvä asia, koska kuormattavat kasat ja siten nostettavat taakat saadaan 
suuremmiksi. 
 
Pölkkymääräisesti suurimmat kasat muodostuivat sektorityömallissa. Kaso-
jen hajanainen sijainti ja suunta suhteessa ajouraan hidastivat kuitenkin 
kuormaamista. Alhaisin kuutiometrikohtainen kuormausaika oli sivullepäin 
kaato -työmallissa. Siinä kasa on kuormauksen kannalta edullisessa paikas-
sa, sillä kasan ympärillä ei ole puita haittaamassa nostoa, kasa on koh-
tisuorassa ajouraan nähden ja kasa on ajouran lähellä. Lisäksi sivusektoreilta 
kaadetut puut ovat useimmiten kahdessa kasassa ajouran molemmin puolin, 
joten yhdestä työpisteestä saadaan kuormattua paljon puuta ilman koneen 
siirtämistä. 
 
Polttoaineenkulutusta pystyi tarkastelemaan pidemmistä työvaiheista kaa-
don ja prosessoinnin kokonaisajalta. Rungon koon kasvaessa kuutiometri-
kohtainen polttoaineen kulutus aleni epälineaarisesti. Sektorityömallissa al-
haisinta kuutiometrikohtaista polttoaineen kulutusta selittää lyhyempi kaato-
siirto -työvaihe. 
 
Tutkimuksen kuljettajia pyydettiin arvioimaan työmallien hyviä ja huonoja 
puolia sekä miettimään työmalleja myös työhyvinvoinnin kannalta. Puiden 
kaatosuunnan kannalta sektorityömalli nähtiin turvallisena, sillä puut kaade-
taan aina koneesta poispäin. Puomin alle syöttämisessä vaarana on syötön 
osuminen koneeseen. Sekametsässä usean tavaralajin kohdalla voi tulla ti-
lanpuute sektorilla puita kasattaessa. Sektorityömalli soveltuu lähinnä ensi-
harvennukseen, jossa tukkeja ei juurikaan tule. 
 
Sovelletussa sektorityömallissa hyvänä puolena katsottiin olevan rungon 
syöttäminen aina koneesta poispäin. Kuljettajan tulee hallita kokoajan mo-
lemmat puolet ajourasta, mikä lisää kuljettajaan kohdistuvaa psyykkistä 
kuormitusta. Rungon siirtäminen ajouran yli nähtiin osin turhana työnä, mi-
kä osaltaan lisää runkovaurioiden määrää. Toisaalta, rungon siirtämisellä 
voidaan nopeuttaa rungon kaatumista, jos tiheä puusto hidastaa normaalia 
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puun kaatumista. Näin ollen työmallia ja työtekniikkaa mietittäessä tulee 
tarkastella myös hakattavan puuston ominaisuuksia. 
 
Sivullepäin kaato -työmallissa nähtiin hyvinä puolina suuret kasat, jotka 
ovat hyvässä paikassa helposti kuormattavissa ajokoneen kannalta. Suurin 
osa hakkuutähteistä kertyy uralle uran kantavuutta lisäämään. Myöhemmis-
sä harvennuksissa käytetään useimmiten sivullepäin kaato -työmallia, jol-
loin värimerkatut pölkyt näkyvät paremmin kuormatraktorinkuljettajalle 
molempiin ajosuuntiin. Huonoina puolina työmallissa oli kaadon tarkka 
suuntaaminen, uran molempien puolien yhtäaikainen hallitseminen sekä ko-
neen lyhyet siirtymät. 
 
 
5.3 Päätehakkuutyömalleista 

Päätehakkuulla otettiin tarkasteluun perustyömallien lisäksi päätehakkuun 
sektorityömalli. Siinä kaatojärjestys ja kaatosuunta ovat hieman erilaiset 
kuin sivullepäin kaato -työmallissa, vaikka periaatteessa samat puut kaade-
taankin samasta työpisteestä. Kyseisessä työmallissa puut voivat jäädä hel-
pommin konkeloon tai alla olevat pienemmät puut voivat vaurioitua, joten 
kaadon suuntauksen on onnistuttava hyvin. Näin ollen päätehakkuun sekto-
rityömalli vaatii kuljettajalta enemmän taitoa kuin sivullepäin kaato -
työmalli, mutta on melko yleisesti käytössä hakkuutyömailla. 
 
Tuottavuuden suhteen päätehakkuun työmallit olivat myös hyvin lähellä toi-
siaan. Tosin simulaattorissa tuottavimmaksi osoittautui sovellettu sektori-
työmalli, kun taas maastossa eteenpäin kaato -työmalli. Voi olla, että sovel-
letun sektorityömallin toimintaan vaikuttavia rajoitteita ei ole kaikkia mu-
kana simulaattoriympäristössä. 
 
Aiemmassa tutkimuksessa eteenpäin kaato -työtapa oli noin 14 % tuotta-
vampi kuin yhdelle puolelle hakkuutapa (Nurmi 1994). Ero tuli lähinnä run-
gon lyhyemmästä siirtämisestä kaadossa. Tässä tutkimuksessa eteenpäin 
kaato -työmalli oli noin 3 – 4 % tuottavampi muita työmalleja. Ero tulee lä-
hinnä lyhyemmästä rungon haku- ja kaatosiirtoajoista. 
 
Päätehakkuulla eteenpäin kaato -työmalli kulutti prosessoinnissa huomatta-
vasti vähemmän polttoainetta kuin muut työmallit. Ero johtuu samoista syis-
tä kuin ero tuottavuudessakin muihin työmalleihin. Tuottava työmalli on 
usein myös taloudellinen polttoaineenkulutuksen suhteen. Lisäksi harven-
nuksella työmallit kuluttivat enemmän polttoainetta kuin päätehakkuun 
työmallit samankokoisilla rungoilla. Ero johtuu työskentelyn tehokkuudesta, 
esimerkiksi 0,15 m3 rungoilla tuottavuusero päätehakkuun hyväksi oli noin 
22 %. 
 
Puutavaran lähikuljetuksen kannalta sivullepäin kaato -työmallin työjäljestä 
kuormaaminen oli nopeinta ja eteenpäin kaato -työmallin työjäljestä vastaa-
vasti hitainta. Kasausjäljet eroavat siinä, että sivullepäin kaato -työmallissa 
pölkyt ovat kohtisuoraan ajouraan nähden yhdellä puolella ajouraa, kun taas 
eteenpäin kaato -työmallissa pölkyt ovat pääasiassa ajouransuuntaisesti kah-
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delle puolelle ajouraa jakaantuneina. Päätehakkuun sektorityömallissa pöl-
kyt tulevat yhdelle puolelle ajouraa noin 45 asteen kulmaan. Kohtisuoraan 
ajouraan nähden olevia pölkkyjä ei tarvitse juurikaan kääntää kouran rotaat-
torilla kuormatilaan nostettaessa, mikä säästää jonkin verran aikaa. Ajouran 
suuntaisesti tehdyt kasat voivat olla kaukana ajourasta ja vaativat enemmän 
järjestelyä maassa taakan saamiseksi. 
 
Kuljettajien antamien arviointien perusteella sivullepäin kaato -työmallin 
hyviä puolia olivat kasojen hyvä sijainti ja järjestys lähikuljetusta ajatellen 
sekä havujen kasaantuminen uralle. Huonoina puolina nousi esiin rungon 
laaduttamisen vaikeus sekä kaadon haastavuus koneen lähellä sijaitsevien 
runkojen osalta. 
 
Päätehakkuun sektorityömallissa hyvinä puolina nousi esiin helpompi run-
gon laaduttaminen ja havujen saaminen uralle. Huonona puolena kuljettajat 
näkivät puiden poistojärjestyksen vaihtuvuudesta aiheutuvan psyykkisen 
kuormituksen. Lisäksi työmalli vaatii kuljettajalta enemmän taitoa kaataa 
puu pystyssä olevien puiden väliin. 
 
Eteenpäin kaato -työmallin hyvinä puolina koettiin runkojen helppo laadut-
taminen, turvallinen kaatosuunta sekä tehokkuus. Huonoina puolina pidet-
tiin kaadon epäonnistumisen vaikutusta jatkotyöskentelyyn sekä rungon 
syötön suuntautumista konetta kohti, jos nosturin kääntö antaa periksi. Jos 
puustosta tulee paljon tavaralajeja, kauimmat kasat ovat kuormaamisen kan-
nalta kaukana ajourasta. Lisäksi kasoja on molemmilla puolilla ajouraa. 
 
Työmallien osalta on aiheellista pohtia myös kysymystä optimityömallista 
ja sen luomisen mahdollisuudesta. Optimissa pyritään jonkin tekijän suhteen 
joko minimiin tai maksimiin. Työmallit metsäkonetyössä ja sen opettami-
sessa eivät ole optimimalleja jonkin tekijän suhteen, ts. pyrkisivät esimer-
kiksi ajan tai tuottavuuden suhteen joko minimiin tai maksimiin. Kuten ai-
emmista kuljettajahaastatteluista huomataan työmallit sisältävät työn teke-
misen kannalta piirteitä, joiden hyötyjä on haastava mitata numeerisesti, 
mutta jotka kuitenkin vaikuttavat kokonaisuuteen. Metsäkonetyössä vain 
yhden tekijän maksimointi johtaa harvemmin parhaaseen lopputulokseen. 
Näin ollen hyvä työmalli pyrkii hyvään lopputulokseen useiden tekijöiden 
suhteen, mikä voi osaltaan tasoittaa työmallien välisiä huippuarvoja yksittäi-
sissä, numeerisesti mitattavissa muuttujissa. 
 
5.4 Lähikuljetustyön suunnittelusta 

Lähikuljetuksen suunnittelussa ja tehokkuudessa on tärkeää hallita kokonai-
suus leimikkotasolla ja aloittaa suunnittelu tienvarresta, kun taas hakkuu-
työssä yksittäisellä työpisteellä työskentelyn tehokkuus korostuu. Lähikulje-
tustyötä tulee suunnitella ajettavina kuormina: mistä päin leimikkoa ja mitä 
puutavaralajia käydään hakemassa kuorman verran. Tutkimuksessa koottuja 
lähikuljetussääntöjä ei ole todistettu mittauksin, vaan ne perustuvat opettaji-
en kokemukseen. Tosin, joihinkin sääntöihin, esimerkiksi tyhjänä ajon ja 
kuormattuna ajon nopeuteen, on löydettävissä tutkittua tietoa aiemmista 
ajanmenekkitutkimuksista (Nurminen ym. 2006). 
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Lähikuljetussäännöt voidaan luokitella kolmeen luokkaan: kuorman keruu-
tapaan, kuorman tyyppiin sekä koneen hallintaan ja ajamiseen liittyviin 
sääntöihin. Kuorman keruutapaan kuuluvissa ohjeissa keskeisimpänä sään-
tönä on kuormattuna-ajon minimoiminen eli mistä kohden leimikkoa kuor-
maa lähdetään keräämään, jotta täydellä kuormalla ajettu matka minimoituu. 
Kuormattuna ajettaessa ajonopeus on alhaisempi kuin tyhjänä ajettaessa, 
polttoainetta kuluu enemmän, koneeseen kohdistuu suurempia rasituksia 
sekä maaperä- ja juurivaurioiden todennäköisyydet kasvavat. Kuormatilan 
pohjalle voidaan kerätä vähemmistöpuutavaralajia siirryttäessä varastolta 
varsinaiselle keräyksen aloituskohdalle leimikolle. 
 
Kuorman tyyppiin kuuluvissa ohjeissa suunnitellaan kuorman rakennetta 
ajettavien puutavaralajien ja kuormatyyppien kannalta. Kuormatyyppiin 
vaikuttavat tavaralajien määrä leimikolla sekä maaperän kantavuusominai-
suudet. Huonosti kantavilla kohteilla ajokertojen lukumäärää joudutaan mi-
nimoimaan ja ajamaan siten sekakuormilla, jotka ovat purkamisen kannalta 
hitaampia. Kuormatyyppiin vaikuttaa myös ajomatkan pituus. Pidemmältä 
matkalta pyritään tuomaan aina täysi kuorma, jolloin monilajikuorman käyt-
tö on kannattavaa. 
 
Kuormatyypin valintaan eräänä oleellisena tekijänä vaikuttaa edellisten li-
säksi tienvarsivaraston muoto kuorman purkamisen kannalta. Jos kuorma 
voidaan purkaa molemmille puolille konetta, kannattaa kuormia ajaa moni-
lajikuormilla. Sen sijaan, jos purku tehdään vain yhdelle puolelle konetta, 
mikä on yleisempi tilanne varastopaikoilla, nähdään kannattavaksi ajaa kor-
keintaan kahden puutavaralajin kuormia. 
 
Kolmas lähikuljetussäännöstö liittyy koneella ajon tekniikkaan. Esimerkiksi 
suunnittelemalla kuormattuna-ajo-osuudet alamäen suuntaan, vähennetään 
koneen rasitusta sekä parannetaan työn sujuvuutta. Keräämällä pohjakuor-
maa kuormatilan pohjalle sivukaltevalla paikalla, parannetaan koneen va-
kautta. Keula edellä ajaen saadaan parempi näkyvyys ja ajon hallittavuus. 
Toisaalta, koneet on suunniteltu ajettaviksi keula edellä. 
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6 PÄÄTELMÄT 

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla erilaisia työmalleja eri näkö-
kulmista. Kiinnostus kohdistui enemmän vieläpä harvennuksen sektorityö-
malliin ja päätehakkuun sivullepäin kaato -työmalliin, jotka oli luotu uusim-
pina metsäkonekoulujen perusopetuksen lähtökohdiksi, ja joista kuljettaja 
voi lähteä taitojensa ja korjuuolosuhteiden mukaan soveltamaan tilanteeseen 
sopivaa työmallia. Muita tutkimuksen työmalleja on käytetty esitetyssä 
muodossa tai hieman sovellettuina jo kauemman aikaa käytännön työmailla. 
 
Työmallien tuottavuudet olivat hyvin samansuuruiset, joten sen suhteen mi-
kään hakkuutyömalli ei ole poissuljettu käytännön työmailta. Lopullisen 
työmallivalinnan tekee kuljettaja painottaen haluamallaan tavalla mallin va-
lintaan vaikuttavia tekijöitä. Kuljettajakoulutuksen kannalta harvennuksen 
sektorityömalli on tuottavuuden ja polttoaineen kulutuksen suhteen hyvä 
suhteessa muihin tarkasteltuihin harvennustyömalleihin nähden ja siten täy-
sin perusteltu työmalli opetus- ja ammattikäytössä. Samoin sivullepäin kaato 
-työmalli päätehakkuulla on toimiva, turvallinen ja riittävän tuottava. 
 
Työympäristönä lähikuljetus on huomattavasti haastavampi kuin hakkuu-
konetyö. Työn tuotokseen vaikuttavien muuttujien lukumäärä on paljon suu-
rempi ja niiden keskinäinen merkitsevyys voi muuttua pienenkin leimikko-
kohtaisen tilannetekijän vaihtuessa. Kuljettajasta riippumattomien tekijöiden 
(korjuuolosuhteet, puutavaralajimäärät, varastopaikka) perusteella voidaan 
laskea työn tuottavuus. Työn tuottavuus ja kannattavuus ratkaistaan kuiten-
kin leimikkotasolla tehtävien työtapapäätösten perusteella, kun sen sijaan 
hakkuukonetyössä yhdellä työpisteellä työskentelyn tehokkuus korostuu. 
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Lähikuljetuksen suunnittelu 

Määräävät päätekijät 

Tehokkuus, m3/l/h 

Pääpuutavaralaji ensin 
yhden puutavaralajin 

kuormilla. 
Menomatkalla kuorman 

pohjalle voi kerätä 
vähemmistöpuutavaralajia. 

Maaston vaikeustekijät: 
- kantavuus 
- ajomatka 

- kulkukelpoisuus 

Huono  

Kaikki kerralla pois uralta 
monilaji- tai sekakuormina. 

==> Ajokertojen määrän 
minimointi 

Hyvä 

Puutavaralajit yhden 
puutavaralajin kuormilla.  
Menomatkalla  kuorman 

pohjalle voi kerätä 
vähemmistöpuutavaralajia. 

Puutavaralajin kiireellisyys 

Jos jollakin puutavaralajilla 
on kiire, ajetaan kiireisin 

ensin yhden puutavaralajin 
kuormilla. 
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